
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
  HW 347 ภาษาเกาหลีส าหรับการสนทนาและการส่ือสาร 3 
  HQ347ภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียว 1 
 ( Korean for Tour Operator and Travel Agency 1) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาบงัคบัภาษาตา่งประเทศท่ี 2  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์ ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษา ต้นปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 HQ248 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2 (Korean for Communication 1) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
 วนัท่ี27กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถส่ือสารทัง้การฟัง พดู อา่น 

เขียนโดยใช้ภาษาเกาหลีได้อยา่งเหมาะสมในการปฏิบตังิานในธุรกิจทอ่งเท่ียว  
 



 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถส่ือสารทัง้การฟัง พดู อา่น 

เขียนโดยใช้ภาษาเกาหลีได้อยา่งเหมาะสมในการปฏิบตังิานในธุรกิจทอ่งเท่ียว  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น เพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน 
เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ใน และนอกห้องเรียน 
เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาเกาหลีอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 5ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
4 ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน  

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
   -   มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง (1.1) 
   -เคารพกฎระเบียบ และข้อบงัคบัขององค์กร (1.2) 
  -มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
   -  สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
    -  ปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา   

 การสง่งานภายในเวลาท่ีก าหนด         
 การแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสมถกูต้องตามตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 



 

    -   ปลกูฝังให้นกัศกึษาแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสม     
 ปลกูฝังคา่นิยมเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย    
 - เปิดโอกาสให้นกัศกึษาจดัและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  

 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินจากพฤตกิรรมการเข้าชัน้เรียนของนกัศกึษา 
จากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนการสง่งานตรงเวลา และพฤตกิรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสจุริต 
 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  -  มีความรู้และความสามารถสามารถในการอา่น และเขียนตวัอกัษรเกาหลี    

 แบง่เป็นพยญัชนะ 19 ตวั สระ 21 ตวัและตวัสะกด 
    - มีความสามารถในการประยกุต์ใช้ค าศพัท์ ส านวน ประโยคภาษาเกาหลี   

 และค าทกัทายทัว่ไปในห้องเรียนและในชีวิตประจ าวนั เพ่ือการส่ือสารได้ 
 2.2 วิธีการสอน  

- จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ 
ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  

- จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นและซกัถามข้อสงสยั 

   
 2.3 วิธีการประเมินผล  

- ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชัน้เรียน และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- สงัเกตพฤตกิรรมการเรียนและการตอบข้อซกัถามของผู้ เรียน 

  
3. ทักษะทางปัญญา  
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   -  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบตั ิ    

 เพ่ือการปฏิบตังิานและการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม (3.2) 
  
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  ประเมินผลจากการทดสอบ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 



 

   -  มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและตอ่สว่นรวม (4.4) 
 4.2 วิธีการสอน 
   จดักิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
 และเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม  
 
 4.3 วิธีการประเมิน 
   - สงัเกตจากพฤตกิรรมการท างานทัง้งานเด่ียวและงานกลุม่ในฐานะผู้น าหรือผู้ตาม   
 - ประเมินผลผู้ เรียนจากบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในการท ากิจกรรมเป็นกลุม่ 
 และความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
   - สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน 
   -  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทกัษะภาษาเพ่ือการส่ือสารทัง้การพดู การฟังและ 
การเขียน  
 5.3 วิธีการประเมิน 
  -  ประเมินผลผู้ เรียนจากความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
 - ประเมินผลงานของผู้ เรียนจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน และรายงานท่ีเป็นรูปเลม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
  จ านวน กิจกรรม/ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อการบรรยาย /ปฏิบัตกิาร ( Topics) คาบ/ ส่ือการสอน 
(Week 
Number) 

 สัปดาห์ (Activities/Use of 

  Period/week Instructional Media) 

1 - แนะน ารายวิชา 
 

4 - บรรยาย 

2 ทบทวนบทเรียน 1 
 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

3 ทบทวนบทเรียน 2 4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

4 Special Topic: Hotel 4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

5 Lesson 7-1 : Excuse me, but may I ask 
for a direction, please? 

제7과1항:실례지만길좀묻

겠습니다. 
Lesson 7-2 : It takes about 40 minutes 
by subway. 

제7과2항:지하철로 

40 분쯤걸립니다. 

으로, 어서, 에서 –까지, 

에서 
ถามต าแหนง่และเส้นทาง, 
ถามระยะเวลาในการเดนิทางและวิธีเดนิท

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 



 

าง 
6 Lesson 7-3 : It’s crowded, be careful. 

제7과3항:사람이많으니까

조심하세요. 
Lesson 7-4 : Let us off in front of the 
fruit store. 

제7과4항:과일가게앞에세

워주세요. 
 

으니까, 지말다, ㄷ동사, 

르동사 
การใช้วิธีเดนิทาง การใช้แท็กซ่ี 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

7 Special Topic: Travel Agency 4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

8 Conclusion 4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

*** สอบกลางภาค 

9 Lesson 8-1 : What’s your telephone 
number? 

제8과1항:전화번호좀가르

쳐주세요. 
Lesson 8-2 : Can I speak to Mincheol, 
Jung? 

제8과2항:정민철씨계세요? 

을게요, 이나, 는데요, 

은데요 
การบอกหมายเลขโทรศพัท์, การโทรศพัท์ 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 



 

10 Lesson 8-3 : I’ll give you a call if i’m 
late. 

제8과 3 항:늦으면전화할게

요. 
Lesson 8- 4: May I speak to Wei, 
please? 

제8과4항:웨이씨좀바꿔주

세요. 
 

에게서, 으면, 을거예요, 만 
การนดัหมายทางโทรศพัท์, 
การขอคยุกบัผู้ อ่ืนทางโทรศพัท์ 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

11 Special Topic: Airport/In-flight service 4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

12 Lesson 9-1 : I like winter when I can go 
skiing. 

제9과 1 항:저는스키를탈수

있는겨울이좋아요. 
Lesson 9-2 : It’s a little cloudy. 

제9과2항:날씨가조금흐린

데요. 
 

는데, 은데, 을수있다, 

은후에, 겠 
การบอกฤดกูาล, การบอกอากาศวนันี  ้

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

13 Lesson 9-3 : I think it will be warmer 
than today. 

제9과 3 항:오늘보다따뜻할

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 



 

것같아요. 
Lesson 9-4 : People are working out 
over there. 

제9과4항:저기에사람들이

운동을하고있어요. 
 

보다, 을것같다, 는군요, 

고있다. 
การเปรียบเทียบลกัษณะอากาศ, 
กิจกรรมทางฤดกูาล 

14 Special Topic: Restaurant/cafe               4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

15 Conclusion 4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุม่ 

*** สอบปลายภาค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 3.2, 4.4, 

5.1  
งานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดภาค 

การศกึษา 
 
 

10% 
 

2 
3 

1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 3.2, 4.4, 
5.1 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

4 
 
 

1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 3.2, 4.4, 
5.1 

ความตัง้ใจในการเรียน 
 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

 연세한국어 1, 연세대학교한국어학당편 (Korean Language 1: Yonsei 
University) 
   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 아름다운한국어첫걸음한글자음모음배우기(My first step in beautiful 
Korean:  How  to read and write Hangeul?), The Korean Education Research Center 
 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น, ศนูย์เกาหลีศกึษา มหาวิทยาลยับรูพา 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  dic.naver.com 
 http://www.talktomeinkorean.com 
 http://www.ibuzzkorea.com 
 http://dic.daum.net/index.do  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนในชัน้เรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
    2)  ผลการสอบของนกัศกึษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชมุผู้สอนด้านการจดัการเรียนการสอน 
   2)  การปรับปรุงบทเรียน e-learning แบบฝึกหดั และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 
    1)  การประชมุผู้สอนเพ่ือพิจารณาการให้คะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา 


