มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
English for Cultural Tourism
รหัสวิชา 1553637
ตอนเรียน A1
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู

ปีการศึกษา 2/2563
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดำเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
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12
26
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553637

English for Cultural Tourism
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1.2. จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2560
วิชาบังคับ  กลุ่มวิชาเอกเลือก
1.4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1) ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
อาจารย์ผู้สอน
1) ผศ. ขวัญหทัย เชิดชู ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้องเรียน อาคาร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื ่ อ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ความรู ้ ใ นเนื ้ อ หา/ประวั ต ิ / ความเป็ น มาของสถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ คำศัพท์เฉพาะด้านในวิชาชีพการท่องเที่ยว อีกทั้งสามารถนำเสนอหรือเล่าเรื่องราวต่างๆ
อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีความสามารถใน
การบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์แห่ง ภาษาอังกฤษและการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน
ความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการท่อ งเที่ยวเพื่อสร้างสัมพั นธภาพอันดีระหว่างนักท่องเที่ยว
และเจ้ า บ้ า น รวมทั ้ ง การการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ทั ้ ง ความรู ้ ใ นเนื ้ อ หาวิ ช า/เรื ่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์และความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
2.2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒ นานักศึกษาให้ มีทักษะ วิจ ารณญาณในการค้ นคว้ า หาข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับประวัติ
ภูมิ ปั ญ ญาวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย งส าคัญ ขอประเทศ ความเป็ นมาของสถานที่
ท่องเที่ยว ตลอดจนมีความสามารถในการวางแผนการจัดการนาเที่ยวเชิงใฒนธรรม การวางแผนการ
ดาเนินงานหรื อสามารถวางแผนในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีความสามารถในการ
ทางานเป็ นกลุม่ ทังในฐานะผู
้
้ นากลุม่ และผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
3.1 คำอธิบายรายวิชา
คาศั พ ท์ เ ฉพาะด้ า นประวั ต ิ ค วามเป็ น มาของสถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วทางวั ฒ นธรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น วัด วัง และโบราณสถาน แหล่งจับจ่ายซื้อของและสถานที่พัก ใน
รูปแบบของการฝึกปฏิบัติการจริง
Technical terms and history of cultural attractions in Bangkok and suburban areas: temples,
palaces and archaeological sites, ethical and legal shopping products, accommodations, tour agency
booking, authentic situational practice
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

45 ชัว่ โมง

สอนเสริมหรื อการเพิ่มเติมคาศัพท์
เฉพาะด้ านให้ กบั ผู้เรียนทุกคน

การฝึ กปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วย
ตนเอง
90 ชัว่ โมง

3.จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1. การใช้ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) หรือ
convergent network
2. อาจารย์ผสู้ อนจัดเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะราย
ที่ตอ้ งการหรือเป็นหมู่คณะ)
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หมวดที่ 4การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีสอน

วิธีการประเมิน

1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1. สามารถทำงานที่ไ ด้รับ มอบหมายได้ 1) อาจารย์ผสู้ อนทุกคนสอดแทรกเรื่อง
อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่กำหนดตาม คุณธรรม และจรรยาบรรณทุกครั้งที่ทำการ
สอน
วิชาชีพทางการท่องเที่ยว

1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมในชั ้ น เรี ย น การ
แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเข้า
ชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การส่งงาน ตลอดจน
กิริยามารยาทในการพูด การวางตัวในขณะอยู่
ในชั้นเรียน
⚫ 1.2. สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย 2. จั ด การเรี ย นรู ้ แบบกิ จกรรมกลุ่ ม คู่ มีก าร 2) สังเกตุการมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์
มอบหมายงาน เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ น ั ก ศึ ก ษามี ร่วมอภิปรายและแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์
โดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ
ระเบี ย บวิ น ั ย จรรยาบรรณา การอ้ า งอิ ง ที่ และสร้างสรรค์
ถูกต้อง การเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงต่อเวลา
การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
⚫ 1.4. สามารถนำองค์ ค วามรู ้ ท างด้ า น
3. มอบหมายหรือฝึกการใช้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชื่อมโยงความภูมิใจในความ
ภาษาอังกฤษสสำหรับการท่องเที่ยงเชิง
เป็นไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
วัฒนธรรม แบบงานกลุ่มและงานคู่
แก่ตนเองและสังคม

สัปดาห์ที่
ค่า
ประเมิน น้ำหนัก

1-15

10%

3. วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

2.ด้านความรู้
⚫ 2.2 ผู ้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้
ที่ได้รับและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ท่ี
ได้รับกับการทำงานได้

วิธีสอน

วิธีการประเมิน

1) จัดการเรียนรู้ในรูปแบบบรรยายข้อมูล
1) ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและการ
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่
สอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวต่างๆที่ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติการ ท่องเที่ยว (test)
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย
ใช้วธิ ิการเชิงวิพากษ์ การซักถาม เป็นต้น

 2.3 สามารถนาความรู ้ ท างภาษ าไป
1) การเน้นการฝึกฝนทักษะต่างๆจาก
ประยุก ต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญ หาได้
สถานการณ์จำลองทางด้านการท่องเที่ยวที่
จริง
กำหนดขึ้นในชั้นเรียนในรูปแบบ Performance
Practicum

สัปดาห์ที่
ค่า
ประเมิน น้ำหนัก

1-15

30%

1) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ การมีส่วนร่วมใน
การซักถาม การนำเสนอข้อมูลความรู้ การ
ตีความ การสร้างข้อสรุป และข้อค้นพบที่ได้จาก
การเรียนรู้ (การนำเสนอหน้าชั้นเรียน)

⚫ 2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษา 1) การเน้นให้ผเู้ รียนได้ออกไปค้นหาข้อมูลและ 1) การประเมินจากการนำเสนอในสถานการณ์
เข้ า กั บ ศาสตร์ อ ื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งได้ เ พื่ อ ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษจากสถานที่จริง และสถานที่จริง Authentic Assessment
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น วัด วัง ในรูปแบบกลุ่ม พร้อมทั้งกำหนดให้
ผูเ้ รียนได้ลองสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนให้ผู้เรียนได้
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีสอน

ไปศึกษา สังเกตพฤติกรรมของมัคคุเทศก์
อาชีพ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาติ
ต่างๆที่มคี วามแตกต่างกัน
2) เน้นการฝึกปฏิบัติการจริงหลังจากที่ผู้เรียน
ได้ไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ในรูปแบบของ
การนำเสนอในสถานที่จริงและเลือกใช้การนำ
กลวิธีการสื่อสาร วลี ประโยคที่ถูกต้อง

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ค่า
ประเมิน น้ำหนัก

1) การประเมินผลจากการจดบันทึก ค้นคว้า
หรือ การทำรายงานสรุปองค์ความรู้
2) การประเมินผลปลายภาคเรียน

3.ด้านทักษะทางปัญญา
 3.2 ส า ม า ร ถ ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใช้ อ งค์ คว า มรู้ 1) ผู้เรีนนสามารถนำความรู้เพื่อนำเสนอให้กับ 1) ประเมินจากความเหมาะสมและความถูกต้อง 1-15
ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ และในณะเดียวกัน ของการนำเสนอข้อ มู ล ความรู ้เ กี ่ ย วกั บ แหล่ ง
เหตุผลและ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ก็ ส ามารถออกแบบกิ จ กรรมการนำเที ่ ย วที่ ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ตช้องประยุกต์ใช้วธิ ีการต่างๆทีเ่ รียนมา
3.3 มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารและการทางานเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความรูก้ ับ
ผูอ้ ื่นได้

40%

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆ

1) แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลทั้งจากสื่อหรือสถานที่ 1) ประเมินจากการปฏิบัติการในสถานที่จริง
จริง/สังเกตการนำเสนอของมัคคุเทศก์อาชีพ / 2) ประเมินจากการสรุปองค์ความรูท้ ี่ได้รับจาก
จำลองสถานการณ์จริงในรูปแบบการนำเสนอ การนำเสนอในสถานที่จริง
หน้าชั้นเรียน ซักถามและอภิปรายร่วมกัน
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ค่า
ประเมิน น้ำหนัก

3.4 มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภาษาเพื่อ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
1) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและ
ประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผนงาน การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสม
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชือ่ มโยง
หลากหลาย
ความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
แนวความคิดในการทำรายงานเดี่ยว และรายงาน
กลุ่ม

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
⚫ 4.1 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการทำงาน
เป็นกลุ่มทั้งในฐานะผูน้ ำกลุ่มและผู้ตาม

1) มีการกำหนดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกฝนทักษะ 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกใน
การทำงานเป็นทีม การเรียนแบบมีส่วนร่วม
การทำงานกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น

4.2 ผู ้ เ รี ย นมี ท ั ก ษะ วิ จ ารณญาณในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติ/ความ
เป็ น มาของสถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย ว ตลอดจนมี
ความสามารถในการวางแผนการจัด การนำ
เที่ยว การวางแผนการดำเนินงานหรือสามารถ

1) มีก ารมอบหมายงานที่ต ้องมีก ารวางแผน 1) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
งาน การประสานงานหรือการร่วมรับผิดชอบ กิจกรรมต่างๆ
กับผู้อื่น เช่น ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว พฤติกรรมมัคคุเทศก์ เป็นต้น

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ค่า
ประเมิน น้ำหนัก

วางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
 4.3 มี ก ารแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ 1) แบ่ ง งานกลุ ่ ม ต้ องมี ก ารวางแผนงาน การ 1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงาน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนและการ ประสานงานหรือการร่วมรับผิดชอบกับผู้อื่น กลุม่ และการเป็นผู้นาในการอภิปรายตอบข้อ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน
ซักถาม
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
⚫ 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใ น
ปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน (Digital Literacy) การคั ด สรรข้ อ มู ล
ความรู้ การวิเ คราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์
และสามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
อย่างเป็นระบบ
5.3 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ ละการสืบค้นข้อมูลใน
การพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

1) ให้สืบค้นและทำรายงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ นำเสนอข้อค้นพบด้วยการใช้
ภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบการพูดและการ
เขียน เพื่อการนำเสนอด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยว
2) ประเมินจากความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มตี ่อการนำเสนอหรือการให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ

1) ประเมินจากรายงานและการนำเสนอข้อ
ค้นพบจากการทำรายงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1-15

10%

2) วัดและประเมินจากความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจากัดเหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาที่มกี าร
นาเสนอต่อชั้นเรียน ทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและ
ผูส้ อนรายวิชา
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ค่า
ประเมิน น้ำหนัก

5.4 สามารถใช้ส่อื และเทคโนโลยีสารสนเทศใน 3) การสังเกตพฤติกรรมการนำเสนอของ
การสื่อสารทางภาษากับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ผูเ้ รียนต่อหน้านักท่องเที่ยวในสถานที่และ
และเหมาะสม
สถานการณ์จริง (ความประหม่า ความกลัว)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน

กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

1

หัวข้อ/รายละเอียด

1) การชีแ้ จงจุดมุ่งหมายหลัก
วัตถุประสงค์รายวิชา แนว
3 ชม. ทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
รูปแบบ วิธีการเรียน เนื้อหา
แนวคิด และการวัดประเมินผล
ของรายวิชา
2) Unit 1 A Coach Tour of
Bangkok (1)

สื่อที่ใช้

การสอน
1. การอธิบายรายละเอียดและ
เนือ้ หาของรายวิชา
2. อธิบายการเก็บคะแนนและการ
สอบกลางภาคและปลายภาค
3. บรรยายเรื่องบทนำ ในการ
เริ่มต้นของทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤาสำหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4. แนะนำการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ Ms Team

1. มคอ. 3
2. หนังสือเรื่อง

English for
Tourist Guides
3. Google form
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
(แบบปลายเปิด)

