
ประมวลรายวิชา  ( Course Syllabus ) 

รหัสวิชา   อ 31211                                                                                                          
จ านวนหน่วยการเรียน 1 
ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ปีการศึกษา  2559 
ชื่อผู้สอน  นางทิวาพร  ธาราวัชรศาสตร์ 
เงื่อนไขรายวิชา  - 
สถานภาพรายวิชา วิชาเพ่ิมเติม 
จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ฝึกทักษะ และพัฒนาการฟัง และการพูด สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่เก่ียวกับ

การท่องเที่ยว  พูด แนะน า ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในท้องถิ่น  สรุป

ใจความส าคัญ ตีความ สิ่งที่ฟัง และถ่ายโอนเป็นภาษาท่ีใช้โครงสร้างทางภาษา ค าศัพท์ ส านวน ที่

เหมาะสมกับระดับชั้น  และสามารถ ท าแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้ถูกต้อง

ตาม เห็นคุณค่า ตระหนักในความส าคัญของการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ น าทักษะทาง

ภาษาท่ีได้จากการฝึกไปใช้ประโยชน์ในการ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างเหมาะสมมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
    และสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส  และสถานที่ 

2. พูดบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ          
       เล่าประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล                                     

3.   สรุปใจความส าคัญ ตีความ และวิเคราะห์สิ่งที่ฟัง และอ่าน  ถ่ายโอนข้อมูลใช้โครงสร้างทาง    
     ภาษา ค าศัพท์ ส านวน ที่เหมาะสมกับระดับชั้น                                                                            
4.   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรม และเชื่อม่ันในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร  และ  
      แสวงหาความรู้  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม                                                       

   5.   ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 



กระบวนการจัดการเรียนรู้  

 
1. นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากค าอธิบายและชี้แจงเพ่ิมเติมจากครูผู้สอน 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 
3. นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากกิจกรรมกลุ่ม รายงาน ศึกษาค้นคว้า  
4. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและศึกษาวัฒนธรรมเจ้าของภาษา  

 
     

หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
           

 

สัปดาห์ ที่ หน่วยการเรียนรู้  หัวข้อ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวนคาบ  
1 Introduce the lesson -แนะน าบทเรียน 

-แจ้งจุดประสงค์ 
-ก าหนดกิจกรรม 

- อธิบาย 
-แนะน า 

2 

2-3 Social Interactions -ส านวนภาษาที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการแนะน าตัว 
ทักทายกับชาวต่างชาติ 

- เรียนรู้จากเอกสาร 
-ฝึกพูดบทสนทนา 

4 

4-6 Giving Information -สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ในท้องถิ่น 

-ศีกษา ค้นคว้า จากสื่อ
เทคโนโลยี จาก website 
ต่างๆ  
-ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 

4 

7-9 Travel and transport -ค าศัพท์ ข้อมูล และส านวน
ภาษา โครงสร้างประโยค 
เกี่ยวกับการเดินทาง พาหนะ
ต่างๆ การจองตั๋ว รถยนต์ 
เครื่องบิน 

-เรียนรู้จากบทอ่าน ข้อมูล 
-ฝึกท าตารางการเดินทาง
ของตนเอง 
-ฝึกพูดบทสนทนาเรื่องการ
เดินทาง โดยจับกลุ่ม
บทบาทสมมุติ 

6 

10 ทบทวน เตรียมตัวสอบ Midterm test 2 
11-12 Festivals -ค าศัพท์ ข้อมูล เรื่องราว 

เกี่ยวกับประเพณีไทย และ
เทศกาลต่าง ๆ ที่น่าสนใจแก่
นักท่องเที่ยว 

-เรียนรู้บทอ่าน เนื้อเรื่อง 
-ศึกษาค้นคว้า ท ารายงาน  
1 เรื่อง ( งานกลุ่ม ) 

4 



     

       
การวัด และประเมินผล ( 100 คะแนน ) 
  

1. ประเมินกิจกรรมที่ปฏิบัติ 2 ครั้ง ๆ ละ 10 คะแนน    (20 คะแนน) 
3. สอบกลางภาค ( Mid term Test )     (20 คะแนน) 
4. ทดสอบย่อย 1 ครั้ง      (10 คะแนน)  
5. งานกลุ่ม  2 ครั้ง      (20 คะแนน)  

สอบปลายภาค ( Final Examination )    (30 คะแนน) 

สัปดาห์ ที่ หน่วยการเรียนรู้  หัวข้อ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวนคาบ  
13 My memory  -รูปภาพแห่งความประทับใจ

จากประสบการณ์ของตนเอง
ที่ได้ไปเที่ยว  

- ฝึกจัดนิทรรศการการ
ท่องเที่ยวจากเรื่องราวของ
ตนเองโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ 

2 

14-15 Eat out  -ข้อมูล เรื่องราว เกี่ยวกับ
อาหารยอดนิยมของไทยที่
นักท่องเที่ยวทั่วไปสนใจ 

-เรียนรู้ค าศัพท์  
-บทสนทนาการสั่งอาหาร 
-สาธิตการท าอาหารด้วย
ขั้นตอนภาษาอังกฤษ 

4 

16-17 Shopping -ข้อมูลเรื่องของที่ระลึก 
ร้านค้า การซื้อขาย สินค้า 

-เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
แหล่งshopping ยอดนิยม 
-รู้จักสินค้า O top ของ
ท้องถิ่น 
-ฝึกสนทนาการซื้อขาย
สินค้า 
-จัดนิทรรศการของที่ระลึก 

4 

18 ทบทวน เตรียมตัวสอบ Final Examination 2 


