เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อ 7053503 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (วิชาเฉพาะ)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย จิราภรณ มาตังคะ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่1/2563
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre – requisites) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co – requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ ฯ และสมุทรปราการ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
เดือน ตุลาคม 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในบริบทของงานดานการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนําความรูไปพัฒนาการสื่อสารของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสมโดยมีพื้นฐานความ
เขาใจในสังคมขามวัฒนธรรมเปนอยางดี
3. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศและนําเสนอผลการ
เรียนรูไดถูกตอง
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ในดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ สามารถใชการ
ทองเที่ยวเปนสื่อกลางในการเรียนรูและ สามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การเรียนรูวัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ วิถีชีวิตที่หลากหลาย โดยใชการทองเที่ยวเปนสื่อกลาง
ในการเรียนรู
Local and international aspects of culture, diversities ways of life through excursionbased learning, role of language used for communication and tourism
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฎิบัติงาน/งาน
ภาคสนาม /การฝกงาน
มีกิจกรรม ฝกปฏิบัติในชั้นเรียน

การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิชาใหคําปรึกษาตามที่มีนัดหมายเปนรายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณ เคารพในสิทธิสวนบุคคล และการไมละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซื่อสัตยในงานอาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
 ตระหนักในคุณคา และคุณธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
 เคารพในสิทธิและฟงความคิดเห็นผูอื่น
 เคารพในกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ขององคกร และสังคม
1.2 วิธีสอน
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 บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบบทเรียนที่เกี่ยวกับการอานและการเขียน
 อภิปรายกลุม
 กําหนดและใหงานตามหัวขอที่นําเสนอ โปรแกรมศึกษาดวยตนเอง Tell Me More การนําเสนอ
(Presentation) ในหัวขอที่กําหนดให
1.3 วิธีการประเมินผล
- แบบทดสอบ
- งานที่มอบหมาย
การวัดผลและการประเมินผลตลอดภาคเรียน
70 : 30
การวัดผล
1. คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน
70 คะแนน
- จิตพิสัย / การมีสวนรวมในชั้นเรียน
10 คะแนน
- การศึกษาดวยตนเอง
10 คะแนน
- การนําเสนอผลงาน
10 คะแนน
- งานที่มอบหมาย
10 คะแนน
- สอบกลางภาค
30 คะแนน
2. คะแนนสอบปลายภาค
30 คะแนน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูและเขาใจหลักการและทฤษฏีที่สําคัญที่เรียนมา
มีการวิเคราะหปญหา อธิบาย ประยุกต ความรูทักษะ
มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการ
มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของวิชาการ
มีประสบการณในการพัฒนาหรือการประยุกต
มีการบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรู
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย สัมภาษณ ศึกษาจากแหลงประอบการ โรงแรมและสถานที่ทองเที่ยวการทํางาน
กลุม การนําเสนอรายงาน การทํางานที่ไดรับมอบหมาย เชนการหาขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลดานการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม การสัมภาษณนักทองเที่ยวและชาวตางชาติตางชาติ การศึกษาสังเกตแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการนําเทีย่ วโดยสามารถนํามาสรุปและนําเสนอ และ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- วัดผลจากการนําเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา
- แบบทดสอบ ขอสอบ
การวัดผลและการประเมินผลตลอดภาคเรียน
70 : 30
การวัดผล
1. คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน
- จิตพิสัย / การมีสวนรวมในชั้นเรียน
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70 คะแนน
10 คะแนน

2.

การศึกษาดวยตนเอง
การนําเสนอผลงาน
งานที่มอบหมาย
สอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10
10
10
30
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- การคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางมีระบบ
- มีการสืบคน, ตีความ, ประเมินสารสนเทศเพื่อใชแกไข
- รวบรวมศึกษา วิเคราะห, สรุปประเด็นปญหา ความตองการ
- ประยุกตความรูและทักษะในการแกปญหาทางไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- การมอบหมายใหนักศึกษานําเสนอผลงาน และงานพิเศษที่ตองใชการคิดและวิเคราะหแกปญหา
- การนําเสนอกรณึศึกษาดารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนานาชาติ
- ทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ
- อภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบคิด วิเคราะหและการนําความรูไปป
- ระยุกตใช
- ประเมินจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
- สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและเปนผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห แกปญหา
- มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล
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- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และ เพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- ประเมินจากงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
- ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารดานงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งการพูด การ
ฟง การเขียน การทํารายงานและการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร เชน การติดตอทางอีเมล
- ทักษะการนําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองและลงศึกษาสังเกตภาคสนาม
- นํานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่
- การนําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีและรูปเลม
- - ประเมินจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ / รายละเอียด
1-2

Course orientation
Cultural Tourism& Tourism
Heritage

จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
6
Introduce course
outline
-Lecture
-Practice presentation
- Textbook
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ผูสอน
ผศ.จิราภรณ
มาตังคะ

3-4

Tourism industry& Careers
in Tourism
Study terms in the tourism
industry and 0rganization

6

-Lecture
- Practice
-Presentation
- Doing exercise
-Textbook
- Discussion

5

e-Travel,
getting information on
tourist attractions and
types of tours

3

6

-Visit the National
Museum

3

-Lecture
- Practice
- Textbook
- Doing exercise
- Discussion
-role play
- study visit

สัปดาห

หัวขอ / รายละเอียด

7

Cross-cultural
communication

8
9

Midterm Exam
Welcoming visitors and
problems solving

10 Visit Kudichin Community
11-12 Case study on Do’s and
Don’ts in different culture
13 Excursion to Pattaya
14-15 Case study, cultural tours

จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
3
- Lecture
- Presentation
- Practice
-Textbook
- Doing exercise
- Discussion
3

3
6

- Lecture
- Role plays
- Practice
-Textbook
- Doing exercise
- Discussion
-study visit
-presentation

6
6

-study visit
presentation

6

ผูสอน
ผศ. จิราภรณ
มาตังคะ

16

Final examination

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
8
16

1

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
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- การนําเสนอผลงาน
- งานที่ไดรับมอบหมาย
- การเรียนรูดวยตนเอง

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
20%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก1
- หนังสือเรียนวิชาCulture & Excursion by Asst.Prof. Chiraporn Matungka
Dhonburi Rajabhat University
- ใบความรู / เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1
-

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา1
- English – English dictionary, TAT’s ,Travel agents’ and community tours, videos and
brochures
เว็บไซตที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับบทเรียน หรือเปนประโยชนตอการศึกษาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนของนักศึกษา
เชน BBC Learning English.com, About.com, en.wikipedia.org, oup.com เปนตน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
-

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิด
คุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ 4 ปใหมีความถูกตอง ทันสมัย หรือตามขอเสนอแนะ
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