รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อภาษาไทย : ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1553614
ชื่อภาษาอังกฤษ: English for Tourism 1
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
3.2 ประเภทของรายวิชา เอกเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 ผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช ชืน่ ประภานุสรณ
4.1 อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 (2555) / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 23 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อศึกษาคําศัพทเฉพาะดานทางดานการทองเที่ยว การจัดการองคกรทองเที่ยว ประวัติความเปนมา
ของสถานที่ตางๆ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามรถ ทักษะการปฏิบัติทางดานภาษา)
เพื่ อพั ฒ นาทักษะการใชภ าษาอั งกฤษเพื่อการนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจาการเรียน)
- เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางรวมมือกัน (Co-operative learning) ระหวางผูศึกษากับผูศึกษา
ดวยกันเอง เพื่อกอใหเกิดการทํางานอยางรวมมือ
- เพื่อสงเสริมเจตคติตอการศึกษาและการนําความรูที่ไดรับหลังจากที่เรียนแลวไปใชใหเกิดประโยชน
ตอหนวยงานของตนเอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพทื่อการทองเที่ยวและการ
บรรยายสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรตางๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาสภาพของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย การจัดการในองคกรที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว เชนบริษัททัวร ผูจัดทัวร โรงแรมและสายการบินฯลฯ ฝกทักษะ การรับมือสถานการณตางๆโดยการ
ใช ภ าษาอั งกฤษ เช น การกล า วทั กทาย การสรุป รายละเอีย ดของงาน การอธิ บ าย การบอกทิศทาง การ
แกปญหาเกี่ยวกับการรองเรียนรวมกับการเขียนตารางการเดินทาง ฝกทักษะโยใชการทํากิจกรรมคู กิจกรรม
กลุม บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
60 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
2 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- มีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบในการศึกษาทั้งในหองเรียน การศึกษาดวยตนเอง และการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและรับฟงการแสดงความคิดเห็นของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
- เนนการฝกฝนทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวโดยใชหลักการเรียนรูรวมกันแบบ Cooperative learning เพื่อกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน (ผูมีความสามารถมากกวาชวยเหลือผู
ที่ดอยกวา)
- เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษตามหลัก Five Principle เพื่อกอใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูแบบนําตนเองและกระบวนการพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเปนกระบวนการสรางความสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน
- เนนการปลูกจิตสํานึกและมองเห็นคุณคาในการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและการนําเสนออยาง
ถูกตอง
1.3 วิธีการประเมินผล
สําหรับการประเมินผลการเรียนรูนั้นผูสอนไดเนนการประเมินดานจิตพิสัย (Effective) คือ
- การประเมินจากการบรรยายสถานที่ตางๆเดี่ยว กลุม การเขารวมในกิจกรรมตางๆ และการประเมิน
จากชิ้นงานที่นําเสนอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน แบบ Rubric Scoring ที่ผูสอนสรางขึ้น
- แบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรมตนเองที่ใหผูศึกษาทําการประเมินตนเอง (Self Assessment)
หลังจากที่ทํางานกลุมในแตละครั้ง เพื่อฝกทักษะการยอมรับตนเองและนําไปสูการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ในอนาคต
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- เนนการฝกฝนเทคนิค วิธีการนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนภาษาอังกฤษ
- เนนการฝกฝนทักษะการจดจําคําศัพทเฉพาะดาน
2.2 วิธีการสอน
- เนนเทคนิค วิธีการหลักการในการบรรยายสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
- เนนหลักและวิธีการฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่องานทองเที่ยว
- เนนการฝกฝนการใชสื่อ การประยุกตสื่อเพื่อการนําเสนอการทองเที่ยว
- เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษตามหลัก Five Principle เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน

2.3 วิธีการประเมินผล
สําหรับการประเมินผลการเรียนรูนั้นผูสอนไดแยกการประเมินผลออกเปน 2 ลักษณะคือ
1.การประเมินดานพุทธิพิสัย(Cognitive) คือองคความรูที่ไดรับจากการเรียนในแตละครั้งดวยการสอบ
ขอเขียนในรูปแบบการทดสอบคําศัพท ความเขาใจ การจดจําประวัติความเปนมาของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
ทั้งกลางภาค (Formative) และปลายภาค (Summative)
2.การประเมินดานทักษะพิสัย(Psychomotor) คือการประเมินทักษะการบรรยาย การเลาเรื่องราว
ตางๆ การอธิบายขอมูลความรูทางดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒธรรมการเลือกใชคําในภาษาไทย โดยใชรูปแบบ
การประเมินตามสภาพจริงแบบ Authentic Assessment โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน แบบ Rubric
Scoring ที่ผูสอนสรางขึ้น
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการสรรคสรางองคความรู (Constructivism) ในตัวผูศึกษาเพื่อกอใหเกิด
กระบวนการพัฒนาปญญาอยางยั่งยืนทั้งรูปธรรมและนามธรรมอันไดแก รูปธรรมคือความรูที่แสดงออกมา
ภายนอก (Explicit Knowledge) เชน ความสามารถในการบรรยายสถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษ และ
ความรูภายใน (Implicit Knowledge) เชนการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเปนมัคคุเทศก
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชการบรรยาย การสาธิต การฝกปฏิบัติการทักษะทางภาษาอังกฤษ
- การสอนโดยการใชภาระงาน(Task Based Learning: TBL)
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการสาธิต การฝกปฏิบัติ การนําเสนองานในที่สถานที่จริง เชน วัดเบญจบพิตร วัดโพธิ์ วัด
พระแกว
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม
- สามารถเปนผูริเริ่มแสดงความคิดเห็นหรือนําเสนอแนวทางในการแกไขสถานการณหรือปญหาและ
สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการในการแกไขสถานการณหรือปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
- ใชหลักการเรียนรูรวมกันแบบ Co-operative learning เพื่อกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน (ผูมีความสามารถมากกวาชวยเหลือผูที่ดอยกวา)

- เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวตามหลัก Five Principle เพื่อ
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและกระบวนการพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเปนกระบวนการสราง
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยใชแบบการประเมินดานทักษะพิสัยและจิตพิสัยใน
การทํางานและการเรียน
- ประเมิ น จากการสาธิ ต ปฏิ บั ติก ารทางการนําเสนอเป น ภาษาอังกฤษ การรายงานกลุมและการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณของงานเดี่ยวที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- สามารถสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยวจนะและอวัจนะภาษา และ เลือกใช
รูปแบบของการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผูรับสาร
- สามารถเลือกใชสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- การใชวิธีการสอนแบบ Mind mapping เพื่อการจัดหมวดหมูคําศัพทตางๆ ที่ใชในการนําเสนอ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆทางวัฒนธรรม
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูล ไดแก
1. การคนควาหาขอมูล ประวัติความเปนมาของสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. การคนควา คัดสรร คําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและ
จัดทําอภิธานศัพทเฉพาะเพื่อนํามาใชในการนําเสนองานของตนเอง
- การมอบหมายงานที่ตองนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจา ประกอบการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทํางานเดี่ยวที่ผูศึกษาคนควา
- ประเมินจากรายงานกลุมที่แสดงออกในรูปแบบของการนําเสนอ ดวยวจนะภาษาและอวัจนะภาษา
เชน เทคนิคการนําเสนองาน บุคลิกภาพ วาจา การแตงกาย ตลอดจน การใชเครื่องมือเพื่อการนําเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
4
- เอกสารประกอบการสอน
1
1.Introduction to Academic
- แบบทดสอบเพื่อวัด
Translation
ความสามารถทาง
- ชี้แจงจุดมุงหมายหลัก
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
วัตถุประสงครายวิชา แนวทางการจัด
ทองเที่ยว
กระบวนการเรียนรู รูปแบบ วิธีการ
- สื่อ VCD
เรียน เนื้อหา แนวคิดและการวัด
- การสาธิต การฝก
ประเมินผล
ปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ
2.Pre-test
เพื่อการทองเที่ยว คําศัพท
- ทําการทดสอบกอนเรียน – การ
สํานวน เพื่อการสื่อสารโดย
แจงผลการทดสอบรายบุคคลเพื่อ
ใชหลักการสอน
นําไปสูการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ผูเรียนเปนสําคัญ
สื่อสารแบบ Five
Principle
3.About Thailand
- ผูเรียนสรุปผลการเรียนรูที่
ไดรับในรูปแบบJournal
เพื่อนําเสนอครั้งหนา
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
2 - 5 Tourism Attractions
16 - การสาธิต และการใช
หลักการเรียนรูแบบรวมมือ
ระหวางผูเรียน โดยการ
แบงกลุมผูเรียนออกเปน
กลุมยอยๆ
- การใหนักศึกษารวมกัน
คัดเลือกชิ้นงานจาก
แหลงขอมูลตางๆที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
- ใหนักศึกษาสงตัวแทน

ผูสอน
ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

ผูสอน
ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

6-9

สัปดาหที่

Interesting Places in Bangkok

หัวขอ/รายละเอียด

16

จํานวน
ชั่วโมง

ออกมาเพื่อนําเสนองานของ
กลุมตน
- การฝกปฏิบัติการทางการ
ใชภาษาอังกฤษแบบเดี่ยว
- การสรุปการเรียนรูที่ได
จากการเรียนในครั้งนี้
- หนังสือ
- แบบทดสอบความรูดาน
การทองเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร
- แบบสรุปผลการเรียนรู
- ชิ้นงานที่คัดสรรมาจาก
เอกสารจริง
- บรรยาย และการทดสอบ
ทักษะกระบวนการคิดและ
การคาดเดา ความหมาย
ของคําศัพทตางๆที่ใชในงาน
ทองเที่ยว
- ผูเรียนสรุปผลการเรียนรูที่
ไดรับในรูปแบบ Journal
เพื่อการนําเสนอในครั้ง
ตอไป)การนําเสนองานใน
ครั้งกอน
- การบรรยาย และการใช
รูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ ในการเพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนรู ไดแก เกม
การศึกษาเพื่อการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว
- การนําเสนอผลงานการ
เรียนรูรวมกันหนาชั้นเรียน
เปนรายกลุมพรอมทั้งให
กลุมอื่นรวมกันวิพากษเพื่อ
รับฟงความคิดเห็น
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

ผูสอน

10 -12

Facilities

8

13-15

Festivals

8

- แบบทดสอบความรู
ทางดานการทองเที่ยว
- แบบสรุปผลการเรียนรู
จากครั้งกอน
-การซักถามเพื่อทดสอบ
ความรูเปนรายบุคคล
- การบรรยายสถานที่ตางๆ
และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการทองเที่ยว โรงแรรม
บริษัททัวร ที่พัก เปนตน
- การใชการจัดกระบวนการ
เรียนรูตามหลัก Five
Principle
- การสรุปความรูที่ไดจาก
การเรียนรูในครั้งนี้ใน
รูปแบบ แฟมสะสมผลงาน
(Port Folio)
Formative Test
- การทดสอบความรูเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระยะที่1 (เพื่อการปรับปรุง
แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู และ
การคัดกรองผูเรียน
- การแจงผลการทดสอบ
เปนรายบุคคลเพื่อจัด
เตรียมการสอนซอมเสริม
- บรรยาย ซักถาม อภิปราย
นําเสนอความคิดเห็น และ
ยกตัวอยาง โดยใชหลักการ
เรียนรูแบบรวมมือ
- หนังสือ
- แบบทดสอบ การนําเสนอ
งานเทศกาลตางๆ
- แบบสรุปผลการเรียนรู
- การฝกบรรยายประเพณี
และวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

16

การทดสอบปลายภาคการศึกษา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1

2
3
4

1.1, 1.3, 2.1, 3.1,
4.1, 4.2, 5.1, 5.2

8

- หนังสือ
- แบบทดสอบ(แบบฝก)
- แบบสรุปผลการเรียนรู
การบรรยาย ซักถาม
- กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากการนําเสนอหนา
ชั้นเรียนรายบุคคลเพื่อการ
วิเคราะหชิ้นงานแปล
รวมกัน การบรรยาย
ซักถาม

วิธีการประเมิน
การมีสวนรวมในการฝกทักษะการ
บรรยายภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว
การมีวินัยในตนเองและความ
รับผิดชอบตอการเขาชั้นเรียน
การรายงานเดี่ยวเกี่ยวกับการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
การนําเสนองานแปลแบบกลุมและ
เดี่ยว

1.1, 2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 5.1
1.1, 1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 4.1,
4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2
1.1, 1.3, 2.1, 3.1,
การวิเคราะหการใชภาษาเพื่อการ
4.1, 4.2, 5.1, 5.2
นําเสนอการทองเที่ยว

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

5
6
5-6

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
40%

15%
15%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Teeradet Chuenpraphanusorn(2005), English for Tourism: Zoom in Bangkok, Suan Dusit
Rajabhat University, Bangkok.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. เอกสารและขอมูลแนะนํา

-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยกับนักศึกษาและนักศึกษากับนักศึกษาเอง
- การมอบหมายงานเพื่อการคนควาจากสื่อภาษาอังกฤษตางๆไดแก หนังสือพิมพ วารสารทางการ
สอนภาษาอังกฤษ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ใหนักศึกษาทําการประเมินการสอนของอาจารยหลังจากที่ทําการสอนเสร็จสิ้นลง
3. การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆไดแก
- พื้นฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตละคน
- ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของนักศึกษาแตละคน
- ขนาดของกลุมหรือจํานวนของผูเขาศึกษาในแตละภาคการศึกษา/ เพื่อการจัดทํากิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายและประยุกตไปตามกลุมผูเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
พิจารณาจากผลการสอบของแตละบุคคลโดยอาจารยผูสอนและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการจัดชั้นเรียนในแตละภาคการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู

