
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
  HQ348 ภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียว 2 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
  3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาบงัคบัภาษาตา่งประเทศท่ี 2  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์MiyongKim 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
  ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไมมี่ 
8.  สถานที่เรียน   
  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
  วนัท่ี23กรกฏาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถส่ือสารทัง้การฟัง พดู อา่น 

เขียนโดยใช้ภาษาเกาหลีได้อยา่งเหมาะสมในการปฏิบตังิานในธุรกิจทอ่งเท่ียว  

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถส่ือสารทัง้การฟัง พดู อา่น 

เขียนโดยใช้ภาษาเกาหลีได้อยา่งเหมาะสมในการปฏิบตังิานในธุรกิจทอ่งเท่ียวและสามารถน าไปใช้ได้จริงในการ



 

ท างานตอ่ไป 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การประยกุต์ใช้ทกัษะภาษาเกาหลีเพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานในธุรกิจทอ่งเท่ียวในระดบัท่ีมีความซบัซ้อน
มากขึน้ โดยเน้นความคลอ่งในการใช้ภาษา ค าศพัท์และส านวนภาษาท่ีถกูต้องเหมาะสม  
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
30ชัว่โมง สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 ชัว่โมง 75ชัว่โมง 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3 ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นักศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.  มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรมและความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช
าชีพ 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
  2.  ปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา 
การสง่งานภายในเวลาท่ีก าหนด 
การแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสมถกูต้องตามตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
  3. ปลกูฝังให้นกัศกึษาแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสม 
ปลกูฝังคา่นิยมเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย   
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรมจริยธรรมและมนษุยสมัพนัธ์  



 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  มีความรู้และทกัษะการท างานในธุรกิจการทอ่งเท่ียวท่ีเก่ียวข้องตาม ต าแหนง่งานท่ีรับผิดชอบ  
หรือตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.  สามารถใช้หลกัการ แนวคดิจากองค์ความรู้ทางการทอ่งเท่ียว และ 
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาพฒันางานประจ าให้เป็นระบบตรงตามมาตรฐานสากล 
  3.  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอยา่งตอ่เน่ือง 
 2.2 วิธีการสอน  
 จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชัน้เรียน และงานท่ีได้รับมอบหมาย  
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  มีความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 
 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.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4. 
 ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  



 

  1.  นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟังพดูอา่น
 เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2. 
 นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารและน 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 หัวข้อกำรบรรยำย/ปฏิบัติกำร (Topics) คำบ/ ส่ือกำรสอน 
(Week 
Number) 

 สัปดำห์ 
Period/week 

(Activities/Use of 
Instructional Media) 

1 - แนะน ารายวชิา 
บทท่ี 1 (1): 인사와소개 
Greeting and Introducing  
전공과직업 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

2 บทท่ี 1 (2): 인사와소개 
Greeting and Introducing 
소개와계획 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

3 บทท่ี 2 : 교제하기 
Making Friends 
취미와특기 

제안하기 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

4 บทท่ี 3 (1):  호텔 
Hotel 
호텔이용하기 

호텔서비스 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 



 

5 บทท่ี 3 (2):  호텔 
Hotel 
역할극 

บทท่ี 4 (1):  건강 

Health 
증세설명하기 

병원이용하기 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

6 บทท่ี 4 (2):  건강 

Health 
건강관리 

역할극 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

7 บทท่ี 5  : 쇼핑 
 Shopping  
물건구매하기 

물건판매하기 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

*** สอบกลำงภำค (Midterm) 
8 บทท่ี 6 : 날씨와계절 

Weather and Season 
날씨표현 

계절표현 

4 
- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

9 บทท่ี 7: 교통 
Transportation 
한국의대중교통 

교통이용하기 

4 
- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

10 บทท่ี 8 : 한국의명소 
Tourist Attraction in Korea 
여행지소개 

여행상품제안하기 

4 
- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

11 บทท่ี 9: 태국의명소 
Tourist Attraction in Thailand  
 
여행지소개 

여행상품제안하기 

4 
- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 



 

12 그룹프로젝트 

Group Project  
여행상품기획서(자유/단체) 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

13 프로젝트발표 

Project  Presentation 
상품기획서발표(자유여행)  

상품기획서발표(단체관광) 

4 
- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

14 บทท่ี 10 ( 1) : 공공장소 

Public Place 
은행 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

15 
บทท่ี 10( 2): 공공장소 
Public Place 
공항 

4 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 
*** สอบปลำยภำค (Final) 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรรมใน

ชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

11 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

4 
 

5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบทั
กษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขก
ารส่ือสารและการใช้เทคโนโล
ยี 

การท างานกลุม่และน าเสนอ 
 

12-13 
 
 

30% 
 
 

 



 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 연세한국어 1, 연세대학교한국어학당편(Korean Language 1: YonseiUniversity) 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
서울대학교 언어교육원 한국어 1, 2(Korean Language 1, 2: Seoul National University) 
교수 강의자료 วสัดกุารเรียนการสอนของอาจารย์ 
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น  ,ศนูย์เกาหลีศกึษา มหาวิทยาลยับรูพา  

 
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  
 