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. ประเมินจากการถาม –  Onsite
ตอบระหว่างเรียน
Online
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น

ผู้สอน

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

2
1) Unit 1 A Coach Tour of
3 ชม. Bangkok (2)

3

Unit 2 Describing Thai
Architectural Styles (1)

สื่อที่ใช้

การสอน

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

กิจกรรมการเรียน
1. หนังสือ และ
การบรรยายที่เชื่อมโยงกับการใช้
CDเรื่อง
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่ใน
English for
เนื ้อหาโดยมอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่
Tourist
ละคนทาการจดบันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับ
Guides
จากการบรรยาย และเข้ ากลุ่มเพื่อการ
2. Online
แลกเปลี่ยนข้ อมูลคาศัพท์ที่ได้ รับใน
assignment
ครัง้ นี ้ พร้ อมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
เรื่อง Virtual
ให้ กลุม่ อื่นๆได้ รับทราบและเรี ยนรู้ไป
Reality for
ด้ วยกัน
Cultural
Tourism

1. ประเมินจากการถาม –  Onsite
ตอบระหว่างเรียน
Online
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
3. ประเมินจาก
แบบฝึกหัดออนไลน์

กิจกรรมการเรียน
การบรรยายและอภิปรายกลุ่มใน
คำศัพท์เฉพาะทาง สถาปัตยกรรม
แบบไทย สถานที่ท่องเที่ยว คำศัพท์
วลี ประโยคเฉพาะทาง โดยบรรยาย
จากภาพ VR เพื่อให้นักศึกษา

1. ประเมินจากการถาม – Onsite
ตอบระหว่างเรียน
Online
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น

1. หนังสือ และ
CDเรื่อง
English for
Tourist
Guides

ผู้สอน

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

การสอน
สามารถเห็นภาพและคำบรรยายได้
ชัดเจน

4
3 ชม.

Unit 2 Describing Thai
Architectural Styles (2)

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียน
1. 1. การอภิปรายกลุ่มและการยก
กรณีศกึ ษาของแหล่งท่องเที่ยว วัด
สำคัญต่าง ในกรุงเทพมหานคร
2. การบรรยายและชมวิดที ัศน์ใน
บรรยายสถาปัตยกรรมแหล่ง
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ
3. ทบทวนความรูเ้ ดิมได้รับจากครั้งที่
แล้ ว /พร้ อ มทั ้ ง การทำการทดสอบ
ย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ท ี่ผู้เ รีย น

2. Online
assignment

1. หนังสือ และ
CDเรื่อง
English for
Tourist Guides
2.Online
assignment

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3. ประเมินจาก
แบบฝึกหัดออนไลน์
(10%)
4. ประเมินจากการทำ
กิจกรรมกลุ่ม

1. ประเมินจากการถาม – Onsite
ตอบระหว่างเรียน
Online
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
3. ประเมินจาก
แบบฝึกหัดออนไลน์
4. ประเมินจากการทำ
กิจกรรมกลุ่มอภิปราย

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

สื่อที่ใช้

การสอน

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ได้รับเพื่อการกำหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป

5
3 ชม.

Unit 3 Describing a Buddha
image

กิจกรรมการเรียน
1.การบรรยาย และกิจกรรมเพื่อ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. การบรรยายและชมวิดที ัศน์
เกี่ยวกับ A Buddha Image ที่
address ด้านล่าง
https://www.followmebiketour.com/
thai-culture/thai-culture-buddhaimages-for-the-seven-days-ofthe-week/
3. ทบทวนความรู้ เดิมได้ รับจากครัง้ ที่
แล้ ว/พร้ อมทั ง้ การท าการทดสอบ
ย่ อ ยๆเพื่ อ ประเมิ น ความรู้ ที่ ผ้ ู เรี ย น
ได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ในครัง้ ต่อๆไป

1. หนังสือ และ
CDเรื่อง English
for Tourist
Guides
2.Online
assignment

1. ประเมินจากการถาม – Onsite
ตอบระหว่างชมวิดที ัศน์ Online
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
3. ประเมินจาก
แบบฝึกหัดออนไลน์
(10%)

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

6

3 ชม.

หัวข้อ/รายละเอียด
Unit 4 Describing Buddha
Images of Different Periods

สื่อที่ใช้

การสอน
กิจกรรมการเรียน
1. การบรรยายประกอบรูปภาพ
เกี่ยวกับพระพุทธรูปปงสำคัญต่างๆ
คำศัพท์เฉพาะ โครงสร้างประโยคที่
ใช้ในการสื่อสารและบรรยาย
พระพุทธรูปปางสำคัญของประเทศ
ไทย
2. ทบทวนความรู้ เดิมได้ รับจากครัง้ ที่
แล้ ว/พร้ อมทั ง้ การท าการทดสอบ
ย่ อ ยๆเพื่ อ ประเมิ น ความรู้ ที่ ผ้ ู เรี ย น
ได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ในครัง้ ต่อๆไป

1. หนังสือ และ
CDเรื่อง English
for Tourist
Guides
2.Online
assignment

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. ประเมินจากการถาม –
ตอบระหว่างเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
3. ประเมินจาก
แบบฝึกหัดออนไลน์
(10%)
4. ประเมินจากการทำ
กิจกรรมกลุ่มอภิปราย

Onsite
Online

ผู้สอน

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

7
Unit 5 Talking about the Past
3 hrs Events

สื่อที่ใช้

การสอน
กิจกรรมการเรียน
1. ยกกรณีศกึ ษา แลกเปลี่ยนความ
คอกเห็น ในรูปแบบของการใช้
ภาษาอังกฤษที่เล่าถึงข้อมูลในอดีต
ประวัติศาสตร์สำคัญ ความเป็นมา
ของชุมชน เผ่าพันธ์ เชื้อชาติที่
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สำคัญ
2. ทบทวนความรู้ เดิมได้ รับจากครัง้ ที่
แล้ ว/พร้ อมทั ง้ การท าการทดสอบ
ย่ อ ยๆเพื่ อ ประเมิ น ความรู้ ที่ ผ้ ู เรี ย น
ได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ในครัง้ ต่อๆไป

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

1. ประเมินจากการถาม – Onsite
ตอบระหว่างชมวิดที ัศน์  Online
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
2.Online mass
คิดเห็น
เรื่อง Siam in the
3. ประเมินจาก
old Past
แบบฝึกหัดออนไลน์
https://www.yout
(10%)
ube.com/watch?
v=DiHxkZlWU9M
3. Online
Assignment
1. หนังสือ และ
CDเรื่อง English
for Tourist
Guides

ผู้สอน

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

8 -9 Unit 6 A Visit to the Temple of
6 ชม. the Emerald Buddha

10 Unit 7 A Visit to the Grand
3 ชม. Palace

สื่อที่ใช้

การสอน
กิจกรรมการเรียน
1. บรรยาย วลี คำศัพท์ โครงสร้าง
ประโยค รูปแบบการนำเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยว “วัดพระแก้ว”
2. ทบทวนความรู้ เดิมได้ รับจากครัง้ ที่
แล้ ว/พร้ อมทั ง้ การท าการทดสอบ
ย่ อ ยๆเพื่ อ ประเมิ น ความรู้ ที่ ผ้ ู เรี ย น
ได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ในครัง้ ต่อๆไป

1. หนังสือ และ
CDเรื่อง English
for Tourist
Guides

กิจกรรมการเรียน
1. บรรยาย วลี คำศัพท์ โครงสร้าง
ประโยค รูปแบบการนำเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยว The Grand Palace
2. ทบทวนความรูเ้ ดิมได้รับจากครั้งที่
แล้ว/พร้อมทั้งการทำการทดสอบ
ย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผู้เรียน

1. หนังสือ และ
CDเรื่อง English
for Tourist
Guides

2.Online mass
เรื่อง The History
of Emerald
Buddha
https://www.yout
ube.com/watch?
v=BhBDfWct6uc

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. ประเมินจากการถาม –
ตอบระหว่างชมวิดที ัศน์
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น

Onsite
Online

1. ประเมินจากการถาม –
ตอบระหว่างชมวิดที ัศน์
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น

 Onsite
Online

ผู้สอน

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Application

Ms Team
และ Google
Classroom

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

11 Unit 8 At the Temple of the
3 ชม. Reclining Buddha

สื่อที่ใช้

การสอน
ได้รับเพื่อการกำหนดแนวทางในการ 2. สื่อวิดีทัศน์จาก
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
YouTube เรื่อง
Grand Palace
กิจกรรมการเรียน
1. หนังสือ และ
1. บรรยายและสาธิตการใช้
CDเรื่อง English
ภาษาอังกฤษในการบรรยายสถานที่ for Tourist
ท่องเที่ยว the Temple of the
Guides
Reclining Buddha
2. สื่อวิดีทัศน์จาก
2. ทบทวนความรูเ้ ดิมได้รับจากครั้งที่
YouTube เรื่อง
แล้ว/พร้อมทั้งการทำการทดสอบ
the Temple of
ย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผู้เรียน
the Reclining
ได้รับเพื่อการกำหนดแนวทางในการ
Buddha ที่ link
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
ด้านล่าง
https://www.yout
ube.com/watch?
v=0R9BECAJPQ

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

1. ประเมินจากการถาม –
ตอบระหว่างเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น

 Onsite
Online

ผู้สอน

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

12

หัวข้อ/รายละเอียด

สื่อที่ใช้

การสอน

Unit 9 Talk about Thai Food and กิจกรรมการเรียน
Thai Culture
1. บรรยาย และศึกษาการใช้
3 ชม.
ภาษาอังกฤษที่หลากหลายที่
เกี่ยวข้องกับ About Thai Food and
Thai Culture
2. ทบทวนความรูเ้ ดิมได้รับจากครั้งที่
แล้ ว /พร้ อ มทั ้ ง การทำการทดสอบ
ย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ท ี่ผู้เ รีย น
ได้รับเพื่อการกำหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
3. สอบเก็บคะแนน 20%

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

1. ประเมินจากการถาม –
ตอบระหว่างเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
2. สื่อวิดีทัศน์จาก
คิดเห็น
YouTube เรื่อง
3. ประเมินจากการตอบ
Everything you
คำถามและการนำเสนอ
need to know
ในใบงานกลุ่ม
about Thai Food
https://www.yout
ube.com/watch?
v=X5C8K8cM7A
E
3. Online
assignment
1. หนังสือ และ
CDเรื่อง English
for Tourist
Guides

 Onsite
Online

ผู้สอน

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

13
3 ชม.

หัวข้อ/รายละเอียด
Unit 10 Thai Handicrafts

สื่อที่ใช้

การสอน
กิจกรรมการเรียน
1. บรรยาย และศึกษาการใช้
ภาษาอังกฤษที่หลากหลายที่
เกี่ยวข้องกับ Thai Handicrafts
Products
2. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากการ
จัดการเรี ยนรู้ทงหมดของ
ั้
สัปดาห์ที่ 113 เพื่อการกาหนดแนวทางในการ
นาเสนอผลงานกลุม่ ในครัง้ ต่อไป

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

1. ประเมินจากการถาม –
ตอบระหว่างเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
2. สื่อวิดีทัศน์จาก
คิดเห็น
YouTube เรื่อง
Thai Handicrafts
3. ประเมินจากการตอบ
Products
คำถาม
https://www.yout
ube.com/watch?
v=NChWWEFRy
Mg
3. ใบงานกลุ่ม
1. หนังสือ และ
CDเรื่อง English
for Tourist
Guides

Onsite
Online

ผู้สอน

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

นักศึกษานำเสนอผลงาน เรื่อง
Be a better tour guide in the
3 ชม. youtuber ways

การสอน

14

กิจกรรมการเรียน
นักศึกษานำเสนอผลงานกลุ่ม
(เก็บคะแนนกลุ่ม 30 คะแนน)

15

กิจกรรมการเรียน
นักศึกษานำเสนอผลงานกลุ่ม

นักศึกษานำเสนอผลงาน เรื่อง
Be a better tour guide in the
3 ชม. youtuber ways

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

1. เกณฑ์การให้ 1. ประเมินจากการถาม –
คะแนนการ
ตอบระหว่างเรียน
นำเสนองานกลุ่ม 2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
3. ประเมินจากการตอบ
คำถามและการนำเสนอ
งานกลุ่ม
1. เกณฑ์การให้ 1. ประเมินจากการถาม –
คะแนนการ
ตอบระหว่างเรียน
นำเสนองานกลุ่ม 2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
3. ประเมินจากการตอบ
คำถามและการนำเสนอ
งานกลุ่ม

ผู้สอน

Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู
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กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
จำนวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

สื่อที่ใช้

การสอน

16

การวัดและประเมินผล รูปแบบการ
สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

สอบปลายภาค (นอกตาราง)

หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online .....40............... %
: Onsite.......60.............. %

23

5.2 เกณฑ์ การประเมินผล ใช้ ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้ อยละ
- คะแนนปลายภาค
ร้ อยละ

70
30

การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผล: ใช้ระบบ
เกณฑ์คะแนน
85-100
79 - 84
73 - 78
67 - 72
61 - 66
55 - 60
50 - 54
0 - 49
ถอนรายวิชา
ไม่สมบูรณ์

อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1. เอกสารและตาราหลัก
Parasakul, L. (2016). English for Tourist Guides. Chulalongkorn University Press.
Prideaux, B., Timothy, D., & Chon, K. (Eds.). (2013). Cultural and heritage tourism in Asia and the Pacific.
Routledge.
6.2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
Ch,Teeradet. (2017). English for Tourism. Faculty of Humanity and Social Sciences, Suan Dusit University.
Richards, G. (Ed.). (1996). Cultural tourism in Europe. Cab International.
Richards, G. (Ed.). (2001). Cultural attractions and European tourism. Cabi.
6.3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
นาตยา มณีพฤกษ์. รูป แบบ มาตรฐาน เรข ศิลป์ สำหรับ การ ท่องเที่ยว แห่ง ประเทศไทย (Doctoral
dissertation, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย).
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
7.1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้ รับและเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย / โดยการเขียน
บรรยาย
• การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail และ Google Classroom
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมทั้งแบบ Onsite และ แบบ Online
• การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียนเมื่อเสร็จสิน้ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
7.2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
นั ก ศึ ก ษาประเมิ น อาจารย์ ผ ู ้ ส อน ด้ ว ยวิ ธ ี ป ระเมิ น บนเว็ บ บอร์ ด ประเมิ น ผ่ า นระบบออนไลน์ มี
คณะกรรมการประเมินโดยวิธีการใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์สอน ประเมินจากผลการ
สอบ อาจารย์ผสู้ อนประเมินตนเอง
7.3. การปรับปรุงการสอน
สำหรับการปรับปรุงการสอนนั้น ผูส้ อนได้มกี ารสำรวจนักศึกษาทุกๆครั้งที่ทำการสอนและนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงการสอน เนื่องจากมีนักศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งเก่ง กลางและอ่อน ดังนัน้ จึงต้องใช้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ การฝึกปฎิบัติการ ตามภาระงาน และมีการปรับปรุ งและ
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่
-การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษา
-ข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
-งานวิจัยใหม่ๆ และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวข้อง
7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. ทวนสอบด้วยผู้สอน ดังนี้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผล
การเรียนรู้
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของงานเขียน/ รายงานการค้นคว้า
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1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนรู้

คะแนนสอบ






พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ค ว า ม การนำเสนอผลงานด้วยทักษะการ
รั บ ผิ ด ชอบและการมี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข/ การสื ่ อ สาร/
ส่วนร่วมในการทำงาน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ












2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ
ทุกภาคเรียน
7.5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา
วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุง
ในปีการศึกษาถัดไป
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