
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
  HK201 ภาษาเกาหลี3(Korean3) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์ สมุาลี สนูจนัทร์ และ อาจารย์ ซงักึม ลี  
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษาต้นชัน้ปีท่ี 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 HK101 ภาษาเกาหลี 1 และ HK102 ภาษาเกาหลี 2 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
 วนัท่ี30 สิงหาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 1.  เพ่ือให้นกัศกึษาเรียนรู้ค าศพัท์ ไวยากรณ์ ส านวน และวลีการใช้ภาษาเกาหลีในระดบักลางเพิ่มเตมิ  
 2.  เพ่ือให้นกัศกึษามีทกัษะในการฟัง พดู อา่นและเขียนประโยคภาษาเกาหลีขัน้กลางได้ 
 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 



 

 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ ฝึกฝนทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียนกบัอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง 
เพ่ือให้คุ้นเคยใกล้เคียงกบัสถานการณ์จริง 
พร้อมทัง้เรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ินและวฒันธรรมร่วมสมยัเพ่ือน าไปปรับใช้กบังานในอนาคต 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การใช้ (การพดู ) ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนัและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีขัน้สงู , 

อา่นเขียนบทความ, วฒันธรรมร่วมสมยัและวฒันธรรมท้องถ่ินของเกาหลี 

 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 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. มีความรู้และความสามารถสามารถในการอา่น และเขียนตวัอกัษรเกาหลี   

 แบง่เป็นพยญัชนะ 19 ตวั สระ 21 ตวัและตวัสะกด 
   2. มีความสามารถในการประยกุต์ใช้ค าศพัท์ , ส านวน, ประโยคภาษาเกาหลี   

 และค าทกัทายทัว่ไปในห้องเรียนและในชีวิตประจ าวนั เพ่ือการส่ือสารได้ 
   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 15-19 สิงหาคม 2559 - แนะน ารายวิชา 
- ทบทวน (자기소개하기) 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  

- กิจกรรมกลุ่ม (Role Play) 

2 22-26สิงหาคม 2559 บทท่ี 1 : 처음뵙겠습니다 
How do you do? 

(N -이(라고하다 

 -V-(으(려고 

- V- 거나/ N(이(나  

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  

3 29 สิงหาคม- 
2 กนัยายน 2559 

บทท่ี 2 : 취미가뭐예요?  

What is your hobby? 
 -V-는 것 

 -V-(으(ㄹ 줄 알다 (모르다( 

- V-(으(ㄴN 
- A/V-지 않다 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

4 5-9 กนัยายน 2559 บทท่ี 3 : 콘서트에 가 봤어요? 

Have you ever been to a 

concert? 

 -V-아/어 보다 

 -N 동안 

- A-(으(ㄴ데, V-는데, 

N인데 
- V-(으)ㄹN 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

5 12-16 กนัยายน 2559 บทท่ี 4 (1): 옷이 좀큰 것 같아요. 

The clothes seem a little too big. 

- A-(으(ㄴ것같아, V-는 것 

같다, N인 것 같다 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  

 -กิจกรรมกลุ่ม  

6 19-23 กนัยายน 2559 บทท่ี 4( 2 :)옷이 좀큰 것 같아요. 

The clothes seem a little too big. 

- N보다 
- A/V-았으면/었으면좋겠다 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

7 26-30 กนัยายน 2559 บทท่ี 5( 1 :)어디에가면좋을까요? 
 erehWwould be a good place to 

go? 
-A/V-(으(ㄹ 까요? 

- A/V-(으(ㄹ 거예요 

 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

8 3-7 ตุลาคม 2559 บทท่ี 5(2  :)어디에가면좋을까요? 
 erehWwould be a good place to 

go? 
-A/V-(으(니까/ N(이(니까 

- V-고 나서 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  

 -กิจกรรมกลุ่ม  



 

*** 10-15 ตุลำคม 2559 สอบกลำงภำค 

9 17-21 ตุลาคม 2559 บทท่ี 6 (1): 비행기로보내면얼마예요? 

 How much is it if I send it by 

airmail? 
- N (으(로 

- N (이(라서 

- ‘르’ 불규칙 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

 

10 24-28 ตุลาคม 2559 บทท่ี 6 (2): 비행기로보내면얼마예요? 

 How much is it if I send it by 

airmail? 

- V-(으(면 되다 

 -V-(으(ㄴ 것 같다 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

11 31 ตุลาคม- 
4 พฤศจิกายน 2559 

บทท่ี 7( 1 :)
한옥마을이어디에있는지아세요 ? 
Do you know where Hanok 

Village is?  

- A/V-(으(ㄹ 것 같다 

- V-는지알다 (모르다( 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

12 7-11 พฤศจิกายน 2559 บทท่ี 7(2 :)
한옥마을이어디에있는지아세요 ? 
Do you know where Hanok 

Village is?  

- V-(으(려면 

- V-다가 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  

 -กิจกรรมกลุ่ม  

13 14-18 พฤศจิกายน 2559 บทท่ี 8( 1): 정말속상하겠어요 You 

must feel awful  

- A/V-겠- 

- N 때문에 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

14 21-25 พฤศจิกายน 2559 บทท่ี 8( 2): 정말속상하겠어요 You 

must feel awful  

- V-아/어버리다 

 -A/V-(으(ㄹ 때 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

15 28 พฤศจิกายน- 
2 ธนัวาคม 2559 

บทท่ี 9( 1): 문의할 게 있는데요 

I have something to inquire  

-A-(으(ㄴ데요, V-는데요, 

N인데요 

- V-는 중이다, N 중이다 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

16 5-9ธนัวาคม 2559 บทท่ี 9 ( 2) : 문의할 게 있는데요 

I have something to inquire  

- A-(으(ㄴ가요?, V-나요? 

- N인가요? 

-N밖에 

4 - บรรยาย 
 -แบบฝึกหดั  
 -กิจกรรมกลุ่ม  

*** 13-26ธันวำคม 2559 สอบปลำยภำค 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  



 

 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรรมใน

ชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

20% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
30% 

4 
 

5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเล
ขการส่ือสารและการใช้เทคโ
นโลยี 

การท างานกลุม่และน าเสนอ 
 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

20% 
 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 서울대학교언어교육원한국어 2(Korean Language 2: Seoul National University) 

   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 초급한국어일기 ,국립국어원편찬 ( แบบเรียนการอา่นภาษาเกาหลีเบือ้งต้น , The National 
Institute of the Korean Language) 
 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดบัต้น และระดบักลาง โดย ผศ . สิทธินี ธรรมชยั 

 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ---  
 

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 
 


