เอกสารหมายเลข มคอ.

มคอ. 3
รายวิช า
1542105 การสือสารด้วยภาษาในเอเชีย

อาจารย์ก ัล ยรัต น์ กลินสุวรรณ

ภาคเรีย นที 2 ปี การศึก ษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุร ี

เอกสารหมายเลข มคอ.
รายละเอียดของรายวิช า
ชือสถาบัน อุด มศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิท ยาเขต/คณะ/ภาควิช า
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที ข้อ มูล ทัวไป
1. รหัส และชือรายวิช า
1542105 การสือสารด้วยภาษาในเอเชีย
. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
. หลัก สูต รและประเภทของรายวิช า
วิชาชีพบังคับ
. อาจารย์ผ ู้ร ับ ผิด ชอบรายวิช าและอาจารย์ผ ู้ส อน
อาจารย์กลั ยรัตน์ กลินสุวรรณ
. ภาคการศึก ษา / ชันปี ทีเรียน
2/2563 นักศึกษาชันปี ที 3
. รายวิช าทีต้อ งเรียนมาก่อ น(Pre- requisites) (ถ้ามี)
7. รายวิช าทีต้อ งเรียนพร้อ มกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
. สถานทีเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
. วัน ทีจัด ทําหรือ ปรับ ปรุ งรายละเอียดของรายวิช าครังล่าสุด
4 พฤศจิกายน 2563
หมวดที จุด มุ่งหมายและวัต ถุป ระสงค์
1. จุด มุ่งหมายของรายวิช า
1.1 เพือให้นกั ศึกษามีความรูด้ า้ นคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ระดับพืนฐานในภาษาเกาหลี
1.2 เพือให้นกั ศึกษามีทกั ษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี จนสามารถสือสาร ถ่ายทอด
หรือแลกเปลียนความคิดเห็นเป็ นภาษเกาหลีได้ในระดับพืนฐาน
1.3 เพือให้นกั ศึกษาเข้าใจสังคม และวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

เอกสารหมายเลข มคอ.
. วัต ถุป ระสงค์ใ นการพัฒนา/ปรับ ปรุ งรายวิช า
2.1 เป็ นการปรับปรุงเพือพัฒนาอย่างต่อเนืองตามแผนพัฒนาหลักสูตร
2.2 เพือให้รายวิชามีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางสังคม
2.3 เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้หลักสูตร
หมวดที ลัก ษณะและการดําเนิน การ
1. คําอธิบ ายรายวิช า
คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างไวยากรณ์ระดับพืนฐาน ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน เพือใช้เป็ น
เครืองมือในการสือสาร ถ่ายทอด แลกเปลียนความคิดเห็นกับผูอ้ ืนในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวิตประจําวัน ภูมิหลังทาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาทีสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมในการสือสาร
. จํานวนชัวโมงทีใช้ต ่อ ภาคการศึก ษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบ ัต ิ/งาน
การศึก ษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
145 คาบ/ภาคการศึกษา
15 คาบ/ภาคการศึกษา
90 คาบ/ภาคการศึกษา
. จํานวนชัวโมงต่อ สัป ดาห์ท อาจารย์
ี
ใ ห้ค าํ ปรึก ษาและแนะนําทางวิช าการแก่น ัก ศึก ษาเป็ นรายบุค คล
1 คาบ/สัปดาห์ (เฉพาะรายทีต้องการ)
หมวดที การพัฒนาการเรียนรู้ข องนัก ศึก ษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
. คุณธรรม จริยธรรมทีต้อ งพัฒนา
1.1.1 มีทศั นคติทีดีตอ่ การงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที
1.1. ซือสัตย์ สุจริต และมีวินยั เคารพและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.1. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมทีคํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมและสังคมทีมีคณ
ุ ธรรมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
1.1. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็ นไทย และมีเจตคติทีดีตอ่ วัฒนธรรมไทย
. วิธ ีก ารสอน
แทรกเรืองคุณธรรมและจริยธรรมในขณะบรรยายและในการตรวจงาน
กระบวนการสร้างเจตคติ รูปแบบใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
. วิธ ีก ารประเมิน ผล
ประเมินจากพฤติกรรมทีเปลียนแปลงในตัวนักศึกษา
. ความรู้
. ความรู้ท ต้ี อ งได้ร ับ
2.1.1 มีความรอบรูใ้ นภาษาและวัฒนธรรมไทย
2.1.2 มีความรูท้ ีเกิดจากการบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ตา่ ง ๆ ทีเกียวข้อง
2.1. มีความรูแ้ ละความสามารถพัฒนาความรูด้ า้ นภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิมพูนยิงขึน

เอกสารหมายเลข มคอ.
. วิธ ีก ารสอน
บรรยาย อภิปราย การตรวจงาน ให้นกั ศึกษาจําลองสถานการณ์สมมุตและให้ผเู้ รียนร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์
ของสถานการณ์การสือสารทีเกิดขึน
เทคนิคการอภิปราย/การสังเกตและจดบันทึก
. วิธ ีก ารประเมิน ผล
การตรวจงาน สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงเกณฑ์
. ทัก ษะทางปั ญญา
. ทัก ษะทางปั ญญาทีต้อ งพัฒนา
3.1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า
3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ ห้เป็ นหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
. วิธ ีก ารสอน
บรรยาย อภิปราย การตรวจงาน แบ่งกลุม่ วิเคราะห์สถานการณ์การสือสารเพือเปรียบเทียบวัฒนธรรมที
แตกต่างกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลี
แบบกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
. วิธ ีก ารประเมิน ผล
การตรวจงาน สอบย่อยท้ายบทเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงเกณฑ์
. ทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับ ผิด ชอบ
. ทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับ ผิด ชอบทีต้อ งพัฒนา
1
. วิธ ีก ารสอน
. วิธ ีก ารประเมิน ผล
. ทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
. ทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศทีต้อ งพัฒนา
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสือสารได้อย่างสร้างสรรค์
. วิธ ีก ารสอน
ใช้สือการสอนต่าง ๆ ทังการนําเสนอผ่านพาวเวอร์พอยท์ เพลง และละคร และให้นกั ศึกษาจับกลุม่ เลือกหัวข้อ
สถานการณ์การสือสาร เพือนํามานําเสนอหน้าห้อง โดยใช้สือสารสนเทศต่าง ๆ
. วิธ ีก ารประเมิน ผล
การตรวจงาน และการประเมินจากนักศึกษาด้วยกันเองของแต่ละกลุม่ โดยประเมินผลจากการอิงเกณฑ์

เอกสารหมายเลข มคอ.

หมวดที แผนการสอนและการประเมิน ผล
สัป ดาห์
หัวข้อ /รายละเอียด
ที
1
- คําอธิบายรายวิชา
- เอกสารประกอบการสอน
- การประเมินผลการเรียน

จํานวน
กิจ กรรมการเรียน
ชัวโมง
การสอน / สือทีใช้
4
1. ปฐมนิเทศ/แนะนํารายวิชา
2. ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
3.ซักถามข้อมูลเกียวกับ
รายวิชา
4.นักศึกษาเอกสารด้วยตนเองพร้อม
กับฟั งครูอธิบายเนือหา
4
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย

2

- ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับ
ประเทศเกาหลี
-สังคมและวัฒนธรรม

13

- ประวัติศาสตร์เกาหลี
- ประวัติความเป็ นมา
- สงครามเกาหลี
- บทที 1 ตัวอักษร “ฮันกึล”
ในภาษาเกาหลี
-รูจ้ กั อักษรฮันกึล

4

5

- บทที 1 ตัวอักษร “ฮันกึล”
ในภาษาเกาหลี (ต่อ)
- การผสมอักษร พยัญชนะ
สระ

4

6

- บ ท ที 2 คํ า ทั ก ท าย แ ล ะ
แนะนําตัว
-คําชีบอกประธาน
-ประโยคคําบอกเล่า ประโยค
คําถามในภาษาเกาหลี
-คําศัพท์เกียวกับเชือชาติและ
อาชีพ

4

14

4

1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทําแบบฝึ กหัด
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทําแบบฝึ กหัด
5. สรุปบทเรียน
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทําแบบฝึ กหัด
5. สรุปบทเรียน
6. สอบเก็บคะแนนบทที 1

ผู้ส อน
อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

เอกสารหมายเลข มคอ.

สัป ดาห์
หัวข้อ /รายละเอียด
จํานวน
กิจ กรรมการเรียน
ที
ชัวโมง
การสอน / สือทีใช้
7
- บทที 3 นีคืออะไร
4
1. บรรยาย
-ประโยคคําถาม “อะไร”
2. ศึกษาเอกสาร
- มีอยู่, ไม่มีอยู่
3. อภิปราย
-และ, กับ
4. ทําแบบฝึ กหัด
- คํา ศัพ ท์เกี ยวกั บ ตํา แหน่ ง
5. สรุปบทเรียน
สิงของ
6. สอบเก็บคะแนนบทที 2
8

9
10

11

- บทที 4 ห้องเรียนของเรา
-โครงสร้างประโยคในเกาหลี
- ประโยคปฏิเสธ
- การทําให้เป็ นประโยคบอก
เล่า และประโยคคําถามแบบ
เป็ นทางการ
-คํา ศั พ ท์เ กี ยวกั บ ตํา แหน่ ง
สิงของ
- บทที 5 อยู่ทีไหน
-การเรี ย งลํา ดั บ เหตุ ก ารณ์
ก่อน หลัง
- คํ า ศั พ ท์ เ กี ยวกั บ สถานที
และคําบ่งชีตําแหน่งสถานที
- การบอกถึงวัตถุประสงค์ใน
การไปสถานทีต่าง ๆ
- บทที 6 เริมสอบกี โมงถึ ง กี
โมง
- การผั น ประโยคบอกเล่ า
ปั จจุบนั แบบประโยคไม่เป็ น
ทางการ
- คํากริยาบอกกําลังกระทํา
-การอ่านตัวเลข
-คํา ศั พ ท์ เกี ยวกั บ วั น ที และ
เวลา

4

4

4

1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทําแบบฝึ กหัด
5. สรุปบทเรียน
6. สอบเก็บคะแนนบทที 3

สอบกลางภาค
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทําแบบฝึ กหัด
5. สรุปบทเรียน
6. สอบเก็บคะแนนบทที 4
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทําแบบฝึ กหัด
5. สรุปบทเรียน
6. สอบเก็บคะแนนบทที 5

ผู้ส อน
อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

เอกสารหมายเลข มคอ.

สัป ดาห์
หัวข้อ /รายละเอียด
ที
12
- บทที 7 การพูดกับผูใ้ หญ่
- การใช้คาํ พูดกับผูใ้ หญ่
- การสร้างประโยคคําสัง
13

14

15

16

จํานวน
กิจ กรรมการเรียน
ชัวโมง
การสอน / สือทีใช้
4
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทําแบบฝึ กหัด
- บทที 7 การพู ด กั บ ผู้ใ หญ่
1. บรรยาย
(ต่อ)
2. ศึกษาเอกสาร
- ก ารใช้ ป ระ โย ค สั งห้ า ม
3. อภิปราย
กระทํา
4. ทําแบบฝึ กหัด
- การใช้คาํ ให้แก่ ได้จาก
5. สรุปบทเรียน
6. สอบเก็บคะแนนบทที 6
-คํา ศัพ ท์ที ใช้ส ํา หรับ พู ด กั บ
ผูใ้ หญ่
-บ ท ที 8 การคม น าคม ใน
4
1. บรรยาย
เกาหลี
2. ศึกษาเอกสาร
- การประมาณระยะเวลาใน
3. อภิปราย
การเดินทาง
4. ทําแบบฝึ กหัด
-รูปแบบของประโยคชักชวน
5. สรุปบทเรียน
- การต่อรถและบอกเส้นทาง
รถไฟใต้ดิน
-คํ า ศั พ ท์ เกี ย ว กั บ ก า ร
คมนาคม
-บ ท ที 8 การคม น าคม ใน
4
1. บรรยาย
เกาหลี (ต่อ)
2. ศึกษาเอกสาร
- การต่อรถและบอกเส้นทาง
3. อภิปราย
รถไฟใต้ดิน
4. ทําแบบฝึ กหัด
-คํ า ศั พ ท์ เกี ย ว กั บ ก า ร
5. สรุปบทเรียน
คมนาคม
6. สอบเก็บคะแนนบทที 7
สอบปลายภาค

ผู้ส อน
อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

อ. กัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

เอกสารหมายเลข มคอ.
. แผนการประเมิน ผลการเรียนรู้
กิจ กรรม
ผลการ
ที
เรียนรู้
1
1.1-1.4, 2.11
2.3, 3.1- 3.2,
5.3
22
1.1-1.4, 2.12.3, 3.1- 3.2,
5.3
13
1.1-1.4, 5.3
-

วิธ ีก ารประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัป ดาห์ท ี
ประเมิน
8
16 (สอบในตาราง)

สัด ส่วนของ
การประเมิน ผล
20%
30%

ตรวจแบบทดสอบ

ตลอดภาคเรียน

40%

ประเมินจากการมีสว่ นร่วม
ในการเรียน
ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการทํางาน
ประเมินจากความตรงต่อ
เวลาในการเข้าเรียนและ
การส่งงาน

ตลอดภาคเรียน

10%

หมวดที ทรัพ ยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ณิศิรา กายราศ. (2554) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาเกาหลีเบืองต้น (1661108).
กรุงเทพฯ : มปถ.
. เอกสารและข้อ มูล สําคัญ
กนกรัตน์ ชุมสายใจ. (2556). Adventure KOREA รูภ้ าษาเกาหลี ฉบับ พูด กิน เทียว. กรุงเทพฯ:
อินส์พลั จํากัด.
เกาหลี โอเวอร์ซี อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส. (2517). ความรูเ้ รืองเมืองเกาหลี. [ม.ป.ท.]
สํานักงานข่าวสารเกาหลี. (2545) สาระน่ารูเ้ กียวกับเกาหลี Facts about Korea. แปลโดย
จินดา จําเริญ และคณะ. [ม.ป.ท.].
อุไรวรรณ จิตเป็ นธม คิม. (2556). Hello AEC เกาหลี. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น).
. เอกสารและข้อ มูล แนะนํา
-

เอกสารหมายเลข มคอ.
หมวดที การประเมิน และปรับ ปรุ งการดําเนิน การของรายวิช า
1. กลยุท ธ์ก ารประเมิน ประสิท ธิผ ลของรายวิช าโดยนัก ศึก ษา
1.1 แบบประเมินผูส้ อนและรายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
1.3 การสนทนาระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
. กลยุท ธ์ก ารประเมิน การสอน
2.1 สังเกตการณ์พฤติกรรมรายบุคคลของผูเ้ รียน
2.2 สังเกตการณ์ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 การตรวจงานนักศึกษา
2.4 สอบกลางภาค/ปลายภาค
. การปรับ ปรุ งการสอน
3.1 ปรับปรุงตามแบบประเมินการสอนอาจารย์
3.2 สอบถามข้อทีควรปรับปรุง/เพิมเติมจากนักศึกษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิของนัก ศึก ษาในรายวิช า
4.1 ตรวจงานของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
4.2 แลกเปลียนเรียนรูก้ บั อาจารย์ในสาขา และอาจารย์ทีสอนรายวิชาเดียวกันทีกรุงเทพฯ กับทีสมุทรปราการ
เพือทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชาทีรับผิดชอบ
4.3 กรรมการบริหารสาขา ตรวจสอบ การตรวจงาน การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการประเมินผล
. การดําเนิน การทบทวนและการวางแผนปรับ ปรุ งประสิท ธิผ ลของรายวิช า
5.1 ปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
5.2 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารสาขาวิชา
5.3 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิและกรรมการบริหารหลักสูตรตามแผนพัฒนาหลักสูตร

