รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตร์บัณฑิต)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553637 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
English for Cultural Tourism
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
10 พฤศจิกายน 2560 (ระบุวันก่อนเปิดเรียน 1 เดือน)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะต่างๆดังนี ้
1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผู้เรี ยนมีความตระหนักและแสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้ านคุณธรรมและจรรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการท่องเที่ยว
1.2 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการแก้ ไขหรื อการจัดการปั ญหาต่างๆในสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ ้นทังใน
้
ชันเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยนโดยใช้ หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพมาเป็ นตัวกากับพฤติกรรมของตน
1.3 มีการแสวงหาความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้อย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
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1.4มีความเข้ าใจผู้อื่น เข้ าใจความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
2.ความรู้
2.1 ผู้เรี ยนมีความรู้ในเนื ้อหา/ประวัต/ิ ความเป็ นมาของสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คาศัพท์
เฉพาะด้ านในวิชาชีพการท่องเที่ยว อีกทังสาษามารถน
้
าเสนอหรื อเล่าเรื่ องราวต่างๆอย่างถูกต้ องแม่นยาเพื่อ
สร้ างความเข้ าใจอันดีให้ เกิดขึ ้นกับนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ แห่ง ภาษาอังกฤษและการท่องเที่ยวเข้ าไว้ ด้วยกันอย่างกลมกลืน
2.2 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ที่ได้ รับและ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ รับกับการทางานได้
2.3 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการเข้ าใจ แยกแยะ วิเคราะห์ความต้ องการของนักท่องเที่ยว
2.4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการใช้ ความรู้ทางด้ านการท่องเที่ยวเพื่อสร้ างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้ าบ้ าน
2.5 ผู้เรี ยนเข้ าใจแนวโน้ มและบริบทการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลง
และพัมนาไปอยู่ตลอดเวลา
2.6 ผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาได้ จริง
2.7 ผู้เรี ยนสามารถบูรณาการความรู้ทางภาษากับศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องได้ เพื่อเสริมสร้ างทักษะ
การเรี ยนรู้ใน คศ.ที่ 21
3.ปั ญญา
3.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้ รับทังความรู
้
้ ในเนื ้อหาวิชา/เรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างดี
เยี่ยม
3.2 มีการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทางานเพื่อการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้อื่นได้
3.3 มีการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทางภาษาเพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หบลากหลาย
4.ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
4.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ ทังในฐานะผู
้
้ นากลุม่ และผู้ตาม
4.2 ผู้เรี ยนมีทกั ษะ วิจารณญาณในการค้ นคว้ าหาข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัต/ิ ความเป็ นมาของ
สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนมีความสามารถในการวางแผนการจัดการนาเที่ยว การวางแผนการดาเนินงาน
หรื อสามารถวางแผนในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.3 มีการให้ ควงามช่วยเหลือเพื่อแก้ ปัญหาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างสร้ างสรรค์
4.4 มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ในการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาโดยการใช้ องค์ความรู้ทางภาษา
รวมถึงเทคโนโลยี
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5.การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล การคัดสรรข้ อมูลความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สังเคราะห์และสามารถบูรณาการข้ อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็ นระบบด้ วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ผู้เรี ยนมีทกั ษะและความสามารถในการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้ าบ้ าน
5.3 สามารถใช้ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้และการสืบค้ นในการพัฒนา
ตนให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
5.4 สามารถใช้ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางภาษากับผู้อื่นได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปฃผสมผสานระหว่างชั้นเรียนและการศึกษาจากส
สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ ตามเส้นทางที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้สาหรับมัคคุเทศก์
อาชีพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย
คาศัพท์เฉพาะด้ าน ประวัตคิ วามเป็ นมาของสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น วัด วังและโบราณสถาน แหล่งจับจ่ายซื ้อของและสถานที่พกั ในรูปแบบ
ของการฝึ กปฏิบตั กิ ารจริง
ภาษาอังกฤษ
Technical Terms and history of cultural attractions in Bangkok and suburban areas;
temple, places and archaeological sites, ethical and legal shopping products, accommodations,
tour agency booking, authentic situational practice
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

(3X15)
45 ชั่วโมง

ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า ตลอดจนสอนเสริมหรือการ
เพิ่มเติมคาศัพท์เฉพาะด้านให้กับผู้เรียน
ทุกคน

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
(6X15)
90 ชั่วโมง

การศึกษาด้วย
ตนเอง
(6X15)
90 ชั่วโมง

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1. การใช้ ชอ่ งทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) หรื อ
convergent network
2. อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการหรื อเป็ นหมู่คณะ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ท่ ตี ้ องการพัฒนา

