
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
 HK448 ประสบการณ์ข้ามวฒันธรรม (Cross-Cultural Experience) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3(0-6-3) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีวิชาเอกเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์  วิมลมาส หม่ืนหอ, อาจารย์ มียอง คมิ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษา ท่ี 2ชัน้ปีท่ี 1-3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
 วนัท่ี8มกราคม2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 1. เพ่ือให้นกัศกึษาเรียนรู้และสมัผสัประสบการณ์ในการใช้ภาษาเกาหลี 

ในประเทศเจ้าของภาษาได้อยา่งแท้จริง 
 2. เพ่ือให้นกัศกึษาเรียนรู้และสมัผสัประสบการณ์วฒันธรรมเกาหลีในด้านตา่ง ๆ 

ท่ีหลากหลายมากขึน้ 
 



 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ภาษาเกาหลีท่ีเรียนมา ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั เม่ือได้ใช้

 ชีวิตในประเทศเกาหลี  
2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถด าเนินชีวิตในวฒันธรรมท่ีตา่งจากวฒันธรรมของตนได้อยา่งดี  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาเกาหลีและวฒันธรรมเกาหลีทัง้ท่ีอยูใ่นประเทศไทยและในประเทศเ

กาหลี โดยใช้ภาษาเกาหลีเป็นส่ือหลกั 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 สอนเสริมตาม 

ความต้องการ 
ของผู้ เรียน 

30 5ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

          
3. 

 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

 4ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอ
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  
    -   ปลกูฝังให้นกัศกึษาแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสมถกูต้องตามตามระเบียบของ 
   มหาวิทยาลยั  
   -  ปลกูฝังคา่นิยม ความซ่ือสตัย์สจุริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย   
   -  เปิดโอกาสให้นกัศกึษาจดัและ /หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
 
  1.3 วิธีการประเมินผล 
   - ประเมินจากพฤตกิรรมการเข้าชัน้เรียนของนกัศกึษา  

จากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียน การสง่งานตรงเวลา  
และพฤตกิรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสจุริต 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  

- นกัศกึษาจะมีทกัษะในการอา่นเกาหลีท่ีสงูขึน้ในระดบักลาง 
- นกัศกึษาจะได้เรียนรู้ค าศพัท์ใหม ่ๆ ผา่นหนงัสือภาษาเกาหลีและส่ือการสอน  
- นกัศกึษาจะสามารถน าค าศพัท์และโครงสร้างประโยคท่ีเรียนมา มาใช้ในการอา่นได้  
อยา่งเข้าใจได้จริง 

 

 2.2 วิธีการสอน  
- จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ 

ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  
- จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นและซกัถามข้อสงสยั 
   
 2.3 วิธีการประเมินผล  

- ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชัน้เรียน และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- สงัเกตพฤตกิรรมการเรียนและการตอบข้อซกัถามของผู้ เรียน 

  
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   -  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบตั ิ

เพ่ือการปฏิบตังิานและการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม (3.2) 



 

 3.2 วิธีการสอน 
   - 

สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และน าไปบรูณาการกบัศาสตร์อ่ื
น 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 
   -  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทกัษะภาษาโดยการใช้ชีวิตในประเทศกาหลี 

และการเรีนเพ่ือการส่ือสารทัง้การอา่น การฟังและ การเขียน  
  
 5.3 วิธีการประเมิน 
   -  ประเมินผลผู้ เรียนจากความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล 

  - 
ประเมินผลงานของผู้ เรียนจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนและรายงานท่ีเป็นรูปเลม่ 

 
 



 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

 
วันที่/เดือน 

(Date/Month) 

 
หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ(Topics

) 

 
จ านวนคาบ/ 
สัปดาห์ 

Period/week 

กิจกรรม/สื่อการสอ
น(Activities/Use of 
Instructional Media) 

1 11-15 มกราคม 2559 สมัผสัประสบการณ์และเรียนรู้วฒันธรร
มเกาหลทีี่ประเทศเกาหล ี

3  

2 18-22 มกราคม 2559 สมัผสัประสบการณ์และเรียนรู้วฒันธรรม
เกาหลทีี่ประเทศเกาหล ี

3  

3 25-29 มกราคม 2559 สมัผสัประสบการณ์และเรียนรู้วฒันธรรม
เกาหลทีี่ประเทศเกาหล ี

3  

4 1-5 กมุภาพนัธ์ 2559 เปรียบเทียบสิง่ที่เหมือนและแตกตา่ง 
จากสิง่ที่เห็นระหวา่งไทยและเกาหล ี

3 - บรรยาย 
- รายงาน 

5 8-12 กมุภาพนัธ์2559 Present 1  - บรรยาย 
6 15-19 กมุภาพนัธ์2559 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นวฒันธรรมไท

ย-เกาหล ี
ที่สถาบนัเอเชียตะวนัออกศกึษา 
ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

3 - บรรยาย 
- รายงาน 

7 22-26 กมุภาพนัธ์2559 Present 2 3 - บรรยาย 
*** 29-5 มีนาคม 2559 สอบกลางภาค (Midterm) 
8 7-11 มีนาคม 2559 วิเคราะห์เก่ียวกบัวฒันธรรมเกาหลทีี่ได้สั

มผสัจากประเทศเกาหล ี
3 - บรรยาย 

-รายงาน 
- กิจกรรมกลุม่ 

9 14-18 มีนาคม 2559 - Present1 3 - รายงาน 

10 21-25 มีนาคม 2559 - Present2 3 - รายงาน 

11 28-1 เมษายน 2559 - Present3 3 - รายงาน 

12 4-8 เมษายน 2559 เยี่ยมชมและฟังการบรรยายเก่ียวกบัประ
วตัิศาสตร์เกาหล ีท่ีศนูย์วฒันธรรมเกาหล ี
สขุมุวิท กทม. 

 - บรรยาย 
-รายงาน 
- กิจกรรมกลุม่ 

13 11-15 เมษายน 2559 เยี่ยมชมบริษัทเกาหล ีฟังการบรรยาย 
วฒันธรรมชาวเกาหลใีนท่ีท างาน บริษัท 

3 - บรรยาย 

14 18-22 เมษายน 2559 - Present 3 - รายงาน 

15 25-29 เมษายน 2559 - Review & Report 3 - บรรยาย 



 

-รายงาน 
*** 3-19 พฤษภาคม 2559 สอบปลายภาค (Final)   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 
กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

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

งานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
 

40% 
 

2 
3 

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

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
20% 

4 
 

5 

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

ความตัง้ใจในการเรียน 
 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

10% 
 
 

 
 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 -  한국문화 77 วัฒนธรรมเกาหล ี77 เร่ืองท่ีควรรู้ 

 - 외국인을위한한국문화읽기 วัฒนธรรมเกาหลสี าหรับชาวต่างชาติ   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 dic.naver.com 
 http://www.talktomeinkorean.com 
 http://www.ibuzzkorea.com 
 http://dic.daum.net/index.do 
 

http://www.talktomeinkorean.com/
http://www.ibuzzkorea.com/
http://dic.daum.net/index.do


 

 
 

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-learningแบบฝึกหดั และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 
    1)  การประชมุผู้สอนเพ่ือพิจารณาการให้คะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา  
 


