
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑  
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 

รายละเอยีดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา THM๒๕๐๒ รายวิชา ภาษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม     

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ   

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา   THM๒๕๐๒   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม     
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ English for Hotel 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต       ๓ (๒-๒-๕)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   ประเภท วิชาบงัคับ 
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธุ์  
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธุ์  
 
๕.  สถานท่ีติดต่อ  อาคาร ๓๖ ชั้น ๔ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ   

วิทยาลัยการจดัการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
E–mail: kamonluk.ph@ssru.ac.th  

 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๖๔   
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ   ๔๕ คน/ชั้นเรียน  

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่มี 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๒  
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้มี) ไม่มี    
 
๙.  สถานท่ีเรียน   อาคาร ๓๖ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรงุ วันท่ี ๑๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของ
ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม สามารถประยุกต์ใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการให้บริการทุก
ระดับในแต่ละแผนก เช่น  การจัดการห้องพัก อาหารและเครื่องด่ืม งานจัดเ ล้ียง สามารถส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้
ถูกต้อง รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ     
 

๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ๑. ตระหนักถึงความส าคัญในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒. ให้มีความรู้และเข้าใจในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน และเขียนท่ีเป็นประโยชน์ต่องานโรงแรม 
ร้านอาหารและการบริการ  
      ๓. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถน ามาใช้ในการท ากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืนและใช้ได้ในสถานการณ์
จริง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
      ๔. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ค าศัพท์และส านวนท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการบริการ สามารถน าไปใช้ส่ือสาร
และบริการชาวต่างชาติได้ 

 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
          ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษาอังกฤษใน
อุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การ
สนทนาเก่ียวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องด่ืม การจัดเล้ียงการแนะน าสถานท่ีพัก การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร หมายก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
โรงแรม   
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยายและปฏิบัติ – ๓๐ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (๒

ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

-  ให้นักศกึษาแสดงบทบาทสมมติ ฝึก
ปฏิบัติด้วยการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน 
๓๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง x ๑๕ 

สัปดาห์) 

๗๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
(๕ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน   

อาคาร ๓๖ ชั้น ๔ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ   
วิทยาลัยการจดัการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มือถือ  หมายเลข: 02-1601539-40 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail): kamonluk.ph@ssru.ac.th  
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line): ic_minnie 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard): https://elchm.ssru.ac.th/kamonluk_ph 
 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  - มีความประพฤติ  ปฏิบัติ  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยรวมถึงการ

แสดงออกด้านกิริยามารยาทอันดีงาม   
  (๒)  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีทั้งการเรียนและการท างานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  (๓)  - มีส่วนร่วมในงานของสาขาและคณะ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  (๔)  มีมนุษยสัมพันธ์ ภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามาถท างานเป็นหมู่คณะได้และแก้ไขข้อขัดแย้งในการ

ท างานเป็นกลุ่มได้ 
   
๑.๒   วธิีการสอน 

(๑)  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน 
(๒) ยกตัวอย่างประสบการณ์จริงและสร้างกรณีศึกษาให้ระดมความคิดในการเสนอแนะหรือแก้ไข

สถานการณ์นั้นๆโดยมีการสรุปข้อแนะต่างๆหลังจากนักศึกษาระดมความคิดพร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
 

https://elchm.ssru.ac.th/kamonluk_ph
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๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๒)  ประเมินผลจากการวิเคราะห์ในการท ารายงานและการน าเสนองานท่ีรับมอบหมาย 
 (๓)  สังเกตจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(๔)  ประเมินจากการร่วมท ากิจกรรมทั้งในและนอกชั้น 

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรูท้ี่ต้องพัฒนา 
  (๑) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการ สามารถประยกุต์ใช้ เช่น การรับจอง
ห้องพัก การเล่ือนการจอง การยกเลิกการจอง การวางแผนก าหนดราคาขาย การบริหารเกี่ยวกับงานต้อนรับ  งาน
บริการส่วนหน้า   
  (๒)  ความรู้จากการบรูณาการในศาสตร์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงาน งานบริการต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (๓)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและน าไปสู่การแก้ไขปัญหากับงานท่ีปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายประกอบเอกสารการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(๒)  มอบหมายให้จัดท ารายงานเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
(๓)  ฝึกปฏิบัติ บทสนทนา ถามและตอบค าถามภาษาอังกฤษ 

 
๒.๓    วธิีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากคุณภาพของรายงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(๒)  ประเมินจากประสิทธิภาพการน าเสนอรายงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(๓)  ประเมินจากแบบทดสอบ ข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาทีต่้องพัฒนา 
  (๑)  สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

 (๒)  พัฒนาตนเองและความคิด โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างานและน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาท่ีถูกต้องในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ 

  
๓.๒   วธิีการสอน 

(๑) มีกิจกรรมต่างๆใช้ประกอบการเรียนการสอน วิเคราะห์และอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
(๒)  บรรยายและแสดงบทบาทสมมุต ิ

 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากคุณภาพของรายงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม แบบทดสอบ ข้อสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

(๒)  การประยกุต์ศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันและการน าใช้ในสถานการณ์สมมุติ 
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หน้า | ๕  
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๔. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑)  สามารถรับผิดชอบงานตามหน้าท่ีและบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานและรับผิดชอบงานกลุ่ม การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
  (๒)  สามารถพัฒนาตนเองในด้านการใช้ภาษาควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายงานท่ีใช้ทักษะความสัมพันธ์ให้มีการเรียนรูแ้ละศึกษาร่วมกันตามเน้ือหารายวิชา 
(๒)  สร้างสถานการณ์จ าลอง กรณีศึกษาและการก าหนดปัญหาให้ผู้เรียนได้มีการใช้ทักษะความสัมพันธ์

พร้อมสอดแทรกประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน 
(๓)  พูดคุยกับผู้เรียนให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียนวิชานี้ 

 
๔.๓    วธิีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนในการท างานเป็นกลุ่ม 
(๒)  ประเมินจากการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลาและมีคุณภาพ 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านและเขียนและสรุปประเด็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (๒)  มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และเข้าใจใน

วัฒนธรรมของแต่ละชาติ 

 (๓)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับงานและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) มอบหมายงานโดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมและระมัดระวัง  
(๒)  อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

๕.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
(๒)  ประเมินจากการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสร้างสรรค์ 

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

๖. ด้านอ่ืนๆ 

 ไม่มี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๖  
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / ส่ือที่ใช ้

ผู้สอน 

1 - อธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์
และแนะน าเนื้อหาวิชา 
มอบหมายงาน 
- ชี้แจงวิธกีารประเมินผล 

4 - ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

2 

 

 

 

Customer information and 
hotel facilities & services 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - การสอนออนไลน์ 

พร้อมภาพประกอบด้วย 

โปรแกรม Power Point 

และ YouTube ผ่าน 

Google Meet และการ 

ซักถาม 

- Practices 

- Write a hotel 

description 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

3 Dealing with incoming calls 
and taking reservations 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - การสอนออนไลน์ 

ผ่าน Google Meet  

- Practices 

- Role play 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- Write a confirmation 

letter 

4 

 

Dealing with booking 
enquiries and check-in 
problems 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - การสอนออนไลน์ 

ผ่าน Google Meet  

- ส่ือมัลติมีเดีย 

- Role play 

- Take/send text 

messages 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

5 Correspondence, giving 
polite explanations, and 
welcoming guests 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - การสอนออนไลน์ 

ผ่าน Google Meet  

- Practices 

- Responding to e-mails 

and voicemails  

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

6 Food & Beverage Services, 
explaining and training 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - การสอนออนไลน์ 

ผ่าน Google Meet  

- Practices 

- Group presentation 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

7 

 

Know your region, 
explaining travel options, 
and giving directions 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - การสอนออนไลน์ 

ผ่าน Google Meet  

- ส่ือมัลติมีเดีย 

- แบบฝึกหัด Reading 

 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

8 สอบกลางภาค 
 9 Meeting customer needs, 

handling with complaint 
and apologies 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - การสอนออนไลน์ 

ผ่าน Google Meet  

- ฟัง CD พร้อมจับ

ใจความและสรุปประเด็น 

- บรูณาการกับงานวิจัย

และบริการวิชาการ 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

10 

 

Giving advice & Assistance, 
Telephone communication 
problems 
- Idioms 

4 - การสอนออนไลน์ 

ผ่าน Google Meet  

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- Vocabulary 
- Grammar review 

- ฟัง CD พร้อมจับ

ใจความและสรุปประเด็น 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

11 Conference and Enquiries 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - การสอนออนไลน์ 

ผ่าน Google Meet  

- Power point 

- Practices 

 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

12 Check-out and handling 
payment 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - การสอนออนไลน์ 

ผ่าน Google Meet  

- Power point 

- Practices 

- Role play 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

13 

 

 

 

Working in Housekeeping  
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

4 - บรรยายพร้อมน าเสนอ

บทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน  

- Power point 

- Practices 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

14-15 Careers in hospitality 
industry and job 
applications & interviews 
- Idioms 
- Vocabulary 
- Grammar review 

8 - อภิปรายในชั้นเรียนและ

สอบปฏิบัติ 

- อ่านจับใจความและสรุป

ประเด็น 

- บรูณาการกับงานวิจัย

และบริการวิชาการ 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

16 Report and Presentation 
 

4 - น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ทบทวนบทเรียน 

- แบบทดสอบหลังเรียน 

อ.ดร.กมลลักษณ์  โพธ์ิพันธ์ุ  
 

17 สอบปลายภาค 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรูห้ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  

     (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙  
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ ครั้งที่ประเมิน สันส่วนของการประเมิน 
1.1 การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

รวมถึงพฤติกรรมและการส่งงานตรง

ตามเวลา 

ทุกสัปดาห์ 10% 

2.1, สอบกลางภาคและปลายภาค 8,17 50% 

2.1, 3.1, 4.1, 5.1 การค้นคว้าและการน าเสนอรายงาน

กลุ่มและผลงานรายบุคคล 

ทุกสัปดาห์ 15% 

3,1. 4.1,5.1 วิเคราะห์กรณศีึกษาและสรุปประเด็น 

การอภิปรายในชั้นเรียน 

9-10,14-15 15% 

 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
๑)  Stott Trisha & Pohl Alison, 2010, Highly Recommended II, Oxford University Press 

        

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        ๑)  William S. Gray and Salvatore C. Liguori. Hotel and Motel Management and Operations. 

         

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑) Harding K & Henderson P, 2002, High Season, Oxford University Press 

 ๒) Rod Revell & Trish Stott, 2006 Highly Recommended, Oxford University Press 

 ๓) Graham B and Hepner K, The Waiter’s Handbook, 2000, 2nd edn, Pearson Education Australia 

 ๔) Robin Walker and Keith Harding, English for Careers, 2011 Oxford University Press   

 ๕) David A. Mizer..et al, Food Preparation for the Professional, 2000, 3rd edn, John Wiley & Sons, Inc.  

 ๖) English for Food Service and Operation, Tourism Authority of Thailand 

 

         

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

 1.1 อธิบายเน้ือหาการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเรียนวิชาน้ีในวันแรกของการเรียน
การสอน 
 1.2 สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 1.3 สนทนาแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในเน้ือหาวิชา 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 2.1 สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม และประเมินจากประสิทธิภาพงานกลุ่มและงานรายบุคคล 
    2.2 ผลการเรียนของนักศึกษาจากการการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค 
    2.3 ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 3.1 หลังจากประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงเน้ือหาและการสอนให้มีความเหมาะสมและทันสมัยและสอดคล้องกับ
นักศึกษา เพ่ิมเติมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการสอน 
  3.2 มีการปรับการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
 3.3 เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนในเรื่องของการสนทนา และการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษารวมถึงพิจารณาผลสอบของนักศึกษามีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รายงานและการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    5.1 น าความคิดเห็นของนักศกึษามาประมวล เพ่ือน ามาปรับปรุงเน้ือหา ความรู้ และการปฏิบัติและปรับปรุงรายละเอียด

ของวิชาหรือท าตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบตามข้อ 4 

    5.2 น าผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศกึษา เพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระให้

ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนด 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวชิา THM๒๕๐๒  

ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับงาน

โรงแรม     

 

                       

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 


