รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553139

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
English for Cultural Tourism

1.2 จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) 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 2563 / ชั้นปี 2 (ภาษาและการสื่อสาร)
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะต่างๆดังนี้
1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผู้เรียนมีความตระหนักและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจรรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการท่องเที่ยว
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1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ไขหรือการจัดการปัญหาต่างๆในสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นทั้ง
ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพมาเป็นตัวกำกับพฤติกรรม
ของตน
1.3 มีการแสวงหาความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.4มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
2.ความรู้
2.1 ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหา/ประวัติ/ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
คำศัพท์เฉพาะด้านในวิชาชีพการท่องเที่ยว อีกทั้งสาษามารถนำเสนอหรือเล่าเรื่องราวต่างๆอย่าง
ถูกต้องแม่นยำเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีความสามารถในการบูร
ณาการองค์ความรู้ในศาสตร์แห่ง ภาษาอังกฤษและการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ที่ได้รับและ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับกับการทำงานได้
2.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าใจ แยกแยะ วิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว
2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน
2.5 ผู้เรียนเข้าใจแนวโน้มและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลง
และพัมนาไปอยู่ตลอดเวลา
2.6 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้จริง
2.7 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางภาษากับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน คศ.ที่ 21
3.ปัญญา
3.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชา/เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์และความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างดีเยี่ยม
3.2 มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทำงานเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
3.3 มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภาษาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หบลากหลาย
4.ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำกลุ่มและผู้ตาม
4.2 ผู้เรียนมีทักษะ วิจารณญาณในการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติ/ความเป็นมา
ของสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนมีความสามารถในการวางแผนการจัดการนำเที่ยว การวางแผนการ
ดำเนินงานหรือสามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.3 มีการให้ควงามช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยการใช้องค์ความรู้ทาง
ภาษารวมถึงเทคโนโลยี
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5.การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูล การคัดสรรข้อมูลความรู้ การวิเคราะห์
ข้อมูล การสังเคราะห์และสามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจและการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน
5.3 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้นในการ
พัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.4 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางภาษากับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปฃผสมผสานระหว่างชั้นเรียนและการศึกษา
จากสสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ ตามเส้นทางที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
สำหรับมัคคุเทศก์อาชีพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
3.1 คำอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย
คำศัพท์เฉพาะทางและไวยากรณ์ที่ใช้ในสถานการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฝึกฝนการสือ่ สาร
ด้วยภาษาอังกฤษในเรื่องประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัด พระราชวัง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ผ่านสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
ภาษาอังกฤษ
Cultural tourism terminology and grammar functioned in cultural tourism
context, communicative practice in describing the history of cultural tourism
attractions, temples, palaces, and archaeological sites, ancient artifacts via in-class
demonstration and real-life situations
3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

(3X15)
45 ชั่วโมง

ให้คำปรึกษา แนะนำ สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ

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

การศึกษาด้วย
ตนเอง
(6X15)
90 ชั่วโมง
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เรียนต่ำ ตลอดจนสอนเสริมหรือการ
เพิ่มเติมคำศัพท์เฉพาะด้านให้กับผู้เรียน
ทุกคน
3.3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1. การใช้ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
หรือ convergent network
2. อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการหรือเป็นหมู่คณะ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
2.สามารถทางานที่ได้ร ับ มอบหมายโดยไม่
ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ
3.สามารถนำองค์ความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

2.ด้านความรู้
1 สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วย
ภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคม
และวิชาชีพได้ สรุปใจความและประเด็น
สาคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถ
แยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสามารถนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม และจรรยาบรรณทุกครั้งที่ทำ
การสอน
2) ให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษาจากข้อมูลที่
ผู้สอนได้นำเสนอมาเป็นกรณีศึกษา
ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆทั้งใน
รูปแบบ positive และ negative หรือ
กรณีศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆที่
พบเห็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น
การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การส่ง
งาน ตลอดจนกิริยามารยาทในการพูด
การวางตัวในขณะอยู่ในชั้นเรียน
2) การมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ร่วม
อภิ ป รายและแสดงความเห็ น ที ่ เ ป็ น
ประโยชน์และสร้างสรรค์

1-15

1) จัดการเรียนรู้ในรูปแบบบรรยายข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆที่ควบคู่ไปกับการฝึก
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธิการเชิงวิพากษ์
การซักถาม เป็นต้น

1) ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและ
การสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว (test)
2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ การมีส่วน
ร่วมในการซักถาม การนำเสนอข้อมูล
ความรู้ การตีความ การสร้างข้อสรุป และ

1-15

ค่าน้ำหนัก
ของการ
ประเมินผล

20 %

30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

เสนอรายงานปากเปล่าอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งนี้ เทียบเท่าระดับ C1
(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล
Common European Framework of
Reference for Languages: learning,
teaching, assessment (CEFR)
2 สามารถอ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพได้
สรุปใจความและประเด็นสาคัญจากสิ่งที่
อ่านได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภท
ของข้อมูลที่อ่านในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
ออนไลน์ และสามารถนาเสนอรายงานใน
การเขียนอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้
เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User)
ตามมาตรฐานสากล Common
European Framework of Reference
for Languages: learning teaching,
assessment (CEFR)
3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ เช่น
การออกเสียง ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตาม

2) การเน้นการฝึกฝนทักษะต่างๆจาก
สถานการณ์จำลองทางด้านการท่องเที่ยว
ที่กำหนดขึ้นในชั้นเรียนในรูปแบบ
Performance Practicum
3) การเน้นให้ผู้เรียนได้ออกไปค้นหา
ข้อมูลและฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ
จากสถานที่จริง เช่น วัด วัง ในรูปแบบ
กลุ่ม พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้เรียนได้ลอง
สื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ตลอดจน
4) ให้ผู้เรียนได้ไปศึกษา สังเกตพฤติกรรม
ของมัคคุเทศก์อาชีพ และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาติต่างๆที่มีความแตกต่าง
กัน
5) เน้นการฝึกปฏิบัติการจริงหลังจากที่
ผู้เรียนได้ไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ใน
รูปแบบของการนำเสนอในสถานที่จริง
กับกลุ่มบุคคลจริง คือ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ Authentic Performance

ข้อค้นพบที่ได้จากการเรียนรู้ (การนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน)
3) การสอบกลางภาคเรียน (formative
test)
4) การประเมินจากการนำเสนอใน
สถานการณ์และสถานที่จริง Authentic
Assessment
5) การประเมินผลจากการจดบันทึก
ค้นคว้า หรือ การทำรายงานสรุปองค์
ความรู้
6) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วม
ประเมินผล
7) การประเมินผลปลายภาคเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้ำหนัก
ของการ
ประเมินผล
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้ำหนัก
ของการ
ประเมินผล

หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
สามารถวิเคราะห์ความหมายและที่มา ของ
คาตามหลักวิทยาหน่วยคาภาษาอังกฤษ
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมาย
ของวลีและประโยค ตามหลักวากยสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก
(World Englishes)
4 สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และ
บทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์
หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจความสาคัญ
ของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนา
ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2.5 สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภท
ต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบท
ประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดง
ความรู้สึก (นวนิยาย) โน้มน้าว (สุนทรพจน์
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และคาปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้
คาศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และสละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจ
ภาษาและโครงสร้างของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
3.ด้านทักษะทางปัญญา
1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการ
ประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
อย่างมีเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1.สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำเข้าใจ
บทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็น

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) ผู้เรีนนสามารถนำความรู้เพื่อนำเสนอ
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถออกแบบกิจกรรม
การนำเที่ยวที่ตช้องประยุกต์ใช้วิธีการ
ต่างๆที่เรียนมา
2) แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลทั้งจากสื่อหรือ
สถานที่จริง/สังเกตการนำเสนอของ
มัคคุเทศก์อาชีพ /จำลองสถานการณ์จริง
ในรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ซักถามและอภิปรายร่วมกัน

1) ประเมินจากความเหมาะสมและความ
ถูกต้องของการนำเสนอข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆ
2) ประเมินจากการปฏิบัติการในสถานที่
จริง
3) ประเมินจากการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการนำเสนอในสถานที่จริง

1-15

ค่าน้ำหนัก
ของการ
ประเมินผล

40%

1-15
1) มีการกำหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกฝน
ทักษะการทำงานเป็นทีม การเรียนแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น
2) มีการมอบหมายงานที่ต้องมีการ
วางแผนงาน การประสานงานหรือการ

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกในการทำงานกลุ่ม
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ

5%
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วิธีการสอน

ของผู้อื่นปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลาย
ในสถานที่ทางานและสังคม
2 สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนามาใช้ในการทำงาน
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูล
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ สามารถนาเสนอรายงานในที่
ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
2 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทา
งานด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน (Digital Literacy)

ร่วมรับผิดชอบกับผู้อื่น เช่น ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมมัคคุเทศก์ เป็นต้น

หมายเหตุ

วิธีการประเมิน

1) ให้สืบค้นและทำรายงานด้วย
1) ประเมินจากรายงานและการนำเสนอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอข้อค้นพบ ข้อค้นพบจากการทำรายงานด้วย
ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
พูดและการเขียน เพื่อการนำเสนอด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับการท่องเที่ยว
2) ประเมินจากความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการนำเสนอหรือการ
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ
3) การสังเกตพฤติกรรมการนำเสนอของ
ผู้เรียนต่อหน้านักท่องเที่ยวในสถานที่
และสถานการณ์จริง (ความประหม่า
ความกลัว)
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้ำหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

5%
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
ปฐมนิเทศนักศึกษา
(3 ชม.) ชี้แจงขอบข่ายการเรียนรู้ เนื้อหา
On-site กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
วิธีการวัดและการประเมินผล แนว
ทางการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
--Tourism in Globalization
-History of Tourism
-International Globalization
-The Airline Industry

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรม
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีการวัดและการประเมินผล
2. ผู้สอนแนะนำเนื้อหารายวิชา หนังสือ
website ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการสืบค้น
ข้อมูล
3. อธิบายประวัติความเป็นมาของการ
ท่องเที่ยวในยุคต่างๆในรูปแบบปากเปล่าและ
คลิปวีดิทัศน์ ประกอบเนื้อหา
4. ทำการสอนในรูปแบบการบรรยายที่
เชื่อมโยงกับการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ปรากฏอยู่ในเนื้อหาโดยมอบหมายให้นักศึกษา
แต่ละคนทำการจดบันทึกคำศัพท์ที่ได้รับจาก
การบรรยาย และเข้ากลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลคำศัพท์ที่ได้รับในครั้งนี้ พร้อมการ
นำเสนอหน้าชั้นเรียนให้กลุ่มอื่นๆได้รับทราบ
และเรียนรู้ไปด้วยกัน
4. ผู้สอนให้นักศึกษาซักถาม, อภิปรายเนื้อหา
ตามหัวข้อที่บรรยาย

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. รายละเอียด 1) การตรงต่อเวลา
ผศ.ดร.ธีรเดช
ของรายวิชา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม ชื่นประภา
(มคอ.3)
อภิปราย
นุสรณ์
2. เอกสาร
3) การสอบปลายภาคเรียน
ประกอบการ
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
เรียน
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
3. PowerPoint สารสนเทศ
4. วิดีทัศน์
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
5. เว็บไซต์
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

2
Tourism in Thailand
(3 ชม.) -History of Tourism in Thailand
On-line -Thai International Airline
-Airport of Thailand

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ Airline Industry และ
Low cost Airline ที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
จองโลก พร้อมทั้งหา ภาพถ่าย โลโก้ ของสาย
การบินต่างๆ เพื่อการนำเสนอในกลุ่ม (ครั้ง
ต่อไป)
2. ให้นักศึกษาเตรียมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
Airline Industry มาคนละ 50 คำเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
กิจกรรม
1.การทบทวนองค์ความรู้เดิมที่ได้รับจากครั้งที่
แล้ว/พร้อมทั้งการทำการ
ทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผู้เรียน
ได้รับเพื่อการกำหนดแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
2.ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มและแบ่งปันคำศัพท์ที่
ได้รับจากการค้นคว้าพร้อมนำเสนอให้เพื่อนๆ
ได้ทราบ

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. วิดีทัศน์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงต่อเวลา
ผศ.ดร.ธีรเดช
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม ชื่นประภา
อภิปราย เสนอแนะแนวทาง
นุสรณ์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3.บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
การท่องเที่ยวในประเทศไทยในรูปแบบ ปุจฉา
วิสัชนา เพื่อแสดงความเห็นร่วมกัน
3. ให้นักศึกษาดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับ Thai
International Airline และทำการวิเคราะห์
ถึงบทบาทหน้าที่ ความเหมาะสมของการเป็น
สายการบินแห่งชาติ
4. ผู้สอนทำการบรรยายสรุปเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคนทำ
การจดบันทึกคำศัพท์ที่ได้รับจากการบรรยาย
และเข้ากลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลคำศัพท์
ที่ได้รับในครั้งนี้ พร้อมการนำเสนอหน้าชั้น
เรียนให้กลุ่มอื่นๆได้รับทราบและเรียนรู้ไป
ด้วยกั
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
พร้อมทั้งค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย Tourism
Authority of Thailand เพื่อการเรียนรู้ใน
ครั้งต่อไป
12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

3
Tourism Authority of Thailand
(3 ชม.) -History
On-site -Mission
-Role
-Policy and Planning
TAT office around the World

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ให้นักศึกษารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบิน ท่องจำเตรียมสอบการนำไปใช้ใน
สัปดาห์หน้า
กิจกรรม
1. ทบทวนความรู้เดิมได้รับจากครั้งที่แล้ว/
พร้อมทั้งการทำการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมิน
ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับเพื่อการกำหนดแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
2. ให้นักศึกษาดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับ Tourism
Authority of Thailand พร้อมทั้งกำหนด
คำถาม 10 ข้อ ให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบจาก
การดูและการฟังวิดิทัศน์ที่มีการบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ
3.ทำการเฉลยคำตอบและแนะนำคำศัพท์
ลักษณะการใช้ ไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับบริบท
4.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันเองกลุ่มละ 3 คน
ตามความสมัครใจ พร้อมทั้งให้ใบงานเกี่ยวกับ
TAT office around the world โดยแต่ละ
กลุ่มจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป /และ
หลังจากนั้นให้ออกมานำเสนอเป็น

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. วิดีทัศน์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงเวลา
ผศ.ดร.ธีรเดช
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม ชื่นประภา
อภิปราย
นุสรณ์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน มีการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน (Jigsaw Principle)
การบ้าน (About Bangkok)
1. ให้นักศึกษาจับคู่ 2 คน เดินทางไปสังเกต
พฤติกรรมและสอบถามนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้ง วัด
วัง ห้างร้าน ภัตตาคาร แหล่งชอปปิ้ง ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหาว่าเขาชอบสถานที่
ท่องเที่ยวใดบ้างในกรุงเทพมหานคร โดยทำ
การ บันทึกรายละเอียด ดังนี้
1. สถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไป
ท่องเที่ยว
2.นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติใด
3. ภาษาที่ใช้สื่อสารคือภาษาใด
4. อาหารที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นๆชอบทาน
คืออะไร
5. ทำไมเขาจึงชอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้
6. นักท่องเที่ยวอยากให้ประเทศไทยทำสิ่ง
ใดเพื่อเป็นประโยชน์หรือเพื่ออำนวยควา
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวบ้าง
14

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

4
About Bangkok
(3 ชม.) -History
On-line -Emblem
-Geography
-Area
-Population
-Religion
-Language
-Bangkok Today

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ให้แต่ละกลุ่มเตรียมสรุปงานมานำเสนอใน
สัปดาห์ที่ 6
กิจกรรม
1. ทบทวนความรู้เดิมได้รับจากครั้งที่แล้ว/
พร้อมทั้งการทำการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมิน
ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับเพื่อการกำหนดแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
2.ให้นักศึกษาแต่ละคู่นำเสนอผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่
แล้วเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน หลังจาก
นั้นให้เพื่อนช่วยกันซักถาม อภิปราย
3.บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
กรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษและ
มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนทำการจด
คำศัพท์ที่ได้จากการฟังบรรยายของอาจารย์
แล้วเข้ากลุ่มกลุ่มละ 4 คน เพื่อช่วยกัน
รวบรวม คัดสรรค์คำศัพท์ที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ เพื่อการนำเสนอท้ายชั่วโมง
4.ให้นักศึกษาอ่านบทความที่อาจารย์ได้คัด
สรรค์มาให้หัวข้อ “Bangkok Today” และ

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน / ใบงาน
2. PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงต่อเวลา
ผศ.ดร.ธีรเดช
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม ชื่นประภา
อภิปราย
นุสรณ์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ทำการคัดเลือกนักศึกษาออกมาแสดง
ความเห็นและอภิปรายร่วมกัน
5. ทำการทดสอบการนำคำศัพท์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเรื่องราวและประวัติ
ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร
การบ้าน
1.มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท
2.มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคนไปค้นหา
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขต กทม
มาคนละสถานที่ เพื่อการนำเสนอหน้าชั้น
เรียน
5
สังเกตการสถานที่ท่องเที่ยวทาง
กิจกรรม
(3 ชม.) วัฒนธรรม เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดา นักศึกษาเดินทางไปตามสถานที่ที่ตนเองได้
On-site ราม วัดเบญจมบพิตร เป็นต้น
คัดเลือกไว้จากการมอบหมายของอาจารย์ ทำ
การถ่ายรูปและค้นหาข้อมูลที่เป็นรายละเอียด
เชิงลึกของสถานที่แต่ละแห่งซึ่งไม่ปรากฏใน
สื่อใดๆ เช่น กระเบื้องเคลือบ เพดาน ใบระกา
หางหงส์ เป็นต้น

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณ์
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
6
นำเสนอข้อค้นพบจากการออกสังเกต กิจกรรม
(3 ชม.) การสถานทีท่ ่องเที่ยว
1. ให้นักศึกษานำเสนอข้อค้นพบจากการออก
On-line
สังเกตการสถานที่ท่องเที่ยวคนละ 5 นาที ให้
เพื่อนร่วมชั้นซักถามและอภิปรายร่วมกัน
2.หลังจากนั้นทำการจัดกลุ่มข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่นักศึกษาแต่ละคน
ได้ค้นหามา ตามเส้นทางที่ทางการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
3.บรรยายประวัติความเป็นมาและ
ความสำคัญของวัดพระศรีรัตศาสดารามเป็น
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้นักศึกษาทำการจด
บันทึกคำศัพท์ที่ได้รับจากการบรรรยาย
4.ให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการเกริ่นนำการ
ท่องเที่ยว การแนะนำตนเอง การแนะนำ
สถานที่ เป็นภาษาอังกฤษทีละคน
5.อาจารย์ทำการทบทวนคำศัพท์เฉพาะด้าน
ให้กับนักศึกษาอีกครั้งเพื่อการเตรียมตัวสอบ
ในครั้งต่อไป
6.อาจารย์ทำการกำหนดหัวข้อของสถานที่
ต่างๆในวัดพระศรีรัตศาดารามแล้วให้
นักศึกษาทำการพูดคุย ปรึกษาหารือกันเอง

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. เอกสาร
1) การตรงเวลา
ผศ.ดร.ธีรเดช
ประกอบการ
2) การมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ชื่นประภา
เรียน / ใบงาน ตอบข้อซักถาม อภิปรายแสดง นุสรณ์
2. PowerPoint ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

และทำการจัดสรรหัวข้อการนำเสนอใน
สัปดาห์ต่อไป
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน เตรียม
จัดทำนำเสนอข้อมูลของหัวข้อที่ได้รับจากการ
ตกลงร่วมกันเพื่อการนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 8
นาที
2.ให้นักศึกษาท่องคำศัพท์ที่ได้รับจากการสอน
เพื่อการเตรียมตัวสอบ
7
ฝึกปฏิบัติการการนำเสนอในชั้นเรียน 1. ทบทวนความรู้เดิมได้รับจากครั้งที่แล้ว/
(3 ชม.) Performance and Role Play (งาน พร้อมทั้งการทำการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมิน
On-site กลุ่ม)
ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับเพื่อการกำหนดแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
2.อาจารย์ทำการสาธิตขั้นตอนการนำเสนอ
ผลงานในรูปแบบวาจา ท่าทาง น้ำเสียง พร้อม
กับให้นักศึกษาทำกสารทดลองฝึกปฏิบัติตาม
3.หลังจากนั้นให้นักศึกษาลองนำเสนองานใน
รูปแบบ Presentation ที่ใช้สอื่ เทคโนโลยีเข้า
มาประกอบ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการ
สื่อสารตามที่ได้รับการแนะนำและทดลองฝึก
ในรูปแบบรายงานกลุ่ม

สื่อที่ใช้

1. สื่อที่นักศึกษา
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ
การนำเสนอ
2. PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงต่อเวลา
ผศ.ดร.ธีรเดช
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม ชื่นประภา
อภิปราย
นุสรณ์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

4.หลังจากทุกกลุ่มได้นำเสนอเสร็จเรียบร้อย
แล้ว อาจารย์ให้นักศึกษาช่วยกันทำการ
วิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ ในสิ่งที่ตนเองได้รับ
จากการนำเสนอของเพื่อนแต่ละกลุ่ม
5.อาจารย์ทำการสะท้อนผลการนำเสนอของ
นักศึกษาทีละกลุ่ม โดยชี้ให้เห็นถึงประเด็น
หลัก 4 ประเด็นคือ 1.ความถูกต้องและ
เหมาะสมของเนื้อหาที่นำเสนอ 6. การใช้
ภาษาอังกฤษที่สละสลวยถูกต้องตามหลักไว
ยกรณ์และการใช้ 3.จุดเด่นของแต่ละกลุ่ม
(รูปภาพ การนำเสนอ น้ำเสียง ลีลา ท่าทาง
เป็นต้น) 4.จุดที่สมควรปรับปรุงแก้ไข
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มใหม่ไม่ซ้ำกับกลุ่มเดิม
3 คน เตรียมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระชตุ
พนวิมลมังคลาราม วัดเบญจมบพิตร วัดไตร
มิตร วัดอรุณราชวราราม พระราชวังสวนดุสิต
โดยทำการจับหัวข้อเพื่อการค้นหาข้อมูล
2.ให้นักศึกษาท่องคำศัพท์ที่ได้รับจากการสอน
เพื่อการเตรียมตัวสอบ
19

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
8 (3ชม) การฝึกปฎิบัติการ
On-line ฝึกปฏิบัติการการนปฏิบัติการการ
นำเสนอในชั้นเรียนรูปแบบปฎิบัติการ
แบบเสมือนจริง Performance and
Role Play
(งานเดี่ยว)

9 (3ชม)
Onsite การฝึกปฎิบัติการ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
กิจกรรม
1. สื่อที่นักศึกษา 1) การตรงต่อเวลา
ผศ.ดร.ธีรเดช
1. ทบทวนความรู้เดิมได้รับจากครั้งที่แล้ว/
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ 2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม ชื่นประภา
พร้อมทั้งการทำการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมิน การนำเสนอ
อภิปราย
นุสรณ์
ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับเพื่อการกำหนดแนวทาง 2. PowerPoint 3) การสอบย่อย
ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
2.ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการนำเสนอใน
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
หัวข้อที่ได้รับการมอบหมาย ที่มีการใช้สื่อ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการนำเสนอ โดย
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
นักศึกษาคนอื่นๆสามารซักถามและอภิปราย
สัปดาห์นี้
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปองค์ความรู้
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2
ที่ได้รับจากการนำเสนอของกลุ่มต่างๆ
4. การทดสอบคำศัพท์ทางด้านการท่องเที่ยว
1) การตรงต่อเวลา
1. สื่อที่นักศึกษา 2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
กิจกรรม
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ อภิปราย
1. ทบทวนความรู้เดิมได้รับจากครั้งที่แล้ว/
การนำเสนอ
3) การสอบย่อย
พร้อมทั้งการทำการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมิน 2. PowerPoint 4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ฝึกปฏิบัติการการนปฏิบัติการการ
นำเสนอในชั้นเรียนรูปแบบปฎิบัติการ
แบบเสมือนจริง Performance and
Role Play
(งานเดี่ยว)

ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับเพื่อการกำหนดแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
2.ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการนำเสนอใน
หัวข้อที่ได้รับการมอบหมาย ที่มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการนำเสนอ โดย
นักศึกษาคนอื่นๆสามารซักถามและอภิปราย
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปองค์ความรู้
ที่ได้รับจากการนำเสนอของกลุ่มต่างๆ
4. การทดสอบคำศัพท์ทางด้านการท่องเที่ยว

10
(3 ชม.)
ฝึก
ปฏิบัติการ การฝึกปฎิบัติการ
On-line

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบย่อย
1. สื่อที่นักศึกษา 4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ 5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
กิจกรรม
การนำเสนอ
สารสนเทศ
1. ทบทวนความรู้เดิมได้รับจากครั้งที่แล้ว/
2. PowerPoint 6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
พร้อมทั้งการทำการทดสอบย่อยๆเพื่อประเมิน
สัปดาห์นี้

ผู้สอน

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ฝึกปฏิบัติการการนปฏิบัติการการ
นำเสนอในชั้นเรียนรูปแบบปฎิบัติการ
แบบเสมือนจริง Performance and
Role Play
(งานเดี่ยว)

ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับเพื่อการกำหนดแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
2.ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการนำเสนอใน
หัวข้อที่ได้รับการมอบหมาย ที่มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการนำเสนอ โดย
นักศึกษาคนอื่นๆสามารซักถามและอภิปราย
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปองค์ความรู้
ที่ได้รับจากการนำเสนอของกลุ่มต่างๆ
4. การทดสอบคำศัพท์ทางด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการการเป็นมัคคุเทศก์
จากสถานที่จริง รวมทั้งสิ้น 4 วัน รวมเป็น 24
ชั่วโมง
การบ้าน
1. ให้นักศึกษากลับไปค้นหาสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปทานอาหาร
จับจ่ายซื้อของ พักแรม พร้อมการนำเสนอใน
รูปแบบสถานการณ์จำลอง

11(3ชม) ฝึกปฏิบัติการจริงเพื่อการนำเสนอ
Onsite ข้อมูลการเป็นมัคคุเทศก์จากสถานที่
และประสบการณ์จริง วัดพระชตุพน
วิมลมังคลาราม วัดเบญจมบพิตร วัด
ไตรมิตร วัดอรุณราชวราราม
พระราชวังสวนดุสิต
(งานกลุ่ม)

สื่อที่ใช้

1. สื่อที่นักศึกษา
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ
การนำเสนอ
2. PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2

ผู้สอน

1) การตรงต่อเวลา
ผศ.ดร.ธีรเดช
2) การมีส่วนร่วมในการแนะนำ ชื่นประภา
สถานที่
นุสรณ์
3)ความสามารถในการสื่อสาร
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว
4)ความแม่นยำและถูกต้องของ
ข้อมูลที่นำเสนอ
5.ความสามารถในการแก้ไข
สถานการณ์หรือความสามารถใน
การโน้มน้าวใจนักท่องเที่ยว
22

สัปดาห์ที่
(ชม.)

12
(3 ชม.)
Outside

หัวข้อ/รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติการจริงเพื่อการนำเสนอ
ข้อมูลการเป็นมัคคุเทศก์จากสถานที่
และประสบการณ์จริง วัดพระชตุพน
วิมลมังคลาราม วัดเบญจมบพิตร วัด
ไตรมิตร วัดอรุณราชวราราม
พระราชวังสวนดุสิต
(งานกลุ่ม)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรม
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการการเป็นมัคคุเทศก์
จากสถานที่จริง รวมทั้งสิ้น 4 วัน รวมเป็น 24 สถานที่จริง
ชั่วโมง
การบ้าน
1. ให้นักศึกษากลับไปค้นหาสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปทานอาหาร

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2

ผู้สอน

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการแนะนำ
สถานที่
3)ความสามารถในการสื่อสาร
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ผศ.ดร.ธีรเดช
4)ความแม่นยำและถูกต้องของ ชื่นประภา
ข้อมูลที่นำเสนอ
นุสรณ์
5.ความสามารถในการแก้ไข
สถานการณ์หรือความสามารถใน
การโน้มน้าวใจนักท่องเที่ยว
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
จับจ่ายซื้อของ พักแรม พร้อมการนำเสนอใน
รูปแบบสถานการณ์จำลอง

13
Accommodation
(3ชม.) Facility
On-site Festival

กิจกรรม
1. นักศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า
มาร่วมกันเขียนเป็นบทสนทนาในรูปแบบ
ละครสั้น การแสดงบทบาทสมมติ หรือ Role
Play ที่มีการกำหนดตัวละให้เป็นทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ โดยนักศึกษามี
อิสระในการคัดเลือกตัวแสดงเอง
2. ทำการฝึกซ้อมการแสดง
3. นักศึกษาทำการแสดงต่อหน้าชุมชนตาม
บทบาทที่ตนเองได้รับ
4. หลังจากนั้นให้เพื่อนๆร่วมกันให้คำแนะนำ
พร้อมกับผู้สอนทำการสรุปและชื่นชมการ
ทำงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มและสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนทั้งหมด
กิจกรรม

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2
1. อุปกรณ์ต่างๆ 1) การตรงเวลา
ผศ.ดร.ธีรเดช
ที่นักศึกษาแตรี 2) การมีส่วนร่วมในการแสดง
ชื่นประภา
ยมมา ได้แก่
3) ความสมจริงสมจังในการ
นุสรณ์
เสื้อผ้า เครื่อง
แสดง ลีลา ท่าทาง น้ำเสียง
ขยายเสียง เป็น 4) ความสามารถในการสื่อสาร
ต้น
ภาษาอังกฤษ ความถูกต้อง
แม่นยำ
5) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2

Clip
Presentation
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
14
3(3ชม)
online

หัวข้อ/รายละเอียด

Facility
Festival
(Con)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
1. นักศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า
มาร่วมกันเขียนเป็นบทสนทนาในรูปแบบ
ละครสั้น การแสดงบทบาทสมมติ หรือ Role
Play ที่มีการกำหนดตัวละให้เป็นทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ โดยนักศึกษามี
อิสระในการคัดเลือกตัวแสดงเอง
2. ทำการฝึกซ้อมการแสดง
3. นักศึกษาทำการแสดงต่อหน้าชุมชนตาม
บทบาทที่ตนเองได้รับ
4. หลังจากนั้นให้เพื่อนๆร่วมกันให้คำแนะนำ
พร้อมกับผู้สอนทำการสรุปและชื่นชมการ
ทำงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มและสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนทั้งหมด
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ทบทวนความรู้และการทดสอบปลาย ทำการทดสอบการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่
(3 ชม.) ภาคเรียน (Summative Test)
เรียนมา โดยแยกออกเป็น
On-site
1.เนื้อหา (Content) หรือประวัติความเป็นมา
ของสถานที่ต่างๆ (ปากเปล่า)
2.การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษาจับ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการแสดง
ผศ.ดร.ธีรเดช
3) ความสมจริงสมจังในการแสดง ชื่นประภา
ลีลา ท่าทาง น้ำเสียง
นุสรณ์
4) ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ความถูกต้อง
แม่นยำ
5) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1.1), 1.3) / 2: 2.1), 2.2) /3:
3.1, 3.2/ 4: 4.2) / 5: 5.2
สอบสนทนาคนละประมาณ 15- ผศ.ดร.ธีรเดช
20 นาที
ชื่นประภา
นุสรณ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ฉลากสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมาคนละ
3 ชิ้นพร้อมการบรรยายและตอบข้อซักถาม
เป็นภาษาอังกฤษ (สอบสนทนา)
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงานการทดสอบย่อย/จิตพิสัย
70%
- สอบปลายภาคแบบการสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อการนำเสนอ 30%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตำราหลัก
Ch,Teeradet. (2017). English for Tourism. Faculty of Humanity and Social Sciences,
Suan Dusit University.
6.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญ
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 เอกสารและข้อมูลแนะนำ
http://www.Tourism in Thailand From Wikipedia, the free encyclopedia
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สำหรับการประเมินประสิทธิผลของรายวิชานั้น ผู้ประเมินได้ทำการประเมินหลากหลาย
รูปแบบโดยเน้นการประเมินในสภาพจริง Authentic Assessment ที่มาจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งมีการประเมินดังนี้ คือ
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1) การประเมินจากเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่
เกี่ยวเนื่องกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งจับจ่ายซื้อของ สถานที่พัก เป็นต้น
2) การประเมินจากทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทางการท่องเที่ยว
อย่างถูกต้อง เหมาะสมแม่นยำ ลีลา ท่าทางน้ำเสียง
3) การประเมินทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด เป็นต้น
4) ทักษะการรังสรรค์หรือการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวหรือการนำเสนอในรูปแบบต่างๆที่พัฒนามาจากความคิดของตนเอง
5) เจตคติ ทัศนคติ และ ความสุขที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1.ใช้แบบประเมินการสอนที่ผู้สอนได้ออกแบบเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่
แต่งตั้งโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน
เลขานุการหลักสูตรเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้สอน
3. การปรับปรุงการสอน
สำหรับการปรับปรุงการสอนนั้น ผู้สอนได้มีการสำรวจนักศึกษาทุกๆครั้งที่ทำการสอนและนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุงการสอน เนื่องจากมีนักศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งเก่ง กลางและอ่อน ดังนั้นจึง
ต้องใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ การฝึกปฎิบัติการ ตามภาระงาน
และมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่
-การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษา
-ข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
-งานวิจัยใหม่ๆ และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวข้อง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนำเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นำเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
ควรสอดคล้องกับ
✓
หมวด 4 ข้อ 4.1
ความรู้
✓
✓
✓
ทักษะทางปัญญา
✓
✓
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
✓
บุคคลและความรับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
✓
✓
การสื่อสาร และการใช้ไอที
7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ทวนสอบด้วยผู้สอน ดังนี้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลมา
เปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของงานเขียน/ รายงานการค้นคว้า
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
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