รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552631 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม 2 (English for Hotel Business 2)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประเภทรายวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย สุดารัตน เจตนปญ
 จภัค
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม 1
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานดานอุตสาหกรรมการโรงแรม และสามารถใชคําศัพทเฉพาะ
ดานและสํานวนที่ใชในการทํางานโรงแรมในแผนกตางๆ ฝกทักษะในการโตตอบเชิงธุรกิจ เชน การ
ตอบจดหมายหรือจดหมายอิเล็คโทรนิกส รวมถึงการนําเสนอผลงาน
1

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานดานอุตสาหกรรมการโรงแรม และสามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดไปปรับปรุงและประยุกตใชในรายวิชาอื่นๆที่มีความใกลเคียงกันในเรื่องของอุตสาหกรรม
การใหบริการ ทั้งนี้ควรตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางสวนและบริบทใหทันสมัยและเหมาะกับ
สถานการณในปจจุบันมากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาการใชคํา ศัพ ท เฉพาะทาง และสํา นวนเกี่ย วกับ แผนกตา งๆในโรงแรม ได แก แผนก
แมบาน แผนกซอมบํารุง แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกจัดเลี้ยงและอุปกรณอํานวยความสะดวก
รวมถึงโรงแรมในเครือ ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม และสงเสริมใหผูเรียนมีจิตบริการ
ผานการแสดงบทบาทสมมติ และกิจกรรมการเรียนการสอน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การศึกษาดวยตนเอง

ศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารยที่ปรึกษา)
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางอีเมล
- ผูสอนจัดเวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมที่ดีดงั นี้
1) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2) ซื่อสัตย สุจริต
3) มีภาวะผูนาํ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
4) เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ซักถาม
2) อภิปรายกลุม
3) ทําแบบฝก
4) ฝกปฏิบัติ
5) วิพากษงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม
2) งานที่ไดรับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ สงตามกําหนด ไมลอกงานของผูอื่น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูทางดานอุตสาหกรรมการโรงแรม เชน คําจํากัดความ ประเภทของหองพัก การ
รวมถึงคําศัพทและสํานวนในธุรกิจการโรงแรม รวมถึงวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได
2) สามารถประยุกตใชความรูในการประกอบอาชีพได
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ซักถาม
2) อภิปรายกลุม
3) ทําแบบฝก
4) ฝกปฏิบัติ
5) การแสดงบทบาทสมมติ
3

2.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจแบบฝกหัด
2) การแสดงบทบาทสมมติ
3) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
1) มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
2) มีความสามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีความคิดสรางสรรคในการปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม
4) มีความสามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
ทันตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
5) มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู เพื่อหาแนวทางใหมในการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานและนําเสนอเปนกลุม
2) อภิปราย
3) วิพากษ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการนําเสนอผลงาน โดยใชเกณฑการประเมิน (rubric)
2) สอบกลางภาค สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการแกไขปญหา โดยใหความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกแก
ผูอนื่ ในสถานการณตางๆทัง้ ในฐานะผูน ําหรือผูร วมงาน
3) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุม
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูน ําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานเปนรายบุคคลและงานกลุม
2) การนําเสนองาน
3) การวิพากษงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการนําเสนอ
2) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
1) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน การนําเสนอ โดยเฉพาะการแสดงบทบาทสมมติ
2) มีทักษะในการวิเคราะหการใชภาษาในสถานการณตางๆ
3) มีทักษะในการใชเครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
4) พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานเปนรายบุคคลและงานกลุม
2) การนําเสนองาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการนําเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย แนวการ
สอน ขอกําหนดตาง ๆ
รวมทั้งกระบวนการ
วัดผลประเมินผล

จํานวน
ชั่วโมง
3

5

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
อ. สุดารัตน
 บรรยาย
 ซักถาม/ เอกสารแนว เจตนปญจภัค
การสอน
 แจงเรื่องการประกัน
คุณภาพ

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
 บรรยาย
 อภิปราย ซักถาม/
เอกสารประกอบการ
สอน
 เครื่องฉาย
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 ฝกบทสนทนา
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
 เครื่องฉาย
 คอมพิวเตอร

ผูสอน

2

บทที่ 1 งานและสถานที่
ทํางาน (Jobs and
workplaces)

3

บทที่ 2 สิ่งอํานวยความ
สะดวกในโรงแรม (Hotel
facilities)

3

4-5

บทที่ 3 การใหขอ มูลและ
การประชาสัมพันธ
(Information and guest
relations)

6

อ. สุดารัตน
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
เจตนปญจภัค
 ฝกบทสนทนา
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
 เครื่องฉาย
 คอมพิวเตอร

บทที่ 4 อาหารและ
เครื่องดื่ม
(Food and beverage)

3

อ. สุดารัตน
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
เจตนปญจภัค
 ฝกบทสนทนา
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
 เครื่องฉาย
 คอมพิวเตอร

6

6

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

7

บทที่ 5 การใหบริการใน
บาร
(Serving in the bar)

8

สอบกลางภาค

1

9

บทที่ 6 การรับมือกับ
ปญหา
(Dealing with problems)
สอบกลางภาค

3

10-11

บทที่ 7 การใหบริการ
คณะทัวรทองเที่ยว
(Services of the hotel
tour coordinator)

6

12-13

บทที่ 8 การใหขอมูล
เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมของไทย
(Giving information
about Thai arts and
culture)

6

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
อ. สุดารัตน
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
เจตนปญจภัค
 ฝกบทสนทนา
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
 เครื่องฉาย
คอมพิวเตอร
สอบกลางภาค
 บรรยาย
 ฝกบทสนทนา
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
 เครื่องฉาย
คอมพิวเตอร
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 ฝกบทสนทนา
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
 เครื่องฉาย
คอมพิวเตอร
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 ฝกบทสนทนา
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด/ เอกสาร
ประกอบการสอน
 เครื่องฉาย
 คอมพิวเตอร

7

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

14

การแสดงบทบาทสมมติ
(Role play)

15

สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง
3

1.30

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
 การแสดงบทบาทสมมติ อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค
 เครื่องฉาย
 เครื่องคอมพิวเตอร
สอบปลายภาค

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4
5.1 5.3 5.4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4
5.1 5.3 5.4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4
5.1 5.2 5.3 5.4
1.2 1.5 2.1 3.2
4.1 4.3 4.4
1.2 1.5 2.1 3.2
4.1 4.3 4.4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4
5.1 5.2 5.3 5.4

รายงาน
(สิ่งอํานวยความ
สะดวกในโรงแรม)

3

10%

เมนูบาร

6

10%

การนําเสนอ
ผลงาน

13

10%

สอบกลางภาค

9

20%

สอบปลายภาค

16

30%

การแสดงบทบาท
สมมติ

15

20%

2

3

4
6
7

8

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุดารัตน เจตนปญจภัค. 2554. เอกสารประกอบการสอน ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม 2.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Henderson, K. H. (1994). High Season. English for the hotel and tourist industry. China: Oxford
University Press.
O’ Hara F. (2002). Be my guest. Cambridge: Cambridge University Press.
Revell, T. S. (2008). Highly Recommeneded. English for the hotel and catering industry. China:
Oxford University Press.
Utawanit K. (2000). Communicative English for hotel personnel. Bangkok: Thammasat Univesity
Press.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหวางนักศึกษาและผูสอน (เปนทางการและไมเปนทางการ)
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตการณมีสวนรวมในการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา(จากงานที่ไดรับมอบหมายและการสอบ)
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
- ทําวิจัยในชั้นเรียน
- สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นทีอ่ ยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร
9

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ วิธีและเกณฑการใหคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับผูสอนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในการประยุกตความรูจากผูสอน
ที่หลากหลาย
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