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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2072601 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
English for Event and Exhibition Design
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร. ชนินทร กุลเศรษฐัญชลี
4.2 อาจารยผูสอน อาจารย ดร. ชนินทร กุลเศรษฐัญชลี และ อาจารยสุธิดา ศุภโสภณ
ตอนเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 8 มกราคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ การออกเสียงสําเนียงที่
ใกลเคียงเจาของภาษา การอานสรุปใจความสําคัญ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ไดรับจากการเรียน)
1. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถแปลความหมายจากกราฟตาราง และแผนภูมิ เปนภาษาเขียน
2. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษใหถูกตองตามหลักไวยากรณใน
การสื่อสารพูดคุยเจรจา โดยสามารถนําความรูไปเพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตในสังคม และในการ
ประกอบอาชีพทางดานการบริการ ในแงของการปรับตัวกับการทํางาน การสรางความประทับใจในฐานะผู
ใหบริการ
3. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน
และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษานําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูที่เปนรูปธรรมในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูในวิชานี้ เพื่อสื่อสารกับบุคคลในองคการได
3. เพื่อปรับปรุงเนื้อหา กิจกรรมการสอนใหมีความสอดคลองกับผูเรียน โดยปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูแบบ Active Learning

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด เพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นในวิชาชีพงานนิทรรศการ
และการจัดแสดง ในรูปแบบของการสื่อสารที่เกี่ยวของกับศัพทเทคนิคในงานออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง
To develop listening and speaking skills for students in order that they could
provide related opinions and information to engage in discussions concerning event and
exhibition design profession using technical and terminologies
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

45 ชั่วโมง

ไมมี

ไมมี

90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
การใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะ
รายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคการและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ เกม และบทบาทสมมุติแลวอภิปรายถึงแนวคิด ขอคิดที่สราง
ความเขาใจชีวิต เขาใจคน และเขาใจธรรมชาติ และการปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสม
- อภิปรายกลุมทั้งกลุมเฉพาะ และกลุมใหญ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียน การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองและตรงเวลา
- พิจารณาจากการรวมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค
- ประเมินผลการนําเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
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2) สามารถวิเคราะหปญหาเขาใจและอธิบายความตองการในออกแบบนิทรรศการและงานแสดง
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบในการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงในรูปแบบตางๆได
4) สามารถเรียนรูสิ่งใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการออกแบบ
5) รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการออกแบบอยางตอเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม ๆ
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงที่
ใชงานไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวขอรายละเอียดตางๆ โดยใชวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น
เรียนที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา แบงกลุมในการทํางาน การนําเสนอ
รายงาน การเรียนแบบรวมมือ อภิปราย ศึกษาคนควาดวยตนเอง/กลุม การทําการบาน การปฏิบัติการ
- Brainstorming and discussing
- Class activities include individual, pair and group work
- Group and self-study
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบอัตนัย และปรนัย
- นําเสนอรายงานที่คนควาขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต
- สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคนความรูดานการออกแบบและธุรกิจการออกแบบเพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับงานออกแบบนิทรรศการและงานแสดงไดอยาง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
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- ฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคและคิดวิเคราะหตั้งแตเริ่มตน ใหนศ. รวมกันคิดหัวขอที่
นาสนใจและนําไปศึกษาเพิ่มเติม
- จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการฝกปฏิบัติ
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค
- การนําเสนอหนาชั้นเรียน
- การบานและรายงานที่ไดรับมอบหมาย
- การทํางานกลุมยอย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ในกลุม
ทั้งบทบาทผูนําหรือบทบาทของผูรวมทีม
3) สามารถใชความรูในศาสตร มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
รวมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหทําโครงงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนในวิชากับปญหาที่กําหนด
- แทรกประสบการณจริงของอาจารยในระหวางการสอน โดยผานการเลาเรื่องตางๆ รวมพูดคุยกับ
นักศึกษาถึงความจําเปนในวิชาที่เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินรายงานที่นักศึกษานําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในหองเรียน การทํางานสง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการออกแบบ
 2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
7
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 3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
 4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง ทางเว็บไซต แลววิเคราะหพรอมกับนําเสนอ ทั้งแบบ
บรรยาย และตารางตัวเลข พรอมกับบอกแหลงอางอิง
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายหลังจากฟงการนําเสนอผลการศึกษาของเพื่อน
- ประเมินจากรายงานการเขียน และการนําเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอเรื่อง
1

2

Introduction
Lesson 1: About Special
Event and Exhibition
Lesson 2 : Vocabulary
(Space)

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
3 • บรรยาย
• ซักถามประเด็นสงสัย
3

3

Lesson 3 : Vocabulary
(Design)

3

4-5

Lesson 4-5 : Basic Listening
skills

6

6-7

Lesson 6-7 : Basic Speaking
skills

6

8-9

Lesson 8-9 : Listening for the
main point

6

อาจารย
ผูสอน
อาจารย ดร
ชนิ น ทร กุ ล
เศรษฐัญชลี
อาจารย ดร
• บรรยาย
ชนิ น ทร กุ ล
• ซักถามประเด็นสงสัย
เศรษฐัญชลี
อาจารย ดร
• บรรยาย
ชนินทร กุล
• ซักถามประเด็นสงสัย
เศรษฐัญชลี
อาจารย ดร
• บรรยาย
ชนินทร กุล
• Class activities include
individual, pair and group work เศรษฐัญชลี
อาจารย ดร
• บรรยาย
ชนินทร กุล
• Class activities include
individual, pair and group work เศรษฐัญชลี
• บรรยาย
• Brainstorming
and discussing
• ซักถามประเด็นสงสัย

อาจารย ดร
ชนินทร กุล
เศรษฐัญชลี
8

สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

10-11

Lesson 10-11 : Expressing
Opinion

12-13

Lesson 12-13 : Basic
Presentation skills
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อาจารย
ผูสอน
อาจารย ดร
ชนินทร กุล
เศรษฐัญชลี

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
6
• บรรยาย
• ซักถามประเด็นสงสัย
• Class activities include
individual, pair and group work
6 • บรรยาย
อาจารย ดร
ชนินทร กุล
• ซักถามประเด็นสงสัย
เศรษฐัญชลี
• Brainstorming
and discussing

14-15

Lesson 14-15 : Basic English
PowerPoint Presentation

16

6

• บรรยาย
• ซักถามประเด็นสงสัย
• Brainstorming
and discussing

อาจารย ดร
ชนินทร กุล
เศรษฐัญชลี

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
1.1.1,1.1.2,1.1.3,2.1.1, สอบยอยและรายงาน
2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5,
2.1.6,41.1.,4.1.2,4.1.3
2
3.1.1
การเขาเรียน
3
4

สัปดาหที่
ประเมิน
3,6,7,
9 , 11

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%

ประเมินตลอด
ภาคการศึกษา
8 , 12 , 13
16

10%

5.1.3
แบบฝกหัด
40%
2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4, สอบปลายภาค
30%
2.1.5,2.1.6
การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรูโดยใชคะแนนอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ในสัดสวน คะแนนเก็บ (70) : สอบ
ปลายภาค (30)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตําราหลัก
ชนินทร กุลเศรษฐัญชลี. 2559. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2072601 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1 Alice Oshima and Ann Hogue. (2006). Writing Academic English. 4th ed.: Pearson Education, Inc.
2 กัญญารัตน จิราสวัสดิ.์ (2552). ภาษาอังกฤษเพื่อการงานและการเขาสังคม. นานมีบุคสพับลิเคชั่น.
3 กัญญารัตน จิราสวัสดิ์. (2552). ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง. นานมีบุคสพับลิเคชั่น.
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
Tony Steive. (2550). เกงภาษาอังกฤษดวยนิทานอีสป 2 ภาษา. บริษัท ไพลินบุคเน็ต จํากัด

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- วิจัยในชั้นเรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการตลาดใหมีความหลากหลาย
มากขึ้น
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