
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
  HK333 ความรู้เก่ียวกบัสงัคมเกาหลีปัจจบุนั (Modern Korean Society) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี(ปริญญาตรีใบท่ีสอง)วิชาเอกเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์ ดร. ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษา ท่ี 1ชัน้ปีท่ี 1 
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.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสงัคม ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ชีวิตความเป็นอยูข่องเกาหลีตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  
2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสภาวะและระบบเศรษฐกิจของเกาหลี  
3.   มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการศกึษาของเกาหลี  
 



 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  1.  เพ่ือให้เข้าความหมายและสภาพสงัคมเกาหลีโดยสงัเขป 
  2.  เพ่ือให้เข้าใจประเพณี พิธีกรรม ชีวิตความเป็นอยู ่ตลอดจน วิถีปฏิบตัทิางสงัคม และ 
  อั ตลกัษณ์ของเกาหลี 
  3.  เพ่ือให้เข้าใจในการพฒันาและเปล่ียนแปลงของสงัคมเกาหลีตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 อธิบายสภาพสงัคม เศรษฐกิจการเมือง การศกึษา วฒันธรรม ตลอดจน แนวคดิ 

และคา่นิยมพืน้ฐานของชาวเกาหลีในบริบทของสงัคมปัจจบุนั 
 
 
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 ำนวน กจิกรรม/ 

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

(Date/Month)  สัปดำห์ (Activities/Use of 

   Period/week Instructional Media) 

1 20 สิงหาคม 2559 แนะน ารายวชิา ขอบเขต วตัถุประสงค ์
วธีิการประเมินผล หนงัสืออา้งอิง  
-ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเกาหลี 
 

3 ▪บรรยาย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ซกัถามปัญหา 
 

2 27 สิงหาคม 2559 -
รากฐานทางสังคมและวฒันธรรมเกาห
ลี 

3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 

Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

3 3กนัยายน 2559 -
โครงสร้างทางสังคมและอุปลกัษณะนิ
สัยของคนเกาหลี 

3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 

Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 



 

4 10 กนัยายน 2559 -สังคมครอบครัวของเกาหลี 
-การเปล่ียนแปลงชีวติในชนบท 
 

3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 

Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

5 17 กนัยายน 2559 -
บทบาทและหนา้ท่ีของสตรีในสังคมเก
าหลีจากยคุอดีตจนถึงปัจจุบนั 

3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 
Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

6 24 กนัยายน 2559 -
ค่านิยมและความขดัแยง้ในสังคมเกาห
ลี 
 

3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 
Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

7 1 ตุลาคม 2559 -
การเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนใ
นสังคมเกาหลีปัจจุบนั 
 

3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 
Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 
รายงานหนา้ชั้นเรียน 



 

8 8 ตุลาคม 2559 -เทคโนโลยกีบัการพฒันาสังคมเกาหลี  ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 
Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

*** 10-15 ตุลำคม 2559 สอบกลางภาค 
9 15 ตุลาคม 2559 สอบกลางภาค  3  

10 22 ตุลาคม 2559 -การเมืองและเศรษฐกิจเกาหลี 
 
 
 

3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 
Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 

11 29 ตุลาคม 2559 -การเมืองและเศรษฐกิจเกาหลี 3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 
Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

12 5พฤศจิกายน 2559 -การศึกษาในสังคมเกาหลี 3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 
Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 



 

13 12พฤศจิกายน 
2559 

-เกาหลีและสังคมหลากวฒันธรรม 
 

3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 
Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 
รายงานหนา้ชั้นเรียน 

14 19พฤศจิกายน 
2559 

-เกาหลีในบริบทของสังคมบริโภคนิยม 3 ▪ศึกษาและอธิบายเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใชโ้ป
รแกรม 
Microsoft Office 
PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามปัญหา 

15 26พฤศจิกายน2559 -
ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งสังคมเกาหลี
และสังคมไทยในบริบทต่างๆ 

3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 

16 3ธนัวาคม 2559 -บทสรุปเก่ียวกบัสังคมเกาหลี 3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 

*** 13 - 26ธันวำคม 
2559 

สอบปลำยภำค 3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
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 

 

20% 
 



 

 
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 

 
 

20% 
 
 

 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 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』,     
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 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 retraC. trekcE(detide). 1990. weN dna dlO aeroK: yrotsih A. kakohclI. aeroK 
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. 

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


 

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 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ชูพนิิจ เกษมณี , บรรณาธิการ ; จินดา จ าเริญ...[และคนอ่ืนๆ], ผู้แปล.2546. 
 ปริศวร์ ยิน้เสน. 2554. สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี. 
 สาระน่ารู้เก่ียวกับเกาหลี = Facts about Korea. กรุงเทพฯ. แดยองแพค็กิง้แอนด์พริน้ติง้. 
 
 

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  

http://www.korea.net/
http://www.koreanculture.org/
http://www.koreanfilm.org/
http://www.lifeinkorea.com/


 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา  


