
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
  HK305 วฒันธรรมเกาหลี (Korean Culture) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์  วทุธินนัท์ อ๊อกกงัวาล 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษา ท่ี 1ชัน้ปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
 วนัท่ี 1สิงหาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสภาพภมูิศาสตร์ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน วิถีชีวิต 
ความเช่ือ  คา่นิยม และศลิปะแขนงตา่ง ๆ ของชาวเกาหลี  
2.
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมและวฒันธรรมในแตล่ะยคุส
มยั 



 

3.
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมครอบครัวของชาวเกาหลีบนรากฐานข
องแนวคดิขงจ๊ือท่ีมีตอ่สงัคมและวฒันธรรมเกาหลีในปัจจบุนั  
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  1.  เพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกบัความหมายและวฒันธรรมเกาหลีโดยสงัเขป 

2.  เพ่ือให้เข้าใจประเพณี พิธีกรรม ชีวิตความเป็นอยู ่ตลอดจน วิถีปฏิบตัทิางสงัคม 
และอตัลกัษณ์ของเกาหลี 

  3.  เพ่ือให้เข้าใจในการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและสงัคมเกาหลี 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 อธิบายสภาพสงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ 

แนวคดิและคา่นิยมพืน้ฐานของชาวเกาหลีในบริบทของสงัคมปัจจบุนั 
 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 6ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
          
3. 

 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

 3ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอ
น 

 
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  

จากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียน การสง่งานตรงเวลา  
และพฤตกิรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสจุริต 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
   1. มีความรู้เก่ียวกบัประเทศเกาหลีในด้านตา่งๆโดยสงัเขป 
   2. มีความรู้ทางด้านสงัคม การเมืองการปกครอง วฒันธรรม 

และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีสะท้อนแนวความคดิ วิถีปฏิบตัทิางสงัคม และ 
อตัลกัษณ์ของเกาหลี 

   3.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้เร่ืองการพฒันาการทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจของเกาหลี  
   4. มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอยา่งตอ่เน่ือง 
   5.  มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมและภาษาเกาหลีท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพ 
 2.2 วิธีการสอน  
   1.จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ  

  ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  
   2. จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นและซกัถามข้อสงสยั 
   3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเองและรู้จกัค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่สารสนเทศตา่งๆ  
 2.3 วิธีการประเมินผล  



 

    1. ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชัน้เรียน 
และงานท่ีได้รับมอบหมาย 

   2.สงัเกตพฤตกิรรมการเรียนและการตอบข้อซกัถามของผู้ เรียน 
  
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   -  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบตั ิ

เพ่ือการปฏิบตังิานและการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม (3.2) 
   -   สามารถน าศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัเกาหลีมาประยกุต์ใช้ในการปฎิบตังิาน (3.4)  
 
 3.2 วิธีการสอน 
   - สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

และน าไปบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
  
 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 
 
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/ 

สัปดาห์
ที่ 

วันที่/เดือน หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics) คาบ/ สื่อการสอน 

(Week 
Number) 

(Date/Month)  สัปดาห์ (Activities/Use of 

   Period/wee
k 

Instructional Media) 

1 17สงิหาคม 2559 แนะน ารายวิชา ขอบเขต วตัถปุระสงค์ 
วิธีการประเมินผล หนงัสอือ้างอิง  
-ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเกาหล ี
 

3 ▪บรรยาย 
แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
ซกัถามปัญหา 
 

2 24สงิหาคม 2559 -ภาษาเกาหลี 
-ความแพร่หลายของภาษาเกาหล ี
  - การเขียน 
  - ต้นก าเนิดของภาษาเกาหล ี
  - ลกัษณะโครงสร้างของภาษาเกาหล ี

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

3 31 สงิหาคม 2559 - ประวตัิศาสตร์เกาหล ี
  - ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ 
  - การก าเนิดอาณาจกัร 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

4 7 กนัยายน 2559 - ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสงัคมเกาหล ี 3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ



 

-ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของเกาหล ี
-เศรษฐกิจเกาหล ี
  - สงัคม 
  - เสรีภาพทางศาสนา 

กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

5 14กนัยายน 2559 - ศิลปะเกาหล ี(1) 
  - ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ 
  - ยคุสามอาณาจกัร 
  - ยคุรวมชิลลา 
 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

6 21 กนัยายน 2559 - ศิลปะเกาหล ี(2) 
  - ยคุโกรยอ 
  - ยคุโชซอน 
  - ความสวยงามของศิลปะเกาหล ี  
 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

7 28 กนัยายน 2559 - ดนตรีเกาหล ี(1) 
  - แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัดนตรีเกาหล ี
  - การจ าแนกประเภทดนตรีเกาหล ี
  - โครงสร้างเสยีงและสเกลเพลงในเกาหล ี
  - ลกัษณะโดยทัว่ไปของดนตรีเกาหล ี

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 
รายงานหน้าชัน้เรียน 

8 5ตลุาคม 2559 -ดนตรีเกาหล ี(2)  
  - ประวตัิศาสตร์ดนตรีเกาหล ี
  - ประเภทของการแสดงดนตรี 

 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

*** 12 ตุลาคม 2559 สอบกลางภาค 
9 19 ตลุาคม 2559 - วฒันธรรมพืน้ฐาน 

  - ครอบครัว 
  - พิธีเปลีย่นสภาวะ 
  - ความเช่ือ 
  - ประเพณีตามฤดกูาล 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 



 

10 26ตลุาคม 2559 - ปรัชญาเกาหล ี(1) 
  - ครอบครัวและการด ารงชีวิต 
  - สงัคม 
  - ศาสนาพทุธ 
 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 

11 2 พฤศจิกายน 2559 - ปรัชญาเกาหล ี(2) 
  - ขงจ๊ือ 
 
- เตรียมหวัข้อเสนอรายงาน 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

12 9 พฤศจิกายน 2559 - การให้เกียรติในภาษาเกาหล ี 3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

13 16 พฤศจิกายน 2559 - Korean Wave 
 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 
รายงานหน้าชัน้เรียน 

14 23 พฤศจิกายน 2559 -วฒันธรรมเกาหลใีนปัจจบุนั 
- อาหารเกาหล ี

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประ
กอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

15 30 พฤศจิกายน 2559 -น าเสนอรายงาน (กลุม่) 3 - บรรยาย 
 -กิจกรรมกลุม่  

16 7 ธนัวาคม 2559 -น าเสนอรายงาน (กลุม่) 3 - บรรยาย 
 -กิจกรรมกลุม่ 

*** 14 ธันวาคม 2559 สอบปลายภาค 

 



 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 
กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.5, 2.1,2.3, 3.2, 
3.4, 4.4, 5.1  

งานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

50% 
 

2 
3 

1.1, 1.2, 1.5, 2.1,2.3, 3.2, 
3.4, 4.4, 5.1 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

10% 
20% 

4 
 

5 

1.1, 1.2, 1.5, 2.1,2.3, 3.2, 
3.4, 4.4, 5.1 

ความตัง้ใจในการเรียน 
 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

20% 
 
 

 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 ***Sang-Oak, Lee. 2008. Korean Language and Culture. SOTONG Publishing. Korea 
http://www.sangoak.com 
 คีซู อึน, พรรณนิภา ซอง, แปล. 2016. ค่านิยมชาวเกาหลีใต้. 

ส านักพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร 
   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 Shin, Michael D. 2014. Korean History in Maps: From Prehistory to the Twenty-First 

Century. Cambridge University Press. United Kingdom 
 Tudor, Daniel. 2014. A Geek in Korea: Discovering Asia’s New Kingdom of Cool. Tuttle 

Publishing. Singapore 
 Tudor, Daniel. 2012. Korea The Impossible Country. Tuttle Publishing. China  
 ด ารง ฐานดี.2555. 

พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 



 

(เกาหลีเหนือ) และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้). ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

 ไพบูลย์ ปีตะเสน. 2555. ประวัตศิาสตร์เกาหลีจากยุคเผ่าพันธ์ุถงึยุคสาธารณรัฐใหม่. 
กรุงเทพฯ. โพสต์ 

 ปริศวร์ ยิน้เสน. 2554. สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี. 

 วรพล พรหมิกบุตร และ จิตราพันธ์ พฤกษ์ศิริ. 2547. วัฒนธรรมไทย-เกาหลี. 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.김상보 , 

『조선시대의음식문화』 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://gate.dbmedia.co.kr/aks/korea.asp?url_name=한국민족문화대백과 

http://www.encykorea.com/han/hankook.html 
http://www.encykorea.com/encyweb.dll?TRX?str=14415&ty=2 
J.Eckert (edited). 1990. Korea Old and New: A history. Ilchokak. Korea 
Dominic Barton (edited). 2010. Korea 2020:Immagine the next decade. Random House Korea Inc. 
Seoul 
Kim, Andrew. 2010. Increasing Ethnic Diversity in South Korea. Korea Observer , 41 (4), 497-515. 
Kim Kyong – dong (edited). 2008. Insight into Korea Series Vol.2: Social Change in Korea. 
Jimoondang. Korea 
Kim, N. (2009). Multicultural challenges in korea: the current stage and a prospect. Journal 
Compilation IOM . 
KOCIS. 2011. Facts About Korea. Korean Culture and Information Service, Ministry of Culture, 
Sports  and Tourism. Seoul 
KOCIS. 2008. Guide to Korean Culture. Korean Culture and Information Service, Ministry of Culture, 
Sports  and Tourism. Seoul 
www.korea.net 
www.koreanculture.org 
www.koreanfilm.org 
www.lifeinkorea.com 
ชูพินิจ เกษมณี, บรรณาธิการ ; จินดา จ าเริญ...[และคนอื่นๆ], ผู้แปล.2546. 
ปริศวร์ ยิน้เสน.2554.สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี.สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลี = Facts about Korea.กรุงเทพฯ. 
แดยองแพ็คกิง้แอนด์พริน้ติง้. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

http://gate.dbmedia.co.kr/aks/korea.asp?url_name
http://www.encykorea.com/han/hankook.html
http://www.encykorea.com/encyweb.dll?TRX?str=14415&ty=2
http://www.korea.net/
http://www.koreanculture.org/
http://www.koreanfilm.org/
http://www.lifeinkorea.com/


 

 
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  