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผู้เรี ยนมีความตระหนักและ
แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้ านคุณธรรมและ
จรรรยาบรรณวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
1.2 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการแก้ ไข
หรื อการจัดการปั ญหาต่างๆในสภาวะวิกฤติที่
เกิดขึ ้นทังในชั
้ นเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยนโดยใช้ หลัก
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพมาเป็ นตัว
กากับพฤติกรรมของตน
1.3 มีการแสวงหาความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ ความรู้อย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
1.4มีความเข้ าใจผู้อื่น เข้ าใจความ
หลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม

วิธีการสอน

1) อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนสอดแทรกเรื่ อง
คุณธรรม และจรรยาบรรณทุกครัง้ ที่ทาการ
สอน

2) ให้ ผ้ เู รียนได้ ทาการศึกษาจากข้ อมูลที่
ผู้สอนได้ นาเสนอมาเป็ นกรณีศกึ ษาทางด้ าน
การใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวใน
สถานการณ์ตา่ งๆทังในรู
้ ปแบบ positive และ
negative หรื อ กรณีศกึ ษาทางด้ านการ
ท่องเที่ยวต่างๆที่พบเห็นทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

1) ประเมินจากพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน การ
แสดงออกด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การเข้ า
ชันเรี
้ ยน การตรงต่อเวลา การส่งงาน ตลอดจน
กิริยามารยาทในการพูด การวางตัวในขณะอยู่
ในชันเรี
้ ยน

1-15

ค่ านา้ หนักของ
การ
ประเมินผล

2) การมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด วิ เ คราะห์ ร่ ว ม
อภิปรายและแสดงความเห็นที่เป็ นประโยชน์
และสร้ างสรรค์
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ผลการเรียนรู้ท่ ตี ้ องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ด้ านความรู้
2.1 ผู้เรี ยนมีความรู้ในเนื ้อหา/ประวัติ/
ความเป็ นมาของสถานที่ทอ่ งเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ คาศัพท์เฉพาะด้ านในวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว อีกทังสาษามารถน
้
าเสนอหรื อเล่า
เรื่ องราวต่างๆอย่างถูกต้ องแม่นยาเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจอันดีให้ เกิดขึ ้นกับนักท่องเที่ยว ตลอดจนมี
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ แห่ง ภาษาอังกฤษและการท่องเที่ยวเข้ าไว้
ด้ วยกันอย่างกลมกลืน
2.2 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ที่ได้ รับ
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ รับกับการ
ทางานได้
2.3 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการเข้ าใจ
แยกแยะ วิเคราะห์ความต้ องการของนักท่องเที่ยว
2.4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการใช้
ความรู้ทางด้ านการท่องเที่ยวเพื่อสร้ าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้ า
บ้ าน

1) จัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบบรรยายข้ อมูล
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆที่ควบคูไ่ ปกับการฝึ ก
ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ วิธิการเชิงวิพากษ์ การ
ซักถาม เป็ นต้ น
2) การเน้ นการฝึ กฝนทักษะต่างๆจาก
สถานการณ์จาลองทางด้ านการท่องเที่ยวที่
กาหนดขึ ้นในชันเรี
้ ยนในรูปแบบ
Performance Practicum
3) การเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ออกไปค้ นหาข้ อมูล
และฝึ กฝนทักษะทางภาษาอังกฤษจาก
สถานที่จริ ง เช่น วัด วัง ในรูปแบบกลุม่ พร้ อม
ทังก
้ าหนดให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลองสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตลอดจน
4) ให้ ผ้ เู รียนได้ ไปศึกษา สังเกตพฤติกรรมของ
มัคคุเทศก์อาชีพ และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาติตา่ งๆที่มีความแตกต่างกัน

1) ประเมินผลจากการสอบข้ อเขียนและการ
สอบทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว (test)
2) ประเมินจากการเข้ าร่วมกิจกรรมการฝึ ก
ปฏิบตั ิการทางภาษาอังกฤษ การมีสว่ นร่วมใน
การซักถาม การนาเสนอข้ อมูลความรู้ การ
ตีความ การสร้ างข้ อสรุป และข้ อค้ นพบที่ได้
จากการเรียนรู้ (การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน)
3) การสอบกลางภาคเรียน (formative test)
4) การประเมินจากการนาเสนอในสถานการณ์
และสถานที่จริ ง Authentic Assessment
5) การประเมินผลจากการจดบันทึก ค้ นคว้ า
หรื อ การทารายงานสรุปองค์ความรู้
6) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมประเมินผล
7) การประเมินผลปลายภาคเรี ยน

1-15

ค่ านา้ หนักของ
การ
ประเมินผล

30%
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วิธีการสอน

2.5 ผู้เรี ยนเข้ าใจแนวโน้ มและบริ บทการ
ใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่มีการ
เปลีย่ นแปลงและพัมนาไปอยูต่ ลอดเวลา
2.6 ผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ทางภาษา
ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาได้
จริ ง
2.7 ผู้เรี ยนสามารถบูรณาการความรู้
ทางภาษากับศาสตร์ อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้ องได้ เพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ใน คศ.ที่ 21
ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้ รับทังความรู
้
้ ในเนื ้อหาวิชา/
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ และความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ ทกั ษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างดีเยี่ยม
3.2 มีการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการสือ่ สารและการทางานเพื่อการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั
ผู้อื่นได้

5) เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิการจริ งหลังจากที่ผ้ เู รียน
ได้ ไปศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นแล้ ว ในรูปแบบของ
การนาเสนอในสถานทีจ่ ริ งกับกลุม่ บุคคลจริง
คือ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ Authentic
Performance

1) ผู้เรี นนสามารถนาความรู้เพื่อนาเสนอ
ให้ กบั นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถออกแบบกิจกรรมการ
นาเที่ยวที่ตช้ องประยุกต์ใช้ วธิ ีการต่างๆทีเ่ รี ยน
มา
2) แบ่งกลุม่ สืบค้ นข้ อมูลทังจากสื
้
อ่ หรื อ
สถานที่จริ ง/สังเกตการนาเสนอของมัคคุเทศก์
อาชีพ /จาลองสถานการณ์จริงในรูปแบบการ
นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน ซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

1) ประเมินจากความเหมาะสมและความ
ถูกต้ องของการนาเสนอข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเทีย่ วให้ กบั นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีหรื อแนวคิดต่างๆ
2) ประเมินจากการปฏิบตั ิการในสถานที่จริ ง
3) ประเมินจากการสรุปองค์ความรู้ที่ได้ รับจาก
การนาเสนอในสถานทีจ่ ริ ง

1-15

ค่ านา้ หนักของ
การ
ประเมินผล

40%
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3.3 มีการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทาง
ภาษาเพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หบลากหลาย
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการทางาน
เป็ นกลุม่ ทังในฐานะผู
้
้ นากลุม่ และผู้ตาม
4.2 ผู้เรี ยนมีทกั ษะ วิจารณญาณในการ
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติ/ความ
เป็ นมาของสถานที่ทอ่ งเทีย่ ว ตลอดจนมี
ความสามารถในการวางแผนการจัดการนาเทีย่ ว
การวางแผนการดาเนินงานหรื อสามารถวางแผน
ในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.3 มีการให้ ควงามช่วยเหลือเพื่อ
แก้ ปัญหาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่าง
สร้ างสรรค์
4.4 มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ในการ
วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาโดยการใช้ องค์ความรู้
ทางภาษารวมถึงเทคโนโลยี

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ค่ านา้ หนักของ
การ
ประเมินผล

1-15
1) มีการกาหนดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กฝน
ทักษะการทางานเป็ นทีม การเรี ยนแบบมีสว่ น
ร่วม เพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นต้ น
2) มีการมอบหมายงานทีต่ ้ องมีการวางแผน
งาน การประสานงานหรื อการร่วมรับผิดชอบ
กับผู้อื่น เช่น ข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว พฤติกรรมมัคคุเทศก์ เป็ นต้ น

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกใน
การทางานกลุม่
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ

5%
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วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร 1) ให้ สบื ค้ นและทารายงานด้ วยเทคโนโลยี
1) ประเมินจากรายงานและการนาเสนอข้ อ
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ นาเสนอข้ อค้ นพบด้ วยการใช้
ค้ นพบจากการทารายงานด้ วยเทคโนโลยี
5.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการ
ภาษาอังกฤษทังในรู
้ ปแบบการพูดและการ
สารสนเทศ
ค้ นคว้ าหาข้ อมูล การคัดสรรข้ อมูลความรู้ การ
เขียน เพื่อการนาเสนอด้ วยเทคโนโลยี
วิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และสามารถบูรณา สารสนเทศที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับการ
การข้ อมูลเพื่อการสือ่ สารอย่างเป็ นระบบด้ วยสือ่
ท่องเที่ยว
และเทคโนโลยีเพื่อการสือ่ สารได้ อย่างมี
2) ประเมินจากความพึงพอใจของ
ประสิทธิภาพ
นักท่องเที่ยวที่มตี อ่ การนาเสนอหรื อการให้
5.2 ผู้เรี ยนมีทกั ษะและความสามารถใน ข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ทอ่ งเที่ยวนันๆ
้
การสือ่ สารเพื่อโน้ มน้ าวใจและการสร้ าง
3) การสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอของ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้ าบ้ าน ผู้เรี ยนต่อหน้ านักท่องเทีย่ วในสถานที่และ
5.3 สามารถใช้ สอื่ และเทคโนโลยี
สถานการณ์จริ ง (ความประหม่า ความกลัว)
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้และการ
สืบค้ นในการพัฒนาตนให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต
5.4 สามารถใช้ สอื่ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสือ่ สารทางภาษากับผู้อื่นได้
อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
หมายเหตุ
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรี ยนรู้ตวั ธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ค่ านา้ หนักของ
การ
ประเมินผล

1-15

5%

9

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
ปฐมนิเทศนักศึกษา
(3 ชม.) ชี ้แจงขอบข่ายการเรี ยนรู้ เนื ้อหา กิจกรรม
การจัดการเรี ยนการสอน วิธีการวัดและ
การประเมินผล แนวทางการสืบค้ นข้ อมูล
ต่างๆ
--Tourism in Globalization
-History of Tourism
-International Globalization
-The Airline Industry

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
กิจกรรม
1. รายละเอียด
1) การตรงต่อเวลา
1. ผู้สอนชี ้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัด ของรายวิชา (มคอ. 2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม
และการประเมินผล
3)
อภิปราย
2. ผู้สอนแนะนาเนื ้อหารายวิชา หนังสือ website ที่ 2. เอกสาร
3) การสอบปลายภาคเรี ยน
เกี่ยวข้ อง และแนวทางการสืบค้ นข้ อมูล
ประกอบการเรียน 4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
3. อธิบายประวัติความเป็ นมาของการท่องเที่ยวใน 3. PowerPoint
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
ยุคต่างๆในรูปแบบปากเปล่าและคลิปวีดิทศั น์
4. วิดีทศั น์
สารสนเทศ
ประกอบเนื ้อหา
5. เว็บไซต์
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
4. ทาการสอนในรูปแบบการบรรยายที่เชื่อมโยงกับ
สัปดาห์นี ้
การใช้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยูใ่ นเนื ้อหา
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3, 3.4
โดยมอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่ละคนทาการจด
4: 4.1) ,4.2) 5: 5.3)
บันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับจากการบรรยาย และเข้ ากลุม่
เพื่อการแลกเปลีย่ นข้ อมูลคาศัพท์ที่ได้ รับในครัง้ นี ้
พร้ อมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนให้ กลุม่ อื่นๆได้
รับทราบและเรี ยนรู้ไปด้ วยกัน
4. ผู้สอนให้ นกั ศึกษาซักถาม, อภิปรายเนื ้อหาตาม
หัวข้ อที่บรรยาย

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

2
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Tourism in Thailand
-History of Tourism in Thailand
-Thai International Airline
-Airport of Thailand

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาเข้ าห้ องสมุดหรื อสืบค้ นข้ อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ Airline Industry และLow cost
Airline ที่ปรากฏอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาคจองโลก พร้ อมทัง้
หา ภาพถ่าย โลโก้ ของสายการบินต่างๆ เพื่อการ
นาเสนอในกลุม่ (ครัง้ ต่อไป)
2. ให้ นกั ศึกษาเตรียมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับ Airline
Industry มาคนละ 50 คาเพื่อการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ในชันเรี
้ ยน
กิจกรรม
1.การทบทวนองค์ความรู้เดิมที่ได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/
พร้ อมทังการท
้
าการ
ทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อ
การกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ในครัง้
ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาเข้ ากลุม่ และแบ่งปันคาศัพท์ที่ได้ รับ
จากการค้ นคว้ าพร้ อมนาเสนอให้ เพื่อนๆได้ ทราบ

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. วิดีทศั น์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม
อภิปราย เสนอแนะแนวทาง
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
3.บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยในรูปแบบ ปุจฉา วิสชั นา
เพื่อแสดงความเห็นร่วมกัน
3. ให้ นกั ศึกษาดูวดิ ิทศั น์เกี่ยวกับ Thai
International Airline และทาการวิเคราะห์ถงึ
บทบาทหน้ าที่ ความเหมาะสมของการเป็ นสายการ
บินแห่งชาติ
4. ผู้สอนทาการบรรยายสรุปเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้ อมทังมอบหมายให้
้
นกั ศึกษาแต่ละคนทาการจด
บันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับจากการบรรยาย และเข้ ากลุม่
เพื่อการแลกเปลีย่ นข้ อมูลคาศัพท์ที่ได้ รับในครัง้ นี ้
พร้ อมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนให้ กลุม่ อื่นๆได้
รับทราบและเรี ยนรู้ไปด้ วยกั
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 1 พร้ อมทัง้
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย Tourism Authority of Thailand เพื่อการ
เรี ยนรู้ในครัง้ ต่อไป

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3 2.4, 3: 3.3),
3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3)

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

3
(0 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Tourism Authority of Thailand
-History
-Mission
-Role
-Policy and Planning
TAT office around the World

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ให้ นกั ศึกษารวบรวมคาศัพท์ทเี่ กี่ยวข้ องกับการ
บิน ท่องจาเตรี ยมสอบการนาไปใช้ ในสัปดาห์หน้ า
กิจกรรม
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทัง้
การทาการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่
ผู้เรี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
2. ให้ นกั ศึกษาดูวดิ ิทศั น์เกี่ยวกับ Tourism
Authority of Thailand พร้ อมทังก
้ าหนดคาถาม 10
ข้ อ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นหาคาตอบจากการดูและการฟัง
วิดิทศั น์ที่มกี ารบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ
3.ทาการเฉลยคาตอบและแนะนาคาศัพท์ ลักษณะ
การใช้ ไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับบริ บท
4.ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ กันเองกลุม่ ละ 3 คนตาม
ความสมัครใจ พร้ อมทังให้
้ ใบงานเกี่ยวกับ TAT
office around the world โดยแต่ละกลุม่ จะได้
ข้ อมูลที่แตกต่างกันออกไป /และหลังจากนันให้
้
ออกมานาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน มี

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. วิดีทศั น์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3),
3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

การซักถามและอภิปรายร่วมกัน (Jigsaw
Principle)
การบ้ าน (About Bangkok)
1. ให้ นกั ศึกษาจับคู่ 2 คน เดินทางไปสังเกต
พฤติกรรมและสอบถามนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว
ตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆทัง้ วัด วัง ห้ างร้ าน
ภัตตาคาร แหล่งชอปปิ ง้ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ค้ นหาว่าเขาชอบสถานที่ทอ่ งเที่ยวใดบ้ างใน
กรุงเทพมหานคร โดยทาการ บันทึกรายละเอียด
ดังนี ้
1. สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว
2.นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นเชื ้อชาติใด
3. ภาษาที่ใช้ สอื่ สารคือภาษาใด
4. อาหารที่นกั ท่องเทีย่ วกลุม่ นันๆชอบทานคื
้
อ
อะไร
5. ทาไมเขาจึงชอบสถานที่ทอ่ งเที่ยวนี ้
6. นักท่องเที่ยวอยากให้ ประเทศไทยทาสิง่ ใดเพื่อ
เป็ นประโยชน์หรื อเพื่ออานวยควาสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวบ้ าง
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

4
(0 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

About Bangkok
-History
-Emblem
-Geography
-Area
-Population
-Religion
-Language
-Bangkok Today

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ให้ แต่ละกลุม่ เตรี ยมสรุปงานมานาเสนอใน
สัปดาห์ที่ 6
กิจกรรม
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทัง้
การทาการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่
ผู้เรี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาแต่ละคูน่ าเสนอผลการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลที่ได้ รับมอบหมายในสัปดาห์ที่แล้ วเป็ น
ภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน หลังจากนันให้
้ เพื่อน
ช่วยกันซักถาม อภิปราย
3.บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของ
กรุงเทพมหานครเป็ นภาษาอังกฤษและมอบหมาย
ให้ นกั ศึกษาทุกคนทาการจดคาศัพท์ที่ได้ จากการฟั ง
บรรยายของอาจารย์ แล้ วเข้ ากลุม่ กลุม่ ละ 4 คน
เพื่อช่วยกันรวบรวม คัดสรรค์คาศัพท์ที่เหมาะสมกับ
การเรี ยนรู้ เพื่อการนาเสนอท้ ายชัว่ โมง
4.ให้ นกั ศึกษาอ่านบทความที่อาจารย์ได้ คดั สรรค์มา
ให้ หวั ข้ อ “Bangkok Today” และทาการคัดเลือก

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
/ ใบงาน
2. PowerPoint

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3), 3.4)
4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

5
(0 ชม.)

6
(0 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

นักศึกษาออกมาแสดงความเห็นและอภิปราย
ร่วมกัน
5. ทาการทดสอบการนาคาศัพท์ที่ได้ รับไป
ประยุกต์ใช้ ในการนาเสนอเรื่ องราวและประวัติ
ความเป็ นมาของกรุงเทพมหานคร
การบ้ าน
1.มอบหมายให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัดท้ ายบท
2.มอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่ละคนไปค้ นหาสถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขต กทม มาคนละ
สถานที่ เพื่อการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
สังเกตการสถานที่ทอ่ งเที่ยวทาง
กิจกรรม
วัฒนธรรม เช่น วัดพระศรี รัตนศาสดาราม นักศึกษาเดินทางไปตามสถานทีท่ ี่ตนเองได้ คดั เลือก
วัดเบญจมบพิตร เป็ นต้ น
ไว้ จากการมอบหมายของอาจารย์ ทาการถ่ายรูป
และค้ นหาข้ อมูลที่เป็ นรายละเอียดเชิงลึกของ
สถานที่แต่ละแห่งซึง่ ไม่ปรากฏในสือ่ ใดๆ เช่น
กระเบื ้องเคลือบ เพดาน ใบระกา หางหงส์ เป็ นต้ น
นาเสนอข้ อค้ นพบจากการออกสังเกตการ กิจกรรม
1. เอกสาร
สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ประกอบการเรียน
/ ใบงาน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงเวลา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1. ให้ นกั ศึกษานาเสนอข้ อค้ นพบจากการออก
2. PowerPoint
สังเกตการสถานที่ทอ่ งเที่ยวคนละ 5 นาที ให้ เพื่อน
ร่วมชันซั
้ กถามและอภิปรายร่วมกัน
2.หลังจากนันท
้ าการจัดกลุม่ ข้ อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่นกั ศึกษาแต่ละคนได้
ค้ นหามา ตามเส้ นทางที่ทางการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้ กาหนดไว้
3.บรรยายประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของ
วัดพระศรี รัตศาสดารามเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมทัง้
ให้ นกั ศึกษาทาการจดบันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับจากกา
รบรรรยาย
4.ให้ นกั ศึกษาฝึ กฝนทักษะการเกริ่ นนาการ
ท่องเที่ยว การแนะนาตนเอง การแนะนาสถานที่
เป็ นภาษาอังกฤษทีละคน
5.อาจารย์ทาการทบทวนคาศัพท์เฉพาะด้ านให้ กบั
นักศึกษาอีกครัง้ เพื่อการเตรี ยมตัวสอบในครัง้ ต่อไป
6.อาจารย์ทาการกาหนดหัวข้ อของสถานที่ตา่ งๆใน
วัดพระศรี รัตศาดารามแล้ วให้ นกั ศึกษาทาการ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2) การมีสว่ นร่วมในการนาเสนอ
ตอบข้ อซักถาม อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้ างสรรค์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3), 3.4)
4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.

ผู้สอน

17

สัปดาห์ที่
(ชม.)

7
(0 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

พูดคุย ปรึกษาหารื อกันเองและทาการจัดสรรหัวข้ อ
การนาเสนอในสัปดาห์ตอ่ ไป
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ ๆ ละ 3 คน เตรี ยมจัดทา
นาเสนอข้ อมูลของหัวข้ อที่ได้ รับจากการตกลง
ร่วมกันเพือ่ การนาเสนอกลุม่ ละไม่เกิน 8 นาที
2.ให้ นกั ศึกษาท่องคาศัพท์ที่ได้ รับจากการสอนเพื่อ
การเตรี ยมตัวสอบ
ฝึ กปฏิบตั ิการการนาเสนอในชันเรี
้ ยน
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทัง้
Performance and Role Play (งานกลุม่ ) การทาการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่
ผู้เรี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
2.อาจารย์ทาการสาธิตขันตอนการน
้
าเสนอผลงาน
ในรูปแบบวาจา ท่าทาง น ้าเสียง พร้ อมกับให้
นักศึกษาทากสารทดลองฝึ กปฏิบตั ิตาม
3.หลังจากนันให้
้ นกั ศึกษาลองนาเสนองานใน
รูปแบบ Presentation ที่ใช้ สอื่ เทคโนโลยีเข้ ามา
ประกอบ โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสือ่ ในการสือ่ สาร

สื่อที่ใช้

1. สือ่ ที่นกั ศึกษา
ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อ
การนาเสนอ
2. PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3),
3.4) 4: 4.1) ,4.2)
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ตามที่ได้ รับการแนะนาและทดลองฝึ กในรูปแบบ
รายงานกลุม่
4.หลังจากทุกกลุม่ ได้ นาเสนอเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
อาจารย์ให้ นกั ศึกษาช่วยกันทาการวิพากษ์ อย่าง
สร้ างสรรค์ ในสิง่ ที่ตนเองได้ รับจากการนาเสนอของ
เพื่อนแต่ละกลุม่
5.อาจารย์ทาการสะท้ อนผลการนาเสนอของ
นักศึกษาทีละกลุม่ โดยชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นหลัก 4
ประเด็นคือ 1.ความถูกต้ องและเหมาะสมของ
เนื ้อหาที่นาเสนอ 6. การใช้ ภาษาอังกฤษที่
สละสลวยถูกต้ องตามหลักไวยกรณ์และการใช้ 3.
จุดเด่นของแต่ละกลุม่ (รูปภาพ การนาเสนอ
น ้าเสียง ลีลา ท่าทาง เป็ นต้ น) 4.จุดที่สมควร
ปรับปรุงแก้ ไข
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ ใหม่ไม่ซ ้ากับกลุม่ เดิม 3 คน
เตรี ยมค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับวัดพระชตุพนวิมลมัง
คลาราม วัดเบญจมบพิตร วัดไตรมิตร วัดอรุณ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
5: 5.3),5.

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

8-10
(9 ชม.)

11-12
(6 ชม.)
(18 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ราชวราราม พระราชวังสวนดุสติ โดยทาการจับ
หัวข้ อเพื่อการค้ นหาข้ อมูล
2.ให้ นกั ศึกษาท่องคาศัพท์ที่ได้ รับจากการสอนเพื่อ
การเตรี ยมตัวสอบ
ฝึ กปฏิบตั ิการการนปฏิบตั ิการการนาเสนอ กิจกรรม
ในชันเรี
้ ยนรูปแบบปฎิบตั ิการแบบเสมือน 1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทัง้
จริ ง Performance and Role Play
การทาการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่
(งานเดีย่ ว)
ผู้เรี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ ทาการนาเสนอในหัวข้ อที่
ได้ รับการมอบหมาย ที่มีการใช้ สอื่ เทคโนโลยีเข้ ามา
ประกอบการนาเสนอ โดยนักศึกษาคนอื่นๆสามาร
ซักถามและอภิปรายร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปองค์ความรู้ ที่
ได้ รับจากการนาเสนอของกลุม่ ต่างๆ
4. การทดสอบคาศัพท์ทางด้ านการท่องเทีย่ ว
ฝึ กปฏิบตั ิการจริงเพื่อการนาเสนอข้ อมูล กิจกรรม
การเป็ นมัคคุเทศก์จากสถานที่และ
นักศึกษาออกฝึ กปฏิบตั ิการการเป็ นมัคคุเทศก์จาก
ประสบการณ์จริ ง วัดพระชตุพนวิมลมัง
สถานที่จริ ง รวมทังสิ
้ ้น 4 วัน รวมเป็ น 24 ชัว่ โมง

สื่อที่ใช้

1. สือ่ ที่นกั ศึกษา
ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อ
การนาเสนอ
2. PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3), 3.4)
4: 4.1) ,4.2)
1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการแนะนา
สถานที่
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

คลาราม วัดเบญจมบพิตร วัดไตรมิตร วัด การบ้ าน
อรุณราชวราราม พระราชวังสวนดุสติ
1. ให้ นกั ศึกษากลับไปค้ นหาสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยว
(งานกลุม่ )
ชาวต่างชาตินิยมไปทานอาหาร จับจ่ายซื ้อของ พัก
แรม พร้ อมการนาเสนอในรูปแบบสถานการณ์
จาลอง

13-14
(6 ชม.)

Accommodation
Facility
Festival

กิจกรรม
1. นักศึกษานาข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ ามาร่วมกัน
เขียนเป็ นบทสนทนาในรูปแบบละครสัน้ การแสดง
บทบาทสมมติ หรื อ Role Play ที่มีการกาหนดตัวละ
ให้ เป็ นทังผู
้ ้ ให้ บริ การและผู้รับบริการ โดยนักศึกษา
มีอิสระในการคัดเลือกตัวแสดงเอง
2. ทาการฝึ กซ้ อมการแสดง

1. อุปกรณ์ตา่ งๆที่
นักศึกษาแตรี ยม
มา ได้ แก่ เสื ้อผ้ า
เครื่ องขยายเสียง
เป็ นต้ น

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3)ความสามารถในการสือ่ สารทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
4)ความแม่นยาและถูกต้ องของ
ข้ อมูลที่นาเสนอ
5.ความสามารถในการแก้ ไข
สถานการณ์หรื อความสามารถใน
การโน้ มน้ าวใจนักท่องเที่ยว
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3), 3.4)
4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.
1) การตรงเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการแสดง
3) ความสมจริ งสมจังในการแสดง
ลีลา ท่าทาง น ้าเสียง
4) ความสามารถในการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ ความถูกต้ องแม่นยา
5) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

15
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

3. นักศึกษาทาการแสดงต่อหน้ าชุมชนตามบทบาท
ที่ตนเองได้ รับ
4. หลังจากนันให้
้ เพื่อนๆร่วมกันให้ คาแนะนา พร้ อม
กับผู้สอนทาการสรุปและชื่นชมการทางานของ
นักศึกษาแต่ละกลุม่ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ รับจาก
การเรี ยนทังหมด
้
ทบทวนความรู้และการทดสอบปลายภาค ทาการทดสอบการสนทนาเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆที่เรี ยน
เรี ยน (Summative Test)
มา โดยแยกออกเป็ น
1.เนื ้อหา (Content) หรื อประวัตคิ วามเป็ นมาของ
สถานที่ตา่ งๆ (สอบข้ อเขียน)
2.การใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยให้ นกั ศึกษาจับฉลาก
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วทางวัฒนธรรมมาคนละ 3 ชิ ้น
พร้ อมการบรรยายและตอบข้ อซักถามเป็ น
ภาษาอังกฤษ (สอบสนทนา)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3), 3.4)
4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.

ผู้สอน

สอบสนทนาคนละประมาณ 15-20
นาที
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงานการทดสอบย่อย/จิตพิสัย
70%
- สอบปลายภาคแบบการสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อการนาเสนอ 30%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
Ch,Teeradet. (2017). English for Tourism. Faculty of Humanity and Social Sciences,
Suan Dusit University.
6.2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
Bangkok Metropolitan Tourism Bereau.(2016). The Must See Sites in Bangkok. Bangkok
ACT.Publishing Co.Ltd.
-------- (2016). Bangkok.( 2016) City of Culture. Bangkok Conform Publishing Co.Ltd.
Subhadradis Diskul,ML,(1986). Art in Thailand : A Brief History, Amarin Press.
Tourism Authority of Thailand. (2016).shrines and spiritual attractions @ Ratchaprasong.
6.3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
http://www.Tourism in Thailand From Wikipedia, the free encyclopedia
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สาหรับการประเมินประสิทธิผลของรายวิชานัน้ ผู้ประเมินได้ ทาการประเมินหลากหลาย
รูปแบบโดยเน้ นการประเมินในสภาพจริง Authentic Assessment ที่มาจากกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบ Active Learning ซึง่ มีการประเมินดังนี ้ คือ
1) การประเมินจากเนื ้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ได้ รับทังองค์
้ ความรู้ทางด้ านวิชาการที่
เกี่ยวเนื่องกับประวัติความเป็ นมาของสถานที่ทอ่ งเที่ยว แหล่งจับจ่ายซื ้อของ สถานที่พกั เป็ นต้ น
2) การประเมินจากทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทางการ
ท่องเที่ยวอย่างถูกต้ อง เหมาะสมแม่นยา ลีลา ท่าทางน ้าเสียง
3) การประเมินทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟั ง การพูด เป็ นต้ น
4) ทักษะการรังสรรค์หรื อการสร้ างนวัตกรรมโดยการใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวหรื อการนาเสนอในรูปแบบต่างๆที่พฒ
ั นามาจากความคิดของตนเอง
5) เจตคติ ทัศนคติ และ ความสุขที่ได้ รับจากการเรี ยนรายวิชานี ้
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1.ใช้ แบบประเมินการสอนที่ผ้ สู อนได้ ออกแบบเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.ใช้ แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่
แต่งตังโดยหลั
้
กสูตรภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์ เป็ นผู้ออกแบบแบบ
ประเมิน เลขานุการหลักสูตรเป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทังสะท้
้ อนกลับสู่
อาจารย์ผ้ สู อน
3. การปรับปรุ งการสอน
สาหรับการปรับปรุงการสอนนัน้ ผู้สอนได้ มีการสารวจนักศึกษาทุกๆครัง้ ที่ทาการสอนและ
นาผลที่ได้ มาปรับปรุงการสอน เนื่องจากมีนกั ศึกษาที่มีความหลากหลายทังเก่
้ ง กลางและอ่อน
ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ การฝึ กปฎิบตั กิ าร ตาม
ภาระงาน และมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้ แก่
-การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษา
-ข้ อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
-งานวิจยั ใหม่ๆ และความก้ าวหน้ าของศาสตร์ ตา่ งๆ เกี่ยวข้ อง
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
ควรสอดคล้องกับ

หมวด 4 ข้อ 4.1
ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ทวนสอบด้ วยผู้สอน ดังนี ้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรี ยนรู้เพื่อนาข้ อมูลมา
เปรี ยบเทียบกับผลการ
เรี ยนรู้
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของงานเขียน/ รายงานการค้ นคว้ า
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรี ยน และระดับคะแนน
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