
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
  HK402 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 2 (Korean for Business Communication II)  
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์ ซงักึม ลี 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษา ท่ี 1ชัน้ปีท่ี 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 HK306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 1 (Korean for Business Communication I) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
 วนัท่ี 1สิงหาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เพ่ือให้นกัศกึษามีทกัษะในฟัง พดู อา่นและเขียนในธุรกิจเกาหลีได้ในระดบัเบือ้งต้น  
2. เพ่ือให้นกัศกึษาเรียนรู้ค าศพัท์ใหม ่ๆ เก่ียวกบัธุรกิจและสามารถส่ือสารได้  
3. เพ่ือให้นกัศกึษาเรียนรู้วฒันธรรม ทศันคตแิละมารยาทในวงการธุรกิจเกาหลี  
 
 



 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถฟัง พดู อา่นและเขียน ในบริบทธุรกิจได้จริง  
  2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ ไปใช้ในการท างานในบริษัทเกาหลีได้ในอนาคต  
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ค าศพัท์ ส านวน โครงสร้างท่ีใช้ในแวดวงธุรกิจขัน้ต้นจนถึงระดบักลาง 

การบรูณาการทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียน เพ่ือใช้ในบริบททางธุรกิจ เน้นท่ีการแนะน าตวั 
แนะน าหนว่ยงาน การสมัภาษณ์งาน และมารยาทพืน้ฐานในการตดิตอ่ทางธุรกิจ 

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 5ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
          
3. 

 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

 2ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอ
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.  เพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกบัประเทศเกาหลีในด้านภมูิศาสตร์พอสงัเขป  
   2.  เพ่ือให้เข้าใจในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมเกาหลี  

3.  เพ่ือให้เข้าใจสงัคม การเมืองการปกครอง วฒันธรรมและความสมัพนัธ์  
ระหวา่งประเทศท่ีสะท้อนแนวความคดิวิถีปฏิบตัทิางสงัคมและอตัลกัษณ์ของเกาหลี  

   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 ำนวน กจิกรรม/ 

สัปดำห์ที่ วนัที่/เดือน หัวข้อกำรบรรยำย/ปฏิบัติกำร (Topics) คำบ/ ส่ือกำรสอน 

1 19 สิงหาคม2559 - แนะน ารายวชิา 
- ทบทวน 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 

2 26สิงหาคม 2559 제 1 과구직 

취업상담표현익히기 

구직과관련된능력기르기 

-는다면서요? 

-는다니까 

(어휘,문법,듣기, 인기, 

쓰기및발표, 

활동과팀활동및과제를통한수

업과훈련은 1 과~13 과동읷) 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

 

3 2 กนัยายน2559 제 2 과자기소개서 

자기소개서써보기 

자기소개서작성시주의사항 
 

-기는–지만 

-도록 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 
4 9 กนัยายน2559 제 3 과면접 

면접시주의사항 

성공적읶면접 

면접질문알아보기 

-게되다 

-은적이있다 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

5 16 กนัยายน 2559 제 4 과 부서와 업무 3 -오디오 듣기, 



 

부서와 업무 소개 

각 부서의 업무 이해하기 및 

부서 배치 

-기 위해서 

-지 않으면 안되다 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

6 23 กนัยายน 2559 제 5 과명함 

명함주고받기및명함관리 

명함만들기 
 

-기는요 

으로봐서는 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

7 30 กนัยายน 2559 제 6 과회의 

회의표현익히기 

성공적읶회의 

회의하기 

-어놓다 

-는다고보다 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

8 7 ตุลาคม 2559 제 7 과프레젠테이션 

프레젠테이션표현익히기 

회사프레젠테이션해보기 
 

-느라고–었는데 

-게마련이다 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

*** 10-15 ตุลำคม2559 สอบกลำงภำค (Midterm)   

10 28 ตุลาคม 2559 제 9 과 게시물 

게시판 표현 알기 

게시물 확읶하기 

게시물 쓰기 

 

-느라고 

-는다기에 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

 
11 4 พฤศจิกายน2559 제 10 과회식 

회식문화와회식의목적알기 

회식자리에서의대화 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  



 

회식문화비교해보기 
 

-을겸 

-어가면서 

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

 
12 11 พฤศจิกายน2559 제 11 과고객서비스 

고객서비스관련표현 

고객서비스평가하기 

고객서비스제공하기 
 

-고나서 

사동사 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

 
13 18 พฤศจิกายน2559 복습및과제수행 

송크란휴읷 

3  - กิจกรรมกลุ่ม 

14 25พฤศจิกายน 2559 제 12 과제품설명하기 

제품설명용어알기 

제품설명요령익히기 

손님에게제품설명하기 
 

피동사 

-는데다가 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

 
15 2 ธนัวาคม 2559 제 13 과업무전화 

거래처와통화 

직장전화예절 

업무전화표현익히기 

업무관련전화하기 
 

-었던 

만–으면된다 

3 -오디오 듣기, 

발표 과제 수행 

롤 플레이,  

그룹 활동 및 

그룹과제 수행 

퀴즈 

 

*** 13-26ธันวำคม2559 สอบปลำยภำค (Final)   

 
 
 
 
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 

 
 

30% 
 

2 
3 

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

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
30% 

4 
 

5 

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

ความตัง้ใจในการเรียน 
 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

10% 
 
 

 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

 Business Korean 비즈니스한국어, 

연세대학교한국어학당편연세대학교대학출판문화원  
  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 Business Korean 비즈니스한국어, 

연세대학교한국어학당편연세대학교대학출판문화원 
- 삼성기업이야기 

-엘지그룹블로그 

- 비즈니스한국어관련온라인자료및방송자료 
  
 

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  


