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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาการโรงแรม

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ วิชา
08-114-202

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 2
English for Hoteland TourismII

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต3(3-0-6)
3. หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาอาจารยจันทิวรรณ สมาธิ เบอรโทรศัพท 08-1205-3566
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว พื้นที่ตรัง
อาจารยผูสอน
อาจารยดวงพร โสมสุข เบอรโทรศัพท 08-9470-2270
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว พื้นที่ขนอม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2ปการศึกษา 2558 /นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นปที่2
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 นักศึกษาชั้นปที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
18 ธันวาคม 2558
1
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หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจการโรงแรม
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในคําศัพท สํานวนภาษา และการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการ
โรงแรมและการทองเที่ยว โดยสามารถฟงเพื่อจับใจความ และโตตอบในสถานการณจริงได
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไปประยุกตใชใน
สถานการณจริงได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดกลุมรายวิชาการเฉพาะ กลุม วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ประยุกตความรูทางภาษาที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
คําศัพท สํานวนภาษา และการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการโรงแรมและการทองเที่ยว การทักทาย
การตอนรับ การขอรอง การขอบคุณ การแสดงความเสียใจ การปฏิเสธ การนัดหมาย การฟงเพื่อจับ
ใจความสําคัญ และการตอบคําถาม
Vocabulary, idioms, and dialogue in the context of hotel and tourism; the greet,
welcome, invocation, thanks, regret expression, denial, appointments, listening for gist,
and answer the questions
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง

สอนเสริม

45ชั่วโมง

ไมมี

6 ชม. ตอสัปดาห

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:30 น. ณ หองสาขาการโรงแรม
และการทองเที่ยว อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา 1
ชั่วโมงตอสัปดาห
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและสามารถนัดหมายลวงหนา เพื่อรับคําปรึกษาผาน
ระบบเครือขาย internet ดวย เว็บไซต facebook.com และ LMS
4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3







4

2. ความรู
5

1

2

3

 



3. ทักษะทางปญญา
4 5 1

ความรับผิดชอบหลัก

2




3

4 5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2





2

3

4 5
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4 5

ความรับผิดชอบรอง

5.แผนการบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถามี)

(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
1.ชื่อโครงการ:2.วันที่ดําเนินโครงการ: -

รายละเอียดแผนการบูรณาการ
1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ:2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่ อน/ประเด็นเรื่อง:3. รายละเอียด:4. รายชื่อผูสอน: 5. สัปดาหที่สอน:.

..

..

.

.

6. แผนการนําความรูแ ละประสบการณจากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถามี)
(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยที่ดําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น)

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
1. ชื่อโครงการ: ...............................................
........................................................................
2.วันดําเนินโครงการ :...................................
3.ผลการประเมิน :
ประเด็น
รอยละ
1.ดานความพึงพอใจ
...........
2.ดานความรูความเขาใจ
...........
3.ดานการนําความรูและ
...........
ประสบการณไปใชประโยชน

มคอ.3
รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน
1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ...................
........................................................................................
........................................................................................
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ...................
........................................................................................
........................................................................................
3.รายละเอียด: ................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
4.รายชื่อผูสอน: ..............................................................
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอนและการประเมินผลตามที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไดกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรหัสวิชา 08-114-202
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 2ตามหัวขอที่กําหนดไวดังนี้
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
2)มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต  อ อาชี พ และแสดงออกซึ่ ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านและการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
3) มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผู
นําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
1.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชพฒ
ั นาการเรียนรูดา นคุณธรรม จริยธรรม
1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
4) ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
5) กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ
6) มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
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ประเมินจากเวลาการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ
ความเอื้อเฟอหรือความมีน้ําใจตอเพื่อนและครูอาจารย

2 ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดา นความรู
 1) มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
อยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก
 2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
 3) ประยุกตความรูและทักษะดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ทํางาน
2.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชพฒ
ั นาการเรียนรูดา นความรู
1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2)
จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
3) จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
4) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
5) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
3 ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา

2) ความสามารถประยุ ก ต ใ ช ค วามรู  ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ไปใช ป ระโยชน ใ นการฝ ก
ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดใหนักศึกษา
วางแผนการทํางานเปนทีม
2) ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง
3) มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนวทางการ
แกไข
4) เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมีการนําเสนอ
ผลงานจริง
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3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
2) ประเมิ นจากการทดสอบโดยใช แ บบทดสอบ โดยออกข อ สอบที่ ใ ห นัก ศึ ก ษาแก ป ญ หา
อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
3) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 1) ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ บทบาท
ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข ปญหากลุม
 2)มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และตรง
ตามมาตรฐานสากล
4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูด า นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายงานที่ ตองใชก ารติ ดต อประสานงานกับบุ ค คลอื่ นๆ ทั้ งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา
2) มี ก ารมอบหมายงานที่ ต อ งใช ทั ก ษะด า นการสื่ อ สารระหว า งบุ ค ลทั้ ง ภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา
3) มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน
4) มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม
2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
3) มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ อานการ
เขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม
3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือกรูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
2) ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ต การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจใน
สถานการณตาง ๆ ได
3) มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน
3) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ประเมินจากการทดสอบ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
Theories
Course Orientation
- Course introduction
- First meeting

2

Theories
Unit 1: Taking a
Reservation by Phone
- Accepting a
reservation
- Giving information
about the hotel
- The client doesn’t
know how long he’ll
be staying
- Getting detail of
arrival
- Confirmation Letter
- Vocabulary and
useful expressions

จํานวน
วิธกี ารจัดการเรียน การสอน/
ผูส อน
ชั่วโมง
สือ่ การสอน
3 กิจกรรม
อ. จันทิวรรณ
สมาธิ
- อธิบาย และชี้แจง
รายละเอียดแจกแจงน้ําหนัก
และสัดสวนของคะแนน
- แนะนําหนังสือ และเอกสารที่
เกี่ยวของกับรายวิชา เพื่อ
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
- บรรยายและอธิบายเนื้อหา
สือ่ การสอน
- เอกสารประกอบการสอน
3

กิจกรรม
อ. จันทิวรรณ
- บรรยายและอธิบายเนื้อหา สมาธิ
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ
- ยกตัวอยางประกอบ
- ดู Video Clip ฟงบทสนทนา
บอกความตองการของแขกใน
บทสนทนา ซึ่งเกี่ยวกับการ
จองหองพัก
- จับคูพูดบทสนทนาเสมือน
สถานการณจริง
- เขียนจดหมายยืนยันหองพัก
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ Power
Point
- เอกสารประกอบการสอน
- Video Clip
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3

Theories
Unit 2: At the Reception
Desk
- Checking in
- Filling in Registration
form
- Dealing with a
reservation problem
- Extending a
reservation
- Sending guests to the
rooms (explaining
hotel facility)
- Vocabulary and
useful expressions

3

กิจกรรม
อ. จันทิวรรณ
- บรรยายและอธิบายเนื้อหา สมาธิ
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ
- ยกตัวอยางประกอบ
- ดู Video Clip ฟงบทสนทนา
บอกความตองการของแขกใน
บทสนทนา
- จับคูพูดบทสนทนาเสมือน
สถานการณจริง
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ Power
Point
- เอกสารประกอบการสอน
- Video Clip

4

Theories
Unit 3: The Cashier
- Changing money
- Paying in cash
- Paying with traveller’s
cheques
- Paying with a credit
card
- Paying with personal
cheque
- Not accepting a
person cheque
- Vocabulary and
useful expressions

3

กิจกรรม
- บรรยายและอธิบายเนื้อหา
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ
- ยกตัวอยางประกอบ
- จับคูพูดบทสนทนาเสมือน
สถานการณจริง
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ Power
Point
- เอกสารประกอบการสอน

อ. จันทิวรรณ
สมาธิ
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5

Theories
Unit 4: Giving and Taking
Message
- Taking a message by
phone
- Leaving a message at
the information desk
- Sending someone up
to a room
- Dealing with an
emergency
- Vocabulary and
useful expressions

6

กิจกรรม
- บรรยายและอธิบายเนื้อหา
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ
- ยกตัวอยางประกอบ
- จําลองสถานการณ
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ Power
Point
- เอกสารประกอบการสอน

อ. จันทิวรรณ
สมาธิ

6

Theories
Unit 5: Services
- Changing an airline
ticket
- Wanting to go
sightseeing
- Finding a good
restaurant
- Sending a letter
Shopping at a hotel
arcade
- Vocabulary and
useful expressions

6

กิจกรรม
- บรรยายและอธิบายเนื้อหา
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ
- ยกตัวอยางประกอบ
- จําลองสถานการณ
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ Power
Point
- เอกสารประกอบการสอน

อ. จันทิวรรณ
สมาธิ
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7

Theories
Unit 6: Giving Someone
Directions
- Telling the way to the
bank
- Telling the way to the
shopping center
- Telling the way to the
Grand Palace
- Vocabulary and
useful expressions

6

กิจกรรม
- บรรยายและอธิบายเนื้อหา
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ
- ยกตัวอยางประกอบ
- จําลองสถานการณง
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ Power
Point
- เอกสารประกอบการสอน

อ. จันทิวรรณ
สมาธิ

8

Theories
Test 1
- Individually simulate
each
situation
objectively

3

กิจกรรม
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
- จําลองสถานการณตางๆ

อ. จันทิวรรณ
สมาธิ

9

Midterm Examination

(3)

10-13 Theories
Unit 4: Travel Agents/
Tour Operators
- Recommending Tour
- Recommending
Accommodation
- Giving information
and advice on specific
holiday destination.
- Hotel Contracting
- Active vs Passive
- Referring to the future
(will vs be going to)
- Useful negotiating
language

9

อ. จันทิวรรณ
กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ สมาธิ
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ
- ยกตัวอยางประกอบ
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
- แบบฝกหัด
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ Power
Point
- เอกสารประกอบการสอน
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14

กิจกรรม
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
- จําลองสถานการณตางๆ

Theories
Test 2
Practice
Individually simulate each
situation objectively
15-16 Theories
Unit 5: Guiding Tour
- Visiting a Historical
Park
- Thai Culture and
Traditions
- Shopping sites
- Tour itinerary
- Guided tour at the
sites
- Expressions often
used by a tour guide
17
Final Examination
รวมชั่วโมงสอน

3

6

อ. จันทิวรรณ
สมาธิ

กิจกรรม
อ. จันทิวรรณ
- บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ สมาธิ
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ
- ยกตัวอยางประกอบ
- อานบทความและตอบคําถาม
- สรางบทสนทนา
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ Power
Point
- เอกสารประกอบการสอน

(3)
45
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

1

คุณธรรม จริยธรรม

2

ความรู

3

ทักษะทางปญญา

4

5

วิธกี ารประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

- ประเมินจากการเขาชั้นเรียนการมีสวน
รวมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
ตลอดภาค
เรียน
- ความเอื้อเฟอ และความมีน้ําใจตอ การศึกษา
เพื่อนรวมชั้น และคณาจารย
- สอบกลางภาค
9
- สอบปลายภาค
17

- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
8
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
14
- พฤติกรรมในการมีสวนรวมระหวาง
สมาชิกในกลุม
ทักษะความสัมพันธ
ตลอดภาค
การประเมิ
น
ตนเอง
และการประเมิ
น
ระหวางบุคคลและความ
การศึกษา
ของสมาชิ
ก
ในกลุ
ม

จากการทํ
า
งาน
รับผิดชอบ
รวมกัน
- การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทั้ง
ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การฟง พูด อาน เขียนและการสรุป
ตลอดภาค
ประเด็น
การใชเทคโนโลยี
การศึกษา
สารสนเทศ
- การใชความสามารถในการสือ่ สารได
อยางเหมาะสม

สัดสวนของการ
ประเมินผล

10%
20%
30%
5%
5%
5%
5%
10%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
1) ขนิษฐา อุทวนิช (2556) Communicative English for Hotel Personnel. สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) WannapornWanichanugorn. (2009) English for Tourism II. Bangkok: Chulalongkorn
University Press
2. เอกสารขอมูลสําคัญ
Miriam Jacob and Peter Strutt (1999) English for International Tourism. England:
Longman Limited
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหวางกลุมผูเรียน และผูส อน
- การสะทอนความคิด จากพฤติกรรมของผูเ รียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- สรุปผลการประเมินการสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินการสอนในขอ 2 จึงไดมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการสอนโดยการจัด
กิจกรรมในการระดมความคิด และหาขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การทําวิจัย ทั้งใน และนอกหองเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอน มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ซึ่งไดจากการสอบถามนักศึกษา การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณา
จากผลการทดสอบยอย และหลังจากการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือทําตามขอเสนอแนะ และผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามขอ 4
- เปลี่ยน หรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมอง ในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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