
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
HQ 341  ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทน การทอ่งเท่ียว 2  
  (English for Tour Operator and Travel Agency II) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3 หนว่ยกิต (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์ลดาวลัย์ รุจิพรวศนิ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 /  ชัน้ปีท่ี 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นกัศกึษาทราบภาพรวมของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวทัง้ในท้องถ่ิน  ในประเทศ และในตา่งประเทศ 
มุง่เน้นการศกึษาค าศพัท์และส านวนภาษาองักฤษท่ีใช้ในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  

 



 

  2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความเข้าใจและสามารถน าความรู้ในรายวิชาไปบรูณาการกบัสถานการณ์ตา่งๆ 
ในการท างานได้ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 การประยกุต์ใช้ทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียนภาษาองักฤษ  
เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานในธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียวเบือ้งต้น 
โดยเน้นความคลอ่งในการใช้ภาษา ค าศพัท์ และส านวนภาษาท่ีถกูต้องเหมาะสม 
การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษผา่นกิจกรรมและสถานการณ์จ าลองตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานของบคุลากรใ
นธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียว 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
30 - 30 75 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

 
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 
1.1.1ตระหนกัในคณุคา่ของคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต   
1.1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง   
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบัความส าคญั   
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ  
 
 



 

 
1.2 วิธีการสอน 
ก าหนดคณุลกัษณะนกัศกึษาด้านคณุธรรม  จริยธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้ทราบ 
เพ่ือเป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั 
โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแตง่กายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
นกัศกึษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท 
างานกลุม่นัน้ต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุม่และการเป็นสมาชิกกลุม่ 
มีความซ่ือสตัย์โดยต้องไมก่ระท าการทจุริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้ อ่ืน เป็นต้น 
นอกจากนีอ้าจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในการสอน  
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1  
ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียน 
การสง่งานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการร่วมกิจกรรม  
1.3.2  
ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศกึษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  
1.3.3  
ประเมินผลการเรียนให้ตกส าหรับผู้กระท าทจุริตในการสอบ  
1.3.4  
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  

2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ 

2.1.1  
มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเนือ้หารายวิชา  
2.1.2  
สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ 
รวมทัง้ประยกุต์ความรู้ทกัษะด้านเนือ้หาของรายวิชาและการแก้ไขปัญหาได้  

2.2 วิธีการสอน 
ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และฝึกปฏิบตัใินห้องเรียน 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเนือ้หาสาระของรายวิชานัน้ ๆ  

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การทดสอบยอ่ย 



 

2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากรายงานท่ีนกัศกึษาจดัท า 
2.3.4 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ 

3.1.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
3.1.2สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางภาษาและวฒันธรรมได้อยา่งเหม
าะสม 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 ให้นกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิจากแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ  
3.2.2 ให้นกัศกึษาน าเสนอหน้าชัน้เรียนหรือการอภิปรายกลุม่  
3.2.3 ให้นกัศกึษามีโอกาสปฏิบตัจิริง 

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตัขิองนกัศกึษา 
เชน่ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสมัภาษณ์ 
เป็นต้น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ 

4.1.1 สามารถส่ือสารภาษาองักฤษกบักลุม่คนหลากหลายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
4.1.2 สามารถให้ความชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ทัง้ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมท างาน  

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 สง่เสริมให้มีกิจกรรมท่ีสามารถท างานเป็นกลุม่กบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี  
4.2.2 สง่เสริมให้มีกิจกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
4.2.3สง่เสริมให้มีกิจกรรมท่ีพฒันามนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 
4.2.4 สง่เสริมให้มีกิจกรรมท่ีสร้างภาวะผู้น า 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการน าเสนอรายงานกลุม่ในชัน้เรียน 
และสงัเกตจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 
และความครบถ้วนชดัเจนตรงประเดน็ของข้อมลู 



 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ 

5.1.1 มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  
5.1.2สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยา่งเหมาะสม  

5.2 วิธีการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  
ให้นกัศกึษาได้ค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่อินเตอร์เน็ต 
และมีการน าเสนอข้อมลูโดนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสม  
5.3วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยการประยกุต์ใช้ความรู้ในห้องเรียนควบคูก่บัการใช้ทฤษฎี 
การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิต ิท่ีเก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.   แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. แนะน ารายวิชา และเกณฑ์การวดัผล 
ขอบขา่ยและจดุประสงค์ของวิชาภาษ
าองักฤษเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตั
วแทนการทอ่งเท่ียว 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

2. Marketing 
-Vocabulary: Money matters, 
describing locations, working 
out the price of package 
-Design a tour   

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 



 

3. Dealing with the public 
-Vocabulary:  Transport and travel 
- Case study: Improve a service 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

4. Accommodation 
-Vocabulary: types of 
accommodation, facilities and 
services 
-Case study: Investigate customer 
complaints  

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

5. Destinations 
-Vocabulary: weather, climate, 
features and attractions, statistics 
for economic development 
-Offering advice 
-Case study : Develop a 
destination  

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 



 

6. Things to do 
-Vocabulary: describing 
attractions, geographical features, 
works of art 
-Case study: Plan a coach tour  

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

7. Revision  4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

8. สอบกลางภาค 2  คณะกรรมการคุ
มสอบ 

 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

9. Niche Tourism 
-Vocabulary: sectors in niche 
tourism, dealing with numbers and 
statistics 
-Case study: Improve client 
security 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

10. Cultural tourism 
-Vocabulary: culture, linking words 
-Professional skills: Taking part in 
meetings 
-Case study: Present a proposal 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 



 

11. Running a hotel 
-Vocabulary: Hotel statistics 
-Making presentations 
-Case study: transform the team  

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

12. Customer service 
-Vocabulary: personal qualities, 
telephone numbers 
-Professional skills: Handling 
telephone calls 
-Case study: Improve customer 
service  

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 



 

13. Business travel 
-Vocabulary: Idioms and 
metaphors 

 ตารา บรรยาย 
ฝึกปฏิบตัิ ซกัถาม 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ส่ือมลัตมีิเดีย 
และอินเตอร์เน็ต  

อาจารย์  
พิทยา ยาโม้  

 Unit 10 Holidays with a difference (Cont.)  
- The Karakoram Experience  
- Cultural differences  
- Questions on Antarctica  
- Tourist types and holiday types  

 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

14. Socializing and making small talk 
-Case study: trade fair 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
ชมภาพยนต์โฆษณาสง่เสริม
การทอ่งเท่ียวไทย 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 
 
 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

15. น าเสนองานกลุม่ 
 

4 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 



 

16. Revision 

 
4 1. 

บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

17. การสอบปลายภาค 3   
 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
11 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
30% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

11 
 
 

30% 
 
 

 
 

 



 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 Peter Strutt. (2013). English for International Tourism: Intermediate Students' Book. Pearson.  
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 Walker, R & Harding, K. (2010). English for Careers: Tourism 1. Oxford University Press.  
 Jones, L. (2002). English for the travel and tourism industry. Cambridge University Press. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://www.tourismthailand.org/home/  
http://www.articlesnatch.com/topic/Travel+Arrangements 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษา   
สรุปผลการประเมินการสอน  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ผลการเรียนของนกัศกึษา  
การสงัเกตของผู้สอน  

3. การปรับปรุงการสอน  
อาจารย์ผู้สอนท าวิจยัในชัน้เรียน และปรับปรุงตามผลการวิจยั  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
การทดสอบตามแบบทดสอบ  
การซกัถามความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หาของผู้ เรียน   
การตอบค าถามของผู้ เรียน  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
น าข้อมลูท่ีได้จากข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการสอน  


