
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
  HK305 วฒันธรรมเกาหลีปริทศัน์ (KoreanCulture) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3 (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์ ดร. ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์ 
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  
 วนัท่ี1สิงหาคม 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เพ่ือ ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั สภาพภมูิศาสตร์ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน วิถีชีวิต ความเช่ือ  
คา่นิยม และศลิปะแขนงตา่ง ๆ ของชาวเกาหลี  

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมและวฒันธรรมในแตล่ะยคุ
สมยั 



 

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมครอบครัวของชาวเกาหลีบนรากฐานข
องแนวคดิขงจ๊ือท่ีมีตอ่สงัคมและวฒันธรรมเกาหลีในปัจจบุนั  

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1.   เพ่ือให้เข้าใจสงัคม ทศันคต ิคา่นิยม และการด ารงชีวิตท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของชาวเกาหลีซึง่ 
จะชว่ยสง่เสริมความเข้าใจในการศกึษาเกาหลีขัน้สงูตอ่ไป 
        2. เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจในเอกลกัษณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมเกาหลีโดยสามารถน า 
 ความรู้ท่ีได้ไปบรูณาการกบัวิชาอ่ืนท่ีเรียนตามความสนใจ 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศกึษารูปแบบของวฒันธรรมเกาหลีท่ีเป็นบริบทของการด าเนินชีวิตตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั โดย 
เน้นมมุมองทางด้านทศันคต ิความเช่ือ คา่นิยมในการด ารงชีวิตท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ 
ชาวเกาหลี 

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 4ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
          
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. มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมเกาหลีในด้านตา่งๆโดยสงัเขป 
   2. มีความรู้ทางด้านคา่นิยม แนวคดิทางวฒันธรรม ซึง่สามารถนะท้อนวิถีปฏิบตัทิาง 
สงัคม และอตัลกัษณ์ของเกาหลี 
   3. มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอยา่งตอ่เน่ือง 
   4. 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 เรียนน าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ และบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืน 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 
   1. จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ  

  ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  
   2. จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็น 



 

และซกัถามข้อสงสยั 
   3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเองและรู้จกัค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่สารสนเทศตา่งๆ  
 
5.3 วิธีการประเมิน 
   - ประเมินผลผู้ เรียนจากความสามารถในกา รท าความเข้าใจ คดิ และวิเคราะห์ 

จากการสอบวดัผล    
- ประเมินผลงานของผู้ เรียนจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
 และรายงานท่ีเป็นรูปเลม่ 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
   จ านวน กจิกรรม/ 

สัปดาห์
ที่ 

วันที่ /เดือน  หวัข้อการบรรยาย /ปฏิบัติการ ( Topics) คาบ/ ส่ือการสอน 

(Week 
Number) 

(Date/Month)  สัปดาห์ (Activities/Use of 

   Period/week Instructional Media) 
1 17-21 สิงหาคม 2558 แนะน ารายวิชา ขอบเขต วตัถปุระสงค์ 

วิธีการประเมินผล หนงัสืออ้างอิง  
-ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเกาหล ี
 

3 ▪บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซกัถามปัญหา 
 

2 24-28 สิงหาคม 2558 -รากฐานวฒันธรรมของเกาหลี 
-ลกัษณะอปุนิสยัคนเกาหลี  

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 

3 3 1 สิงหาคม  –  
4 กนัยายน 2558 

-อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเกาหลี  
-จิตวิญญาณทางวฒันธรรมเกาหล ี

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 

4 7-11 กนัยายน 2558 -ครอบครัวเกาหล ี
-การเปลี่ยนแปลงของชีวิตในชนบท 
-สตรีในสงัคมเกาหล ี

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 

5 14-18 กนัยายน 2558 -พิธีกรรมในครอบครัว 3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ



 

การเกิด การแตง่งาน การตาย การสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 

6 21-25 กนัยายน 2558 -มารยาทเกาหล ี

-วฒันธรรมการดื่มเหล้ากบัสงัคมเกาหล ี  
 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 

7 28 กนัยายน-2 ตลุาคม 
2558  

-อาหารกบัวฒันธรรมเกาหล ี
 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 
รายงานหน้าชัน้เรียน 

8 5-9 ตลุาคม 2558 -ชดุประจ าชาติเกาหลี (ฮนับก)   ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 

*** 12-17 ตุลาคม 2558 สอบกลางภาค 
9 19-23 ตลุาคม 2558 สอบกลางภาค (นอกตาราง)  3  

10 26-30 ตลุาคม 2558 -พิธีชงชาและดื่มชาของเกาหล ี
 
 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 

11 2-6 พฤศจิกายน 2558 -ศาสนาและความเช่ือ 
-กิจกรรมกลุม่และเตรียมหวัข้อเสนอรายงาน 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 

12 9-13 พฤศจิกายน 2558 -ชื่อนามสกลุเกาหล ี
-หนงัสือประจ าตระกลู 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 

13 16-20 พฤศจิกายน 2558 -
พืน้ฐานทางวฒันธรรมและการศกึษาในสงัคมเกาห
ลี 
 

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 



 

รายงานหน้าชัน้เรียน 
14 23-27 พฤศจิกายน 2558 -ประเพณีและเทศกาลส าคญัของเกาหล ี

-ศิลปะและมรดกโลกของเกาหล ี
-น าเสนอรายงาน (กลุม่)  

3 ▪ศกึษาและอธิบายเอกสารประกอบ
การสอนโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 
▪กิจกรรม 
บรรยาย อภิปราย ซกัถามปัญหา 

15 30 พฤศจิกายน – 
4 ธันวาคม 2558 

-น าเสนอรายงาน (กลุม่)  3 - บรรยาย 
 -กิจกรรมกลุม่  

16 7-11 ธันวาคม 2558 -น าเสนอรายงาน (กลุม่)  3 - บรรยาย 
 -กิจกรรมกลุม่ 

*** 14-26 ธันวาคม 2558 สอบปลายภาค 3 - บรรยาย 
 -กิจกรรมกลุม่  

 
 
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 

9 
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 
ปริศวร์ยิน้เสน .2554. สงัคมและวฒันธรรมเกาหลี .มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต  



 

ปัตตานี. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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최준식(2011). 외국인과함께보는한국문화교과서. 소나무.  
Breen, Michael(2004). The Koreans : who they are, what they want, where their future 
lies. New York : Thomas Dunne Books  
Deuchler, Martina(1992). (The) confucian transformation Korea: a study of society and  
ideology. Harvard University Press 
Korean Foundation(1994-1997).  Korean Cultural Heritage Volume 1-4.  
Korean Cultural Research Institute(2011). Understanding Contemporary Korean Culture.  
Jimoondang 

 KOCIS. 2008. Guide to Korean Culture. Korean Culture and Information Service, 
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 www.koreanculture.org 
 www.lifeinkorea.com 
 www.kdi.re.kr 
 www.visitkorea.or.kr 
 

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 

http://www.koreanculture.org/
http://www.lifeinkorea.com/
http://www.kdi.re.kr/
http://www.visitkorea.or.kr/


 

    1)  การประชมุผู้สอนเพ่ือพิจารณาการให้คะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา  


