แบบ กศ.ตน.1๕

หลักสูตรตอเนื่อง
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ (ระยะสั้น)
หลักสูตรอาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการบริการ จํานวน 18 ชั่วโมง
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแกงหางแมว
------------------------------ความเปนมา

ป จ จุ บั น ภ าษาอั ง กฤษมี ค ว ามจํ า เป น ต อ การติ ด ต อ สื่ อ ส ารในโ ล กแห ง ข อ มู ล ข า ว ส ารซึ่ ง มี
ความเจริญกาวหนาและพัฒนาอยางรวดเร็วทําใหการสื่อสารผานชองทางตาง ๆ สามารถทําไดอยางงายดายโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ จึงมีความสําคัญตอ
บุคลากรภายในหนวยงาน และประชาชน เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก และเปนปจจัย
เกื้ อ หนุ น ให ป ระชาชนมี ค วามพร อ มในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถทางด า นทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
ในระดับที่สามารถติดตอสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได
ทั้งนี้ จากการอางอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุใหใชภาษาทํางานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความวาประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน
จะตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใชภาษาประจําชาติหรือภาษาประจําทองถิ่นของตนเอง จึงเปน
สิ่งที่นาเปนหวงคือ ปญหาในเรื่องทักษะทางภาษาตางประเทศของคนไทย จากผลสํารวจของสํานักตาง ๆ ลวนแตชี้
ชัดตรงกันวา “ภาษาอังกฤษ” ของเราสูเพื่อนบานในอาเซียนไมได และอยูใน “ระดับต่ํามาก” โดยหากมองไปที่
พื้นฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ดานผูเรียนชาวไทยโดยมากจะมีปญหาดานการพูดและการฟง อันเปน
ทักษะพื้นฐานในการสื่อสารระหวางกัน
สํานักงาน กศน. จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพใหแกประชาชน
ในพื้นที่ เนื่องดวยสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. มีกระจายอยูในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด และเปนหนวยงานที่
เนนความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้น จึงไดจัดทํา
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพขึ้น เพื่อฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ของสถานศึกษา และเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายที่ผานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษ
เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ด า น อ า ชี พ ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู ที่ ไ ด รั บ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
และดําเนินชีวิตประจําวันได

หลักการของหลักสูตร
ปจจุบันภาษาอังกฤษมีความจําเปนตอการติดตอสื่อสารในโลกแหงขอมูลขาวสารซึ่งมีความ
เจริญกาวหนาและพัฒนาอยางรวดเร็วทําใหการสื่อสารผานชองทางตางๆสามารถทําไดอยางงายดายโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญ
ตอบุคลากรภายในหนวยงานและประชาชน เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกและเปนปจจัย
เกื้อหนุนใหประชาชนมีความพรอมในการพัฒนาขีดความสามารถทางดานทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถ
ติดตอสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได ทั้งนี้จากการอางอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุใหใชภาษา
ทํางานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ (Theworking language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความวา
ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้นนอกเหนือจากการใชภาษาประจําชาติหรือ
ภาษาประจําทองถิ่นของตนเองจึงเปนสิ่งที่นาเปนหวง คือ ปญหาในเรื่องทักษะทางภาษาตางประเทศของคนไทย
จากผลสํารวจของสํานักตางๆลวนแตชี้ชัดตรงกันวา “ภาษาอังกฤษ” ของเราสูเพื่อนบานในอาเซียนไมไดและอยูใน
“ระดับต่ํามาก” โดยหากมองไปที่พื้นฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ดานผูเรียนชาวไทยโดยมากจะมีปญหา
ดานการพูดและการฟงอันเปนทักษะพื้นฐานในการสื่อสารระหวางกัน สํานักงาน กศน. ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่ เนื่องดวยสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงาน กศน.มีกระจายอยูในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด และเปนหนวยงานที่เนนความสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จากหลักการดังกลาวขางตน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแกงหาง
แมว จึงไดจัดทําหลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและบริการ จํานวน 18 ชั่วโมง นี้ขึ้น เพื่อ
ฝกอบรมภาษาอังกฤษใหกับประชาชนกลุมเปาหมายสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
และดําเนินชีวิตประจําวันได
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
ประชาชนกลุมเปาหมายที่ผานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ(ระยะ
สั้น) สําหรับประชาชน หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและบริการ สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และดําเนินชีวิตประจําวันได

ระยะเวลา

ฝกอบรมประชาชน เปนเวลา 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง

โครงสรางหลักสูตร
ที่
1

เรื่อง
ศัพท สํานวน
และประโยค
สําหรับการ
ทักทาย
การตอนรับ
และการ
ขอบคุณ

จุดประสงคการ
เรียนรู
1. บอก อธิบาย
ออกเสียงคําศัพท
สํานวน และ
ประโยคกลาว
ทักทายตอนรับ
ลูกคาไดถูกตอง
2. กลาวทักทาย
ตอนรับลูกคาได
อยาง
เหมาะสม
3. กลาวแนะนํา
ใหลูกคาตัดสินใจ
เลือกสินคาตามที่
พอใจได
4. กลาวขอโทษ
ลูกคาไดอยาง
สุภาพ
5. กลาวชมใน
สถานการณตาง
ๆ ได
6. กลาวขอบคุณ
และกลาวลาได
อยางสุภาพ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู

1.1 การกลาว
ทักทายตอนรับลูกคา
คําทักทายตอนรับ
ลูกคา
คํากลาวตอนรับอื่น ๆ
1.2 การกลาวแนะนํา
ใหลูกคาตัดสินใจ
เลือกสินคา
ตามที่พอใจ
1.3 การกลาวขอโทษ
ลูกคา
1.4 การกลาวเชิญ
ชวนใหลูกคา
มาใชบริการอีก
1.5 การพูดถึง
คุณสมบัติของ
สินคา
1.6 การกลาว
ขอบคุณ ตอบ
รับคําขอบคุณ และ
กลาวลา

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใช
กิจกรรมสันทนาการ เชน เพลง
เกม
2. ครูอธิบายคํา กลุมคํา ประโยค
เกี่ยวกับการทักทาย การตอนรับ
การขอบคุณและการกลาวลา โดย
ใชบัตรคํา แผนภาพ หนังสือเรียน
3. ครูสาธิตการทักทาย การตอนรับ
การขอบคุณและการกลาวลา โดย
ใหผูเรียนดูจาก ซีดี
4. ครูใหผูเรียนฝกออกเสียง
5. ครูใหผูเรียนฝกสนทนาใน
สถานการณจําลอง ตามบทสนทนา
ในเนื้อหา

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
3

3

ที่

เรื่อง

2

เรื่องที่ 2
ขอความและ
ประโยคการซื้อ
ขายสินคา

จุดประสงคการ
เรียนรู
1. บอก อธิบาย
ออกเสียงคําศัพท
เกี่ยวกับลักษณะ
ของสินคา สี
ขนาด
ไดถูกตอง
2. สามารถ
สนทนา โตตอบ
กับลูกคาโดยใช
คําศัพท ประโยค
เกี่ยวกับลักษณะ
ของสินคา สี
ขนาด ได
เหมาะสมตาม
สถานการณ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู

2.1 ประโยคที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายสินคาถาม
ความตองการของลูกคา
2.2สอบถามลูกคาวา
ตองการสิ่งใดเพิ่มอีก
หรือไม
2.3ลูกคาตองการแค
เลือกชมสินคา
2.4กลาวคําเชิญชวนให
ลูกคามาอุดหนุนอีก
2.5การแนะนําหรือบอก
คุณภาพสินคา
2.6การสอบถามราคา
สินคาของลูกคา
การตอรองราคาของ
ลูกคา
2.7โตตอบเมื่อถูกลูกคา
ตอรองราคาหรือบอกวา
สินคามีราคาแพงเกินไป
2.8การบอกถึงความ
หลากหลายของสินคา
2.9การบอกเกี่ยวกับ
สวนประกอบของสินคา
บอกถึงการใชสินคา

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดย
ทบทวนการทักทาย การตอนรับ
การขอบคุณ และการกลาวลา
2. ครูอธิบายคํา กลุมคํา ประโยค
เกี่ยวกับการซื้อขายสินคา โดยใช
บัตรคํา แผนภาพ หนังสือเรียน
3. ครูสาธิตการทักทาย โตตอบ
กับลูกคา โดยใชคําศัพท ประโยค
เกี่ยวกับลักษณะ และขนาดของ
สินคา ใหผูเรียนฝกออกเสียง
4. ครูใหผูเรียนฝกสนทนาใน
สถานการณจําลอง ตามบท
สนทนาในเนื้อหาเกี่ยวกับการขาย
สินคา

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
3

3

โครงสรางหลักสูตร
ที่

เรื่อง

3 การแนะนํา
สถานที่
ทองเที่ยวสถาน
บันเทิง
และศูนยการคา/
แหลงการคา
(Suggesting
and Giving
Information)

จุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหา

พนักงานบริการที่
พัก/แมบานพูดคุยเพื่อ
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว
สถานบันเทิงและ
ศูนยการคาที่ชาวตางชาติ
สนใจ เนื่องจาก
ชาวตางชาติมีทั้งหญิง ชาย
เด็กผูใหญซึ่งมีความสนใจ
แตกตางกันไป และในยุคนี้
ไมวาใครก็ตองการ
ประหยัดคาใชจาย คนไทย
จะชวยใหขอมูลไดอยางดี

1. คําศัพท สํานวน ภาษาที่ใชใน
การอธิบายขอมูลสําหรับการ
ทองเที่ยว
2. ประโยค ภาษาที่ใชในการ
อธิบายขอมูลสําหรับการ
ทองเที่ยว
3. บทสนทนาที่ใชในการอธิบาย
ขอมูลสําหรับการทองเที่ยว
4. หนาที่ทางภาษา (Function)
เชน
การทักทาย (Greeting)
การกลาวลา (Good bye)
การขอบคุณ (Thank you)
การแนะนําตัวเอง
(Introducing)
การขอรอง (Request)
การขอและใหคําแนะนําปรึกษา
(Asking and Giving Advice)
การถามทิศทาง (Asking for Direction)
การเจรจาตอรอง - การบรรยาย
ลักษณะสิ่งของ(Describing
things)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
(Currency
rate) และ อื่น ๆ

การจัดกระบวนการ
เรียนรู
1.ครูจัดกิจกรรมสราง
บรรยากาศการเรียนรู
เพื่อใหเกิดความคุนเคย
กลาพูด กลาแสดงออก
และกลาฝภาษาอังกฤษ
ไปพรอมกัน
2.ครูระดมสมองให
ผูเรียนบอกคําศัพท
เกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยว สถานบันเทิง
และศูนยการคา/ แหลง
การคา จากนั้นชวยกัน
เขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกตอง และจัดมุม
คําศัพทตางๆ

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
3

3

สื่อการเรียนรู
1. บัตรคํา แผนภาพ หนังสือเรียน
2. VCD, DVD, CD
3. สื่อบุคคล/ สื่อสิ่งพิมพ/ สื่ออิเล็กทรอนิคส
การวัดผลประเมินผล
1. ทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษระหวางเรียนและหลังเรียน
2. ผูเรียนฝกพูด ฝกปฏิบัติ แสดงบทบาทสมมติ
3. การซักถาม การสังเกต การมีสวนรวมในการเรียนรู
เกณฑการจบหลักสูตร
1. มีเวลาเรียน ไมนอยกวารอยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 60
3. ผานการฝกทักษะการสื่อสารเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจางที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด

