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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
คณะ / ภาควิชา โรงเรียนการทองเที่ยวและบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1553620 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 (Communicative English for Hotel 1)
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
นางสาวจุฑามาส ชูทัพ / นางสาวพรรณกาญจน จีรางกูล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูพื้นฐานทางดานการใชคําศัพทและการสื่อสารที่เหมาะสมเบื้องตนที่เกี่ยวกับ
งานทางดานการบริการและงานโรงแรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพโดยรวมทั้งทักษะการ ฟง พูด อาน และ เขียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ใชในงานโรงแรม เพื่อใหนักศึกษาไดมีความคุนเคยและความกลากับการใช
ภาษาอังกฤษในงานบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งในงานโรงแรมไดอยางมั่นใจและถูกตอง
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา เพื่ออะไร
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในดานการใชภาษาอังกฤษที่ถูกตองในงานบริการ
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูบทสนทนาภาษาอังกฤษในงานบริการในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในงาน
โรงแรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชไดอยางถูกตองและมั่นใจ
3. เพื่อใหนักศึกษา เขาใจถึงวัฒนธรรมการใชภาษาอังกฤษอันหลากหลายของแตละสวนภูมิภาค
ของเจาของภาษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม โดยมุงเนนทักษะการฟงและการ
พูด และศึกษาบทสนทนาขั้นพื้นฐาน เชน การทักทาย การสํารองหองพัก การใหขอมูล การบอกทิศทาง
ตลอดจนการรับขอรองเรียนและการแกปญหาจากแขกที่เขาพัก
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายและปฏิบัติ
ทฤษฎี 30
(2 ชั่วโมงx 15 สัปดาห)
ปฏิบัติ 30
(2 ชั่วโมงx 15 สัปดาห)

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

-

-

75
(5 ชั่วโมงx 15 สัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางดี รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตออาชีพงานบริการ
2. มีความตรงตอเวลาและปฏิบัติตามขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. เสริมสรางองคความรูดวยการจําลองสถานการณดวยบทสนทนาเสมือนจริง ระหวางการสอน
2. สอดแทรกคําศัพทที่มักจะใชจริงในชีวิตประจําวันในการทํางานและการดําเนินชีวิตในสังคม
3. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นระหวางนักศึกษาและผูสอน
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4. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการทําแบบทดสอบ
2. ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา
3. ประเมินผลจากความตรงตอเวลาและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินผลจากพัฒนาการทางดานการสื่อสาร ความรูรอบตัวในดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
งานบริการ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. นักศึกษามีความรูในการใชภาษาอังกฤษในสถานการณในดานงานบริการเสมือนจริง
2. นักศึกษาเขาใจคําศัพทพื้นฐานและคําศัพทเทคนิคที่มักจะใชจริงในชีวิตประจําวันในการทํางาน
3. นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในการสนทนาในงานโรงแรมไดอยางถูกตอง
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายและใหทําแบบฝกหัด
2. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ และคนควาดวยตนเองในชั้นเรียนจากการอานบทความหรือ
หนังสือพิมพ ภาษาอังกฤษ
3. ฝกฝนนักศึกษาดวยการฟงแบบสนทนาเพื่อใหคุนชินกับสําเนียงเจาของภาษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ความมุงมั่นและตั้งใจในการเรียน
2. ประเมินจากการทดสอบดวยขอสอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในภาษาอังกฤษ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถนําเอาองคความรูทางดานภาษาที่เรียนไปประยุกตใชไดในสถานการณจริง
2. นักศึกษาสามารถเขาใจคําศัพทที่เกี่ยวของกับงานบริการและสามารถทําแบบทดสอบได
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายและอภิปรายรวมทั้งยกตัวอยางดวยการจําลองสถานการณใหดู
2. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมติในการจําลองเหตุการณเสมือนจริง
3.3 วิธีการประมวลผล
1. ประเมินจากการอภิปรายและความเหมาะสมกลมกลืนในการสื่อสารในชั้นเรียน
2. ประเมินจากขอสอบ และการสอบบทสนทนา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
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1. สามารถเขาใจถึงวัฒนธรรมและความเหมาะสมในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับขั้นที่เปน
ทางการและไมเปนทางการในงานโรงแรม
2. พัฒนาบุคลิกภาพและประสิทธิภาพในการออกเสียงที่เหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเสริมในชั้นเรียนและใหภาพตัวอยางหรือสาธิตใหนักศึกษาดู
2. แสดงดวยเสียงและภาพที่เปนตัวอยางที่ถูกตองแลวใหนักศึกษาพูดตามอยางเขาใจ
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากนักศึกษาเปนรายบุคคลถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในแตละครั้งที่เขาชั้นเรียน
2. ทดสอบปากเปลาดวยการเรียกชื่อแบบไมเจาะจงและเริ่มบทสนาทนาที่ตองการจะสื่อสาร
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหและใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ ได เชน เวลา ราคา
ศัพทเฉพาะดานการคํานวณพื้นฐาน
2. สามารถใชคําศัพทที่เหมาะสมกับเครื่องมือและอุปกรณที่ใชสื่อสาร เชนการสนทนาทางโทรศัพท
5.2 วิธีการสอน
1. กําหนดสถานการณแลวยกตัวอยางการใชประโยคและคําที่เหมาะสมกับการใชตัวเลขที
เกี่ยวของกับหัวขอของเรื่องนั้น ๆ
2. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดที่มีคําศัพทและรูปแบบการใชประโยคที่เกี่ยวของกับการสื่อสารผาน
ทางสื่อ ชนิดตาง ๆ เชน ทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. จัดทําแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน
2. ประเมินจากประสิทธิภาพที่ไดจากการทดสอบการสื่อสารหลังจากนักศึกษาไดเรียนบทเรียนนั้น
ๆ ไปแลว

1553620 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 | 5
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่วโมง

สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

-แ น ะ นํ า ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า 3 ชั่วโมง - อธิบายเนื้อหารายวิชา

1

วัตถุประสงคแนวการสอน การ

จุดประสงคและเปาหมาย

วั ด และประเมิ น ผลมอบหมาย

ของรายวิชา เกณฑการ

งาน

วัดผลและประเมินผล

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล

Chapter 1

แนะนําหนังสือและ

อ.จุฑามาส ชูทัพ

-Introductions Around the

website เพิ่มเติม

hotel

-บรรยาย Power point

-Hotel Staff Jobs and

- เอกสารประกอบการสอน

Responsibilities

- ทดสอบวัดพื้นฐาน

-General Hotel facilities

ภาษาอังกฤษ
บรรยาย Power point

2

Chapter 2

- เอกสารประกอบการสอน

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล

Making a Reservation and

- แบบฝกหัดทายบทและ

อ.จุฑามาส ชูทัพ

Check in

กิจกรรม

-Reception

3

6 ชั่วโมง

-Check in

บรรยาย Power point

-Inquiring Information

- เอกสารประกอบการสอน

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล

-Phone Inquiries

- แบบฝกหัดทายบทและ

อ.จุฑามาส ชูทัพ

กิจกรรม
Chapter 3
4

Hotel Amenitie

3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล

-ทดสอบยอย ครั้งที่ 1

อ.จุฑามาส ชูทัพ
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Chapter 4

5

3 ชั่วโมง บรรยาย Power point

Requests For Services

- เอกสารประกอบการสอน

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล

-Room Service

- แบบฝกหัดทายบทและ

อ.จุฑามาส ชูทัพ

-Calling Taxi

กิจกรรม

- Laundry Services
-Wake Up call
Chapter 5
6

3 ชั่วโมง บรรยาย Power point

Giving Directions

- เอกสารประกอบการสอน

-Inside the Hotel

- แบบฝกหัดทายบทและ

-Outside the Hotel

กิจกรรม

Chapter 6
7

อ.จุฑามาส ชูทัพ

บรรยาย Power point

Restaurant and Bar

- เอกสารประกอบการสอน

-Reserving the table

- แบบฝกหัดทายบทและ

-Ordering

กิจกรรม

-Serving dinner

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล

6 ชั่วโมง

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล
อ.จุฑามาส ชูทัพ

-Food and beverages
-Bar
อ. พรรณกาณจน จีรางกูล
8

9

สอบกลางภาค

สอบกลางภาค

อ.จุฑามาส ชูทัพ

(Continue) Chapter 6

บรรยาย Power point

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล

Restaurant and Bar

- เอกสารประกอบการสอน

อ.จุฑามาส ชูทัพ

-Reserving the table

-- แบบฝกหัดทายบทและ

-Taking order

กิจกรรม

-Serving dinner
-Food and beverages

3 ชั่วโมง
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-Bar
10

11

12

Chapter 7

บรรยาย Power point

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล

- เอกสารประกอบการสอน

อ.จุฑามาส ชูทัพ

Handling Complains

- แบบฝกหัดทายบทและ

-Common Complains

กิจกรรม

Guests and Colleagues

6 ชั่วโมง บรรยาย Power point

-Settling Guest’s

- เอกสารประกอบการสอน

Complains

- แบบฝกหัดทายบทและ

-Problem solving

กิจกรรม

Chapter 8

3 ชั่วโมง บรรยาย Power point

Check Out

- เอกสารประกอบการสอน

-Check Out Procedures

-ทดสอบยอย ครั้งที่ 2

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล
อ.จุฑามาส ชูทัพ

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล
อ.จุฑามาส ชูทัพ

-Paying the Bill
13

Chapter 9
Hotel Emergencies

3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน

อ. พรรณกาณจน จีรางกูล
อ.จุฑามาส ชูทัพ

- แบบฝกหัดทายบทและ
กิจกรรม
อ. พรรณกาณจน จีรางกูล
14

Group Presentation

3 ชั่วโมง - นําเสนอในชั้นเรียน

15

อ.จุฑามาส ชูทัพ
อ. พรรณกาณจน จีรางกูล

ทบทวนบทเรียนทั้งหมด

3 ชั่วโมง ทบทวนบทเรียนทั้งหมด

อ.จุฑามาส ชูทัพ
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กิจกรรม

ผลการ

ที่

เรียนรู

1

2

วิธีการประเมิน

คะแนนการมีสวนรวม

การตรวจสอบการเขาชั้นเรียน

กิจกรรมในชั้นเรียนและ

ขาด ลา มาสายและการสง

แบบฝกหัดทายบท

แบบฝกหัด

บุคลิกภาพ

ตรวจการแตงการทุกครั้งที่เขา

สัปดาหที่

สัดสวนของการ

ประเมิน

ประเมินผล

1 –15

5

1 –15

5

4และ 12

10

เรียน
3

การทดสอบยอย 2 ครั้ง

ทดสอบจากการสอบ
• Vocabulary

(ครั้งละ 5)

• Short Conversation
4

สอบกลางภาค

ผลคะแนนการสอบวัดผล

5

(Group Presentation)

8

ทดสอบจากการสอบพูดหนาชั้น

20

20
14

6

รายงานบทความ

ตรวจสอบจากเนื้อหