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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572515 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (KOREAN IN DAILY COMMUNICATION)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ณิศิรา กายราศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
3571507 ภาษาเกาหลีระดับตน
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อฝกทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาเกาหลีที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท
สํานวน โครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น และศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
Practice listening speaking reading and writing skills for Korean communicating in everyday
life with advance vocabulary,idom and structure and study Korean culture
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มบททดสอบการฟงและสํานวนการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน
1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1
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ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาเกาหลีที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน
โครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น และศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
Practice listening speaking reading and writing skills for Korean communicating in everyday
life with advance vocabulary,idom and structure and study Korean culture
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
18

6

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
6

การศึกษาดวยตนเอง
15

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- มีความรับผิดชอบตอการเรียน มีวินัยและตรงตอเวลา
- ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
- การมีสวนรวมในการทํางานกลุมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การนําเสนอรายงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- คําศัพทและสํานวนภาษาที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ
- ความเหมือนและขอแตกตางของวัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศส
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายอธิบายเนื้อหา คําศัพทและสํานวนตางๆ
- ฝกฟงและพูดบทสนทนาในสถานการณจําลอง
- มอบหมายงานกลุม คนควาขอมูลที่เกี่ยวของ นําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น
- การทําแบบฝกหัดทายบทและการทดสอบยอย
- การนําเสนองาน
2
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- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- การนําความรูดานคําศัพทและสํานวนตางๆไปประยุกตในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
- การวิเคราะหและสรุปใจความสําคัญของเอกสารตางๆที่เกี่ยวกับธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
- การอธิบาย
- การฝกทักษะดานตางๆโดยใชสถานการณสมมติ
- การมอบหมายงาน นําเสนอและ อภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน
- ประเมินจากการสื่อสารในสถานการณสมมติ
- ประเมินการนําเสนองาน
- สอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน
- มีภาวะความเปนผูนํา-ผูตามและสามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรม มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล สงเสริมใหคนควาดวยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุม
- ติดตามความกาวหนาของการทํางาน
- การนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะทักษะในการสืบคนขอมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีในการนําเสนองาน
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน และการนําเสนองาน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายใหนําเสนองานในชั้นเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการจัดทํารายงาน และการนําเสนอ
1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

บทที่ 1

2

แบบทดสอบการฟง
เกี่ยวกับการบอกระยะเวลา
ของสิ่งที่เคยทําในอดีต

การทองเที่ยวเกาหลี

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
3
เอกสารประกอบการสอน 1
บรรยาย / แบบฝกหัด
คําศัพทและสํานวน
3
สอนเสริมทักษะการฟง 1
ศึกษาดวยตนเอง

บทที่ 2

3

4

แบบทดสอบการฟง
เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาล
การสื่อสารถึงการกระทําในอนาคต
สํานวนเกี่ยวกับคําเชื่อมประโยค

3

5

บทที่ 3

3

6

แบบทดสอบการฟง
เกี่ยวกับอาการของโรค
การคาดคะเนถึงสาเหตุ
การใหคําแนะนําเพื่อการ
บําบัดรักษา และสํานวนที่ใช
สนทนาในโรงพยาบาล
บทที่ 4
แฟชั่นและการชอปปง

3

8

บทที่ 5
รูปลักษณภายนอกและฉายา

3

9

บทที่ 6
รานเสริมความงาม

3

10

แบบทดสอบการฟง
การอธิบายรูปลักษภายนอก

3

7

โรคภัยไขเจ็บและการบําบัดรักษา

ณิศิรา กายราศ
ณิศิรา กายราศ

생생한국어듣기 중급 7 쪽

3

การพยากรณอากาศ

ผูสอน

เอกสารประกอบการสอน 2
บรรยาย / แบบฝกหัด
คําศัพทและสํานวน
สอนเสริมทักษะการฟง 2
ศึกษาดวยตนเอง

ณิศิรา กายราศ
ณิศิรา กายราศ

생생한국어듣기 중급 59 쪽

เอกสารประกอบการสอน 3
บรรยาย / แบบฝกหัด
คําศัพทและสํานวน
สอนเสริมทักษะการฟง 3
ศึกษาดวยตนเอง

ณิศิรา กายราศ
ณิศิรา กายราศ

생생한국어듣기 중급 33 쪽

3

เอกสารประกอบการสอน 4
บรรยาย / แบบฝกหัด
คําศัพทและสํานวน
เอกสารประกอบการสอน 5
บรรยาย / แบบฝกหัด
คําศัพทและสํานวน
เอกสารประกอบการสอน 6
บรรยาย / แบบฝกหัด
คําศัพทและสํานวน
ศึกษาดวยตนเอง

ณิศิรา กายราศ
ณิศิรา กายราศ
ณิศิรา กายราศ
ณิศิรา กายราศ

생생한국어듣기 중급 37 쪽
생생한국어듣기 중급 75 쪽

11

บทที่ 7

3

เอกสารประกอบการสอน 7

ณิศิรา กายราศ
4
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12
13
14
15

ชีวิตประจําวันและ
การนัดหมายทางโทรศัพท
แบบทดสอบการฟง
การนัดหมายและเขียนบันทึก
ขอความ
บทที่ 8
รานอาหารเกาหลี
(ฝกประสบการณภาคสนาม)
แบบทดสอบการฟง
แบบทดสอบการอาน
สอบปลายภาค (นอกตาราง)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
ความเขาใจไวยากรณ
โครงสรางประโยค
2

ทักษะการพูดสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน

3

การอานจับใจความ

4

ทักษะการฟง

3

บรรยาย / แบบฝกหัด
คําศัพทและสํานวน
ศึกษาดวยตนเอง

ณิศิรา กายราศ

생생한국어듣기 초급 54 쪽

3
3

เอกสารประกอบการสอน 8
บรรยาย / แบบฝกหัด
คําศัพทและสํานวน
ศึกษาดวยตนเอง

ณิศิรา กายราศ
ณิศิรา กายราศ

생생한국어듣기 중급 64 쪽

3

ในมหาวิทยาลัย

ณิศิรา กายราศ

วิธีการ
ประเมิน
แบบฝกหัด

สัปดาหที่
ประเมิน
1/3/5/7/9/11/15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
50

ปฏิบัติการ
ภาคสนาม
และนําเสนอ
ผลงานหนา
ชั้นเรียน
แบบฝก
การอาน

13/14

20

14

10

2/4/6/8/10/12

20

แตงประโยค

แบบฝก
การฟง
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ณิศิรา กายราศ (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน.
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ กรุงเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
한국어 2 , 서울대학교 어학연구소편 , 서울
한국어 3

서울대학교 어학연구소편 , 서울

말이 트이는 한국어 2 , 이화여자대학교 출판부편 , 서울,1999.
전미순 , 문화속 한국어 1 , Korean Service Institute , 서울 , 2009.
서경숙, 그림으로 배우는 한국어 , 도서출판 박문각 , 2009.
서울한국어 아카데미,귀에 쏙쏙 들어오는 생생 한국어 듣기 초급 코스,서울,2008
서울한국어 아카데미,귀에 쏙쏙 들어오는 생생 한국어 듣기 중급 코스,서울,2008

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.naver.com
www.kebikids.co.kr
www.tour2korea.com

(เวปไซดพจนานุกรมภาษาเกาหลีและเหมือนเวป google )
(เวปไซดรวมเพลงการฝกทักษะภาษาเกาหลี)
(เวปไซดที่รวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในเกาหลี)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใชกลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาตามเกณฑที่โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการเปนผู
กําหนดและใหนักศึกษาประเมินการสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
รายละเอียดการประเมินผลระหวางภาค และปลายภาค Rubric
เนื้อหากิจกรรม
หรือเปาหมาย
กิจกรรมการฟง
และการพูดการ
นําเสนอและ
โตตอบ

กิจกรรม
การเขียน
การอาน
การแตงบท
สนทนา

A

B

C

D

E

-สามารถนําเสนอ
โดยใชความเขาใจ
ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลีได
ถูกตองและ
คลองแคลว พรอม
ทั้งมีสําเนียงที่
ชัดเจน ถูกตอง
-สามารถฟงและ
พูดโตตอบในการ
พบปะชาวเกาหลี
ไดอยางคลองแคลว
-สามารถใช
ไวยากรณและ
เรียงประโยค
ไดถูกตอง

-สามารถนําเสนอ
โดยใชความเขาใจ
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลีไดแต
ยังมีผิดพลาด
ติดขัดเล็กนอย
-สําเนียงในการ
ออกเสียงผิดพลาด
เล็กนอย
-การใชไวยากรณ
และเรียงประโยคมี
ผิดพลาดเล็กนอย

-สามารถนําเสนอ
หรือโตตอบโดยใช
วิธีทองจําเนื้อหา
เกี่ยวกับภาษา
เกาหลีได แตไม
สามารถ
นําความรู
มาประยุกตใช
-สําเนียงในการ
ออกเสียงพอใชได

-สามารถนําเสนอ
หรือโตตอบ
โดยใชวิธีทองจํา
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลีได
แตจําไดบาง
ไมไดบาง
-สําเนียง
ในการออกเสียง
คอนขางเพี้ยน
-ไมสามารถโตตอบ
เปนประโยคที่
ถูกตองไดแตเขาใจ
ความหมายของ
คําศัพท

-ไมสามารถ
นําเสนอหรือ
โตตอบเปนภาษา
เกาหลีได
-สําเนียง
ในการออกเสียง
คอนขางผิด
เกือบทั้งหมด

-สามารถเขียน
บรรยายโดยใช
ความเขาใจเนื้อหา
เกี่ยวกับภาษา
เกาหลีไดถูกตอง
-สามารถเขียนและ

-ยังมีผิดพลาด
ในการเขียนอาน
ตัวอักษรเกาหลี
บางเล็กนอย
-ยังใชไวยากรณ
และเรียงประโยค

-สามารถอานได
แตเขาใจเนื้อหา
เปนบางสวน
-สามารถเขียนได
แตไมแมนยํา
-สามารถใช

-สามารถอาน
-อานและเขียน
ทองจําบทสนทนา ตัวอักษรเกาหลี
บทบรรยายได
ไมได
แตเขียนไมได
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อานอักษรเกาหลีได ผิดพลาดอยูบาง
อยางคลองแคลว
และรวดเร็ว
-สามารถใช
ไวยากรณและเรียง
ประโยคไดถูกตอง

ไวยากรณและ
เรียงประโยคไดแต
ยังผิดพลาด

เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมประจําบทเรียน
กิจกรรม - คะแนน
กิจกรรม
การฟง และการพูด
การนําเสนอ
และการโตตอบ

กิจกรรม
การเขียน การอาน
การแตงบทสนทนา

5 คะแนน
-นําเสนอ
โดยใชความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลี
ไดถูกตอง
และคลองแคลว
พรอมทั้งมี
สําเนียง
ที่ชัดเจน ถูกตอง
-สามารถฟง
และพูดโตตอบ
กับชาวเกาหลีได
อยางคลองแคลว
-ใชไวยากรณ
และเรียง
ประโยค
ไดถูกตอง
-เขียนบรรยาย
โดยใชความ
เขาใจเนื้อหา
เกี่ยวกับภาษา
เกาหลีได
อยางถูกตอง
-เขียนและอาน
อักษรฮันกึลได
อยางคลองแคลว
และรวดเร็ว
-ใชไวยกรณ
และเรียง
ประโยคไดอยาง
ถูกตอง

เกณฑการไดคะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
-นําเสนอ
โดยใชความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลี
ไดแตยังมี
ผิดพลาดติดขัด
เล็กนอย
-สําเนียง
ในการออกเสียง
ผิดพลาด
เล็กนอย
-การใช
ไวยากรณ
และเรียง
ประโยค
มีผิดพลาด
เล็กนอย
-ยังมีผิดพลาด
ในการเขียนอาน
ตัวอักษรฮันกึล
-ยังใชไวยากรณ
และเรียง
ประโยคผิด
พลาดอยูบาง

2 คะแนน

1 คะแนน

-นําเสนอ
หรือโตตอบโดย
ใชวิธีทองจํา
เนือ้ หาเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลีได
แตไมสามารถ
นําความรู
มาประยุกตใชได
-สําเนียงในการ
ออกเสียง
พอใชได

-นําเสนอ
หรือโตตอบ
โดยใชวิธีทองจํา
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลีได
แตจําไดบาง
ไมไดบาง
-สําเนียง
ในการออกเสียง
คอนขางเพี้ยน
-ไมสามารถโตตอบ
เปนประโยค
ที่ถูกตองได
แตเขาใจ
ความหมาย
ของคําศัพท

-ไมสามารถ
นําเสนอ
หรือโตตอบ
เปนภาษา
เกาหลีได
-สําเนียง
ในการออก
เสียง
คอนขางผิด
เกือบ
ทั้งหมด

-สามารถอานได
แตเขาใจเนื้อหา
เปนบางสวน
-สามารถเขียนได
แตไมแมนยํา
-สามารถ
ใชไวยากรณและ
เรียงประโยคได
แตยังผิดพลาด

-สามารถ
อานทองจํา
บทสนทนา
บทบรรยายได
แตไมสามารถ
เขียนไมได

-อานและ
เขียน
ตัวอักษร
เกาหลีไมได
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5
4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

คะแนน

เกณฑการใหคะแนนแบบฝกปฏิบัติ

เกณฑ
ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ 80
ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ 60 -79
ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ 40 -59
ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ 20 -39
ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ 1 -19
ไมไดสงแบบฝกปฏิบัติ

เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน
คะแนน
คาระดับคะแนน
90 – 100
4.0
85-89
3.5
75-84
3.0
70-74
2.5
60-69
2.0
55-59
1.5
50-54
1.0
0-49
0.0

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช
พอใช
ออน
ออนมาก
ตก

3. การปรับปรุงการสอน
นําคะแนนที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา
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