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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วังท่าพระ คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาตะวันตก  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       

        340 393-59 บทคัดสรรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Selected Readings in Tourism) 

2. จ านวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  เป็นวิชาเอกโทเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

  ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 

6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 

  ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 

  ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

ห้อง 407 ชั้น 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

  29 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1.1 เรียนรู้พัฒนาการของการท่องเที่ยวในบริบทโลกและบริบทของประเทศไทย 

 1.2 วิเคราะห์บทอ่านที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ในสื่อต่างๆ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 2.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการท่องเที่ยวและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือ

การอธิบายตัวบทเก่ียวกับการท่องเที่ยวได้ (CLO1)  

2.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการอ่าน จับประเด็น วิเคราะห์ และตั้งค าถาม

บทอ่านที่เก่ียวเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ในสื่อต่างๆ ได ้(CLO2) 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

บทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและพัฒนาการการท่องเที่ยวในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ โดยเลือกตัวบทที่อยู่ในสื่อต่างๆ  

 Selected English texts, found in various media, on tourism and the development of 

tourism industry in Thai and global contexts. 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อสัปดาห์ 
จ านวนชั่วโมงบรรยาย          3     ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม/การฝึกงาน -        ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง       6     ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 

3 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มคอ.3 
340 393-59 บทคัดสรรเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
 

3 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  
ที่รายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
ตาม CLOs 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการ
วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 
 PLO10 ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู้
ทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient 
User) ตามมาตรฐานสากล 
Common European 
Framework of Reference 
for Languages: learning, 
teaching, assessment 
(CEFR) 

  

 PLO11 สามารถแปลข้อความ
และตัวบทประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
สละสลวย 

  

 PLO12 สามารถอธิบายเนื้อหา
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภาษาและสามารถน าความรู้
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาด้านอ่ืน ๆ ได้ 

  

 PLO13 สื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทที่หลากหลายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

 ทางสถานการณ์ 
สังคมและวัฒนธรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  
ที่รายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
ตาม CLOs 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการ
วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 
CLO1 สามารถประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการท่องเที่ยวและแนวคิด
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือการ
อธิบายตัวบทเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวได้ 

PLO14 วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรมและตัวบทประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบโดย
การอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

สอนหลักการทาง
ทฤษฎีท่องเที่ยวและ
แนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเพ่ือให้
นักศึกษาใช้ท าความ
เข้าใจตัวบทเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว 

ประเมินจากการตอบ
ค าถามในชั้นเรียนและงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

CLO2 สามารถจับประเด็น 
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และ
ตั้งค าถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
บริบทต่างๆได้ 

 ฝึกให้นักศึกษาอ่าน
และวิเคราะห์ตัวบท
จากสื่อประเภทต่าง  ๆ
และกรณีศึกษาต่างๆ 

ประเมินจากโครงงานและ
การสอบปลายภาค 

 PLO15 สามารถเลือกข้อมูล
ภาษาอังกฤษในสื่อประเภทต่าง 
ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการน าเสนอ
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน 

  

 PLO16 สามารถสร้างสรรค์
ผลงานโดยน าความรู้ที่เรียนมา
ปรับใช้ 

  

 PLO17 สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
ลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 

  

 PLO18 สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายโดยไม่ละเมิด
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด  CLO
s 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี)  

ผู้สอน 

1 แนะน าเนื้อหารายวิชา การเรียนการ
สอนตามแผนการสอน เกณฑ์การ
ประเมินผล แนะน าหนังสือและ
เอกสารอ่ืนๆที่ควร อ่านประกอบ 

 3 บรรยาย ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

2 History of Tourism: 
- Tourism: Overview 

CLO
1 
 

3 บรรยาย 
 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

3 History of Tourism: 
-Pre-modern Travel 
-Modern Tourism 

CLO
1 
 

3 บรรยาย 
 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

4 History of Tourism in Thailand 
Tourism Authority of Thailand 

CLO
1 
CLO
2 

3 บรรยาย 
 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

5 Hosts and Guests CLO
1 
 

3 บรรยาย 
 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

6 Hosts and Guests (continued) CLO
1 
CLO
2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

7 Hosts and Guests (continued) CLO
1 
CLO
2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
งานที่ได้รัมอบ
หมาย 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด  CLO
s 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี)  

ผู้สอน 

8 Tourism as a Form of 
Imperialism 

CLO
1 
 

3 บรรยาย ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

9 Tourism as a Form of 
Imperialism (continued) 

CLO
1 
CLO
2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
งานที่ได้รัมอบ
หมาย 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

10 Culture as Tourism Commodity CLO
1 
CLO
2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

11 Culture as Tourism Commodity 
(continued) 

CLO
1 
CLO
2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
งานที่ได้รัมอบ
หมาย 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

12 Invention of Tradition CLO
1 
 

3 บรรยาย 
 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

13 Invention of Tradition  
(continued) 

CLO
1 
CLO
2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
งานที่ได้รัมอบ
หมาย 

ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

14 น าเสนอโครงงาน CLO
1 
CLO
2 

3 น าเสนอโครงงาน ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

15 น าเสนอโครงงาน CLO
1 

3 น าเสนอโครงงาน ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด  CLO
s 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี)  

ผู้สอน 

CLO
2 

16 สอบปลายภาค CLO
1 
CLO
2 

3 สอบปลายภาค ผศ. ดร. 
พรสวรรค์  
ตรีพาสัย 

  รวม 48   
 

2. แผนการประเมินผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่)  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

CLO1  ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
ท่องเที่ยวและแนวคิด
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เ พ่ือการอธิบายตัวบท
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ 

การตอบค าถามในชั้น
เรียน 
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 
1-15 

7, 9, 11, 13 
 

 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 20 

CLO2 ส า ม า ร ถ จั บ
ประเด็น เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ และตั้งค าถาม
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง
กั บ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น
บริบทต่างๆได ้

โครงงาน  
การสอบปลายภาค 

14, 15 
16 

ร้อยละ 40 
ร้อยละ 30 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก  

เอกสารที่ผู้สอนเตรียมให้แต่ละสัปดาห์  



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มคอ.3 
340 393-59 บทคัดสรรเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
 

8 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

- 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Nunez, Theron. (1989). “Touristic Studies in Anthropological Perspective” in Valene L. Smith, 
ed. Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, 2nd ed., 265-279. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press. 

Zuelow, Eric G.E. (2016). A History of Modern Tourism. London: Palgrave. 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน การใช้สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการให้ข้อเสนอแนะ โดยท าการประเมินจากแบบสอบถาม 

ของคณะวิชา หรือผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจากคุณภาพของข้อสอบ การวัดผล การพิจารณาค่า

ระดับ คะแนน รวมทั้งคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา พร้อมเสนอ 

แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

3.2 ผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ทวนสอบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน 

4.2 ทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย การสอบปลายภาค 

5. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 น าความคิดเห็นของนักศึกษาและการประเมินการสอนมาปรับปรุงเนื้อหาวิชา วิธีการสอน วิธีการ

ประเมินผล เพ่ือเตรียมการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา 


