
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
 HK337 ระบบค าภาษาเกาหลี (Korean Morphology) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์ ดร.ไพบลูย์ ปีตะเสน 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษาต้นชัน้ปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

สอบผา่น HK202 ภาษาเกาหลี 4 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
 วนัท่ี30 สิงหาคม 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 1.  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเข้าใจโครงสร้างของค า ไวยากรณ์ หน้าท่ี 
และการเปล่ียนรูปค าตลอดจนการสร้างค าใหมใ่นภาษาเกาหลีได้อยา่งถกูต้อง 
 2.  เพ่ือให้นกัศกึษาน าระบบค าของภาษาเกาหลี ใช้พฒันาทกัษะการฟัง พดู 
อา่นและเขียนประโยคภาษาเกาหลีในระดบัสงูขึน้ไปได้  
 
 



 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถอา่นและเขียน บนพืน้ฐานความเข้าใจโครงสร้างของค า ไวยากรณ์ หน้าท่ี 
และการเปล่ียนรูปค าตลอดจนการสร้างค าใหมใ่นภาษาเกาหลี  
 2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ระบบค าของภาษาเกาหลี ใช้พฒันาทกัษะการฟัง พดู 
อา่นและเขียนประโยคภาษาเกาหลีในระดบัสงูขึน้ไปได้  
  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 โครงสร้างของค า ไวยากรณ์ หน้าท่ี และการเปล่ียนรูปค าตลอดจนการสร้างค าใหมใ่นภาษาเกาหลี  
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 5ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

          
3. 

 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุ
คคล 

 4ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน  

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
   1. มีความซ่ือสตัย์สจุริต  สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม    

 และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
   1. สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน     

  2. ปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลาการสง่งาน  
ภายในเวลาท่ีก าหนด  
3.ปลกูฝังให้นกัศกึษาการแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสมถกูต้องตามตามระเบียบของมหา

วิทยาลยั 
   4.ปลกูฝังคา่นิยมเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย   
 1.3 วิธีการประเมินผล 



 

   1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
   2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
   3. ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  

1. มีความรู้และสามารถอา่นและเขียน บนพืน้ฐานความเข้าใจโครงสร้างของค า ไวยากรณ์ 
หน้าท่ี และการเปล่ียนรูปค าตลอดจนการสร้างค าใหมใ่นภาษาเกาหลี  

2. สามารถประยกุต์ใช้ระบบค าของภาษาเกาหลี ใช้พฒันาทกัษะการฟัง พดู 
อา่นและเขียนประโยคภาษาเกาหลีในระดบัสงูขึน้ไปได้  

   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 
 3.2 วิธีการสอน 
 สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และน าไปบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  ประเมินผลจากการทดสอบ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
   มีบคุลิกภาพท่ีดี มีมนษุยสมัพนัธ์ และปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานภายใน    

 และผู้ ร่วมงานจากธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
 4.2 วิธีการสอน 



 

   1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ   
 ระหวา่งการเรียนการสอน 

   2. อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 4.3 วิธีการประเมิน 
   1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
   2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
   3. ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งาน     

 และประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   4. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

 และความรับผิดชอบ 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

   1. นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟังพดูอา่น    
 เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   2. นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสาร   
 และน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน 
   1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
   2. ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 5.3 วิธีการประเมิน 

   1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
   2. ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
   3. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 17-21 สิงหาคม 2558 (แนะน ารายวิชา( 
형태론의개념 (The conception of 

Morphology) / 

형태소와단어(morpheme and word) / 

품사론 (Parts of speech)/ 굴곡론 ([inflective] 

Theory)/ 체언 (Substantive)/ 용언 

(declinable) / 수식언 (modifier)/ 

관계언및독립언 (Relative and Independent) / 

단어형성론(Word formation) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  

- กิจกรรมกลุ่ม  

2 24-28 สิงหาคม 2558 제Ⅰ부총론 (overalls) 
- 형태론이란? (What is Morphology?) 

- 국어의형태론적특징 (Characteristics) 

- 형태론연구의흐름 (Research Study) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  

3 3 1 สิงหาคม –  
4 กนัยายน 2558 

- 형태이론의발젂과정 (Development) 

- 국어형태론연구의흐름 (Flow of research)  
3 - บรรยาย 

 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

4 7-11 กนัยายน 2558 제Ⅱ부단어와형태소(Word and 

Morpheme)  

- 단어란? (Word) 

-단어의분석 (Word analysis) 

-단어의유형 (Type of word) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

5 14-18 กนัยายน 2558 (형태소) (morpheme) 

- 형태소, 형태 (Form), 이형태교체 (Different 

form)  

- 형태소의구분 (Type of Morpheme)  

- 형태소분석 (Analysis of Morpheme)  

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

6 21-25 กนัยายน 2558 제Ⅲ부국어단어의형성 

(Word Formation)  

단어형성의이해 (Understanding)  

단어형성과의미 (Meaning)  

단어형성요소와단어형성법 (Elements & 

Method) 

단어형성의유형 (Type of formation) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

7 28 กนัยายน - 2 ตุลาคม 
2558 

(파생) (derivation) 

- 개관 (Introduction) 

- 접두사에의한파생 (prefix derivation) 

- 접미사에의한파생 (Suffix derivation) 

-접사의형태론적기능 (affix Functional) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

8 5-9ตุลาคม 2558 (합성) (Compound) 3 - บรรยาย 

http://endic.naver.com/enkrEntry.nhn?entryId=8e681c3a98b44a68b81cc31f34cb00ea&query=%ED%98%95%ED%83%9C%EC%86%8C
http://endic.naver.com/enkrEntry.nhn?entryId=8e681c3a98b44a68b81cc31f34cb00ea&query=%ED%98%95%ED%83%9C%EC%86%8C


 

- 품사별합성 (compound by parts of 

speech)  

-합성의유형 (Type of compound) 

 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

*** 12-17 ตุลำคม 2558 สอบกลำงภำค 

9 19-23 ตุลาคม 2558 제Ⅳ부국어단어의품사  

(Parts of Speech) 

- 품사와품사분류 (Type) 

-품사란? (What is parts of speech 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

10 26-30 ตุลาคม 2558 (체언) (Substantive) 

- 명사 (Noun) 

-대명사 (Pronoun) 

-수사 (Numeral) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

11 2-6 พฤศจิกายน 2558 (조사) (postposition)  

- 격조사 (Acting) 

- 보조사 (Supportive) 

- 접속조사 (Connective postposition) 

- 조사의중첩 (Double postposition) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

12 9-13 พฤศจิกายน 2558 (용언) (declinable) 

- 동사와형용사 (Verb andadjective;) 

- 본용언과보조용언 (Main & Supportive) 

- 용언의활용 (Usage) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

13 16-20 พฤศจิกายน 2558 (수식언과독립언) (Modifier & Independent) 

- 관형사 (pre-noun) 

- 부사 (adverb)  

- 감탄사 (exclamation) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

14 23-27 พฤศจิกายน 2558 제Ⅴ부형태론과어문규정 (words and 

sentences Order) 

- 단어와어문규정 (words and sentences 

Order) 

- 조사와의존명사 (postposition & Dependent 

noun) 

- 복합어 (Compound word) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

15 30 พฤศจิกายน – 

4 ธนัวาคม 2558 

(어미, 접사와어문규정) (ending, Affix and 

order) 

-어미 (Ending) 

- 접사 (affix) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

16 7-11 ธนัวาคม 2558 국어및형태론 : 과저, 현재그리고미래 
(Morphology : past, present and future) 

3 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

*** 14-26ธันวำคม 2558 สอบปลำยภำค 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรรมใน

ชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

 
การสอบปลายภาค 

 
17 

 
40% 

4 
 

5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเล
ขการส่ือสารและการใช้เทคโ
นโลยี 

การท างานกลุม่และน าเสนอ 
 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

50% 
 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

현대국어형태론 (저자 : 황화상, 출판사 :지식과교양,2013.02.13) 

국어형태론의기초  (저자 : 고창운, 출판사 : 푸른사상, 2006.02.10) 

   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 --- 
 
3.เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 

       - 국어형태론의기초  (저자 : 고창운, 출판사 : 푸른사상, 2006.02.10) 

      - 현대국어형태론 (저자 : 황화상, 출판사 :지식과교양,2013.02.13 

        - An Introduction to English Morphology : Words and Their Structure (Andrew Carstairs-

McCarthy, Edinburgh University Press, 2002) 

        - Korean Honorification and Distributed Morphology (Sang-Yeon, Park, 2008)  

        - The Early Acquisition of Korean Morphology : A Case Study (Sue-Young Kim,) 

        - Suppletive verbal morphology in Korean and the mechnism of vocabulary insertion (In-Kie 

Chung, 2008) 

        - Projections from Morphology to Syntax in the Korean Resource Grammar : Implementing 

Typed Feature  Structures (Jong-Bok Kim & Jae-Hyung Yang, 2002)  

 

http://m.book.naver.com/search/search.nhn?searchCond.keyword=%ED%99%A9%ED%99%94%EC%83%81&searchCond.filterValue=35355&searchCond.filterType=1
http://m.book.naver.com/search/search.nhn?searchCond.keyword=%EC%A7%80%EC%8B%9D%EA%B3%BC%EA%B5%90%EC%96%91&searchCond.type=PUBLISHER&searchCond.order=PUBLISH_DATE
http://m.book.naver.com/search/search.nhn?searchCond.keyword=%EA%B3%A0%EC%B0%BD%EC%9A%B4&searchCond.filterValue=74775&searchCond.filterType=1
http://m.book.naver.com/search/search.nhn?searchCond.keyword=%ED%91%B8%EB%A5%B8%EC%82%AC%EC%83%81&searchCond.type=PUBLISHER&searchCond.order=PUBLISH_DATE
http://m.book.naver.com/search/search.nhn?searchCond.keyword=%EA%B3%A0%EC%B0%BD%EC%9A%B4&searchCond.filterValue=74775&searchCond.filterType=1
http://m.book.naver.com/search/search.nhn?searchCond.keyword=%ED%91%B8%EB%A5%B8%EC%82%AC%EC%83%81&searchCond.type=PUBLISHER&searchCond.order=PUBLISH_DATE
http://m.book.naver.com/search/search.nhn?searchCond.keyword=%ED%99%A9%ED%99%94%EC%83%81&searchCond.filterValue=35355&searchCond.filterType=1
http://m.book.naver.com/search/search.nhn?searchCond.keyword=%EC%A7%80%EC%8B%9D%EA%B3%BC%EA%B5%90%EC%96%91&searchCond.type=PUBLISHER&searchCond.order=PUBLISH_DATE


 

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  
 


