แผนบริหารการสอนประจําวิชา
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและบริ การ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573545
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานบริ การ
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการท่องเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก กลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ธญ
ั ชนก บุญเจือ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวได้ เรี ยนรู้คําศัพท์และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื ้องต้ นใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแผนกบริ การ ได้ แก่ ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจที่พกั ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจร้ าน
จําหน่ายของที่ระลึก และธุรกิจบันเทิง เพื่อการสื่อสารที่ถกู ต้ องและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษเบื ้องต้ นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแผนกบริการ โดย
สามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในธุรกิจภาคบริการและงานที่เกี่ยวข้ องได้
2. สร้ างเจตคติที่ดีตอ่ งานในภาคอุตสาหกรรมบริ การ เพื่อให้ มีคา่ นิยมในการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณ มีคณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
Study vocabulary and basic conversation in the tourism industry; including travel
agencies, hotels, restaurants, aviation, souvenir shops, and entertainment in order to communicate
accurately and effectively.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

45

0

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
0

การศึกษาด้ วยตนเอง

10

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
3 ชัว่ โมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรมและจริ ยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี ้
- ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามบทบาทของประชาชนที่ดีในสังคมไทยตามรัฐธรรมนูญ
- มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
- สามารถทํางานร่ วมกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความ
อ่อนน้ อมถ่อมตน มีจิตใจเมตตาและเอื ้อเฟื อ้ ต่อเพื่อนร่วมงาน
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย และใช้ กระบวนการกลุม่
- กําหนดประเด็นที่เป็ นเรื่ องน่าสนใจในขณะนัน้ ให้ นกั ศึกษาศึกษาค้ นคว้ า เพื่อทํารายงาน และ
อภิปรายกลุม่ ฝึ กสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกอื่น ๆ ทังในด้
้ าน ภาษา ท่าทาง บุคลิกภาพ ฯลฯ
- สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม โดยการพูดคุยกับนักศึกษาและยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้ อง เน้ นความ
รับผิดชอบต่องาน วินยั จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ในกลุม่ ความถ่อมตนและความมีนํ ้าใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก
- พฤติกรรมการเรี ยน การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
- การมีสว่ นร่วมในการทํางานกลุม่ และการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
- การนําเสนอรายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
มีความรู้ความเข้ าใจด้ านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานบริ การ
2.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยการสอนตรงจํานวน 15 ครัง้

2.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรี ยนจากแบบฝึ กปฏิบตั ิ กิจกรรมประจําบทเรี ยน และการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- การคิด การวิเคราะห์ และหาเหตุผลอย่างเป็ นระบบ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในวิชานี ้
เพื่อแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย และอธิบาย
- การฝึ กทักษะด้ านต่างๆโดยใช้ การแสดงความคิดเห็น
- การมอบหมายงาน ให้ นกั ศึกษาทํารายงาน นําเสนอรายงาน และอภิปรายกลุ่ม โดยใช้ ความรู้ในวิชานี ้
ไปสังเกต วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนในชันเรี
้ ยนในการแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากกรณีศกึ ษาที่นกั ศึกษานําเสนอ
- ประเมินการนําเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
- สอบปลายภาคโดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศกึ ษา และสภาพเนื ้อหาใน
บทเรี ยนที่ได้ ศกึ ษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
- มีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
- มีภาวะความเป็ นผู้นํา-ผู้ตามและสามารถทํางานเป็ นกลุม่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล ส่งเสริมให้ ค้นคว้ าด้ วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- ติดตามความก้ าวหน้ าของการทํางาน
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่

- การนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการนําเสนองาน
- ทักษะทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การเขียน และการนําเสนองาน
- ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึ ษาและการทํารายงาน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนเสริม
และทํารายงานโดยเน้ นการนําตัวเลข หรื อมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
- มอบหมายให้ นําเสนองานในชันเรี
้ ยนโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการทํารายงาน และการนําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด
1-4

Vocabulary

จํานวน
ชั่วโมง
12

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- ผู้สอนอธิบายคําศัพท์
ธัญชนก บุญเจือ
เป็ นภาษาไทย (Lecture)
- นักศึกษาฝึ กแปลคําศัพท์
เป็ นภาษาไทยและแต่ง
ประโยคภาษาอังกฤษจาก
คําศัพท์ (self-study)

5

Basic conversation in
travel agency

3

- ทําแบบฝึ กหัดใน
เอกสารประกอบการสอน
- สื่อ ได้ แก่เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับงานบริ การ
และ Power point
ผู้สอนอธิ บายวิธีการ
ส น ท น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
สําหรับบริษัทนําเที่ยว
( Active Learning)
- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท

สมมติเกี่ยวกับสถานการณ์
ในบริษัทนําเที่ยว
(Cooperative Learning)

- สื่อ ได้ แก่ เอกสาร

6

Basic conversation in
hotel

3

ประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับงานบริ การ,
DVD ภาพยนตร์ และ
Power point
ผู้สอนอธิ บายวิธีการ ธัญชนก บุญเจือ
ส น ท น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
สําหรับโรงแรม / ธุรกิจที่พกั
( Active Learning)

- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท

สมมติเกี่ยวกับสถานการณ์
ในโรงแรม / ธุรกิจที่พกั
(Cooperative Learning)

- สื่อ ได้ แก่ เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับงานบริ การ,
DVD ภาพยนตร์ และ
Power point

7

กิจกรรมในชันเรี
้ ยน

3

8

Basic conversation in
restaurant

3

- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ได้ แก่ การฟั งจากภาพยนตร์
พากย์ภาษาอังกฤษด้ าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ
ผู้สอนอธิ บายวิธีการ ธัญชนก บุญเจือ
ส น ท น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
สําหรับร้ านอาหาร
( Active Learning)
- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท

สมมติเกี่ยวกับสถานการณ์
ในร้ านอาหาร (Cooperative
Learning)
- สื่อ ได้ แก่ เอกสาร

9

Basic conversation in
aviation

3

ประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับงานบริ การ,
และ DVD ภาพยนตร์
ผู้สอนอธิ บายวิธีการ ธัญชนก บุญเจือ
ส น ท น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

สําหรับธุรกิจการบิน
( Active Learning)
- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท

สมมติเกี่ยวกับสถานการณ์
ในธุรกิจการบิน

(Cooperative Learning)
- สื่อ ได้ แก่ เอกสาร

10

กิจกรรมในชันเรี
้ ยน

3

11

Basic conversation in
souvenir shop

3

ประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับงานบริ การ,
DVD ภาพยนตร์ และ
Power point
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ได้ แก่ การฟั งจากภาพยนตร์
พากย์ภาษาอังกฤษด้ าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ
ผู้สอนอธิ บายวิธีการ
ส น ท น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
สําหรับร้ านขายของที่ระลึก
( Active Learning)

- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท

สมมติเกี่ยวกับสถานการณ์
ในร้ านขายของที่ระลึก
(Cooperative Learning)
- สื่อ ได้ แก่ เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับงานบริ การ,

12-13

Basic conversation in
MICE (Meetings,
Incentive Travel,
Conventions,
Exhibitions)

6

DVD ภาพยนตร์ และ
Power point
ผู้สอนอธิ บายวิธีการ
ส น ท น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
สําหรับธุรกิจ MICE
( Active Learning)
- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท

สมมติเกี่ยวกับสถานการณ์
ในธุรกิจ MICE (Cooperative

Learning)

- สื่อ ได้ แก่ เอกสาร

14

กิจกรรมในชันเรี
้ ยน

3

15

Basic conversation in 3
entertainment business

ประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับงานบริการ
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ได้ แก่ การฟั งจากภาพยนตร์
พากย์ภาษาอังกฤษด้ าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ
ผู้สอนอธิ บายวิธีการ
ส น ท น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
สําหรับธุรกิจบันเทิง
( Active Learning)
- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท

สมมติเกี่ยวกับสถานการณ์
ในธุรกิจบันเทิง
(Cooperative Learning)
- สื่อ ได้ แก่ เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับงานบริ การ,
DVD ภาพยนตร์ และ
Power point
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1. Class Attendant. (การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมและพฤติกรรม
จริยธรรมการเรี ยน)

2. แบบฝึ กหัด
2.1 มอบหมายให้ นกั ศึกษาทํา

แบบฝึ กหัดในชันเรี
้ ยน
2.2 ให้ นกั ศึกษาส่งแบบฝึ กหัดใน
ชันเรี
้ ยน
2.3 อาจารย์ผ้ สู อนตรวจ
แบบฝึ กหัด พร้ อมทังให้
้
คําแนะนํานักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3. Listening test
1. มอบหมายให้ นกั ศึกษาทํา

แบบฝึ กหัดเป็ นการบ้ านหลัง
เรี ยนจบบทเรี ยน
2. ให้ นกั ศึกษาส่งแบบฝึ กหัด
ก่อนเรี ยนทุกวัน

ข้ อ 1.1, 1.3,
3.2, 3.3

ข้ อ 2.1, 2.3,
3.2, 4.1, 4.3,
5.1

วิธีการประเมิน

- สังเกตการมีสว่ นร่วมใน
การทํากิจกรรม และมี
ความประพฤติที่ดี
- บันทึกการเข้ าห้ องเรี ยน
ทุกครัง้
- การเก็บคะแนนจากการ
ตรวจแบบฝึ กหัด

วันที่
ประเมิน
1-15

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
10%

1-4

20%

ข้ อ 2.1, 2.3, 3.3, - การเก็บคะแนนจากการ 7, 10, 14
4.1
ตรวจเช็คความถูกต้ องของ
งานที่มอบหมาย

15%

4. Role play (Speaking Test)

มอบหมายงานคู่ สําหรับการ
แสดงบทบาทสมมุติ(Role play)
โดยให้ นกั ศึกษาพูดบทสนทนา
ครัง้ ละคู่ โดยมีความยาวตังแต่
้
10 ประโยคขึ ้นและไม่มี Scripts)

ข้ อ 1.2, 2.1, 2.3 1.Performance

3.3, 4.1, 5.1, 5.3 - Determination and effort
_ Creativity
- Teamwork
2. Language
- Ability to use English in
Communication

5, 6, 8, 9, 25%
11, 12, 13,
15

5. สอบปลายภาคเรี ยน

ข้ อ 3.3

16

ทดสอบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานบริ การ
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
High Season: English for the Hotel and Tourism Industry
Highly Recommended: English for the Hotel and Catering Industry
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
จัดทําแบบประเมินการสอน

30%

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
รายงานวิจยั ในชันเรี
้ ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
นําผลการประเมินผู้สอนมาปรับปรุงตนเองในแต่ละด้ าน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นําผลรายงานวิจยั ในชันเรี
้ ยนมาประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จัดทําแบบประเมินเอกสารประกอบการสอนเพื่อนํามาปรับปรุงเนื ้อหา

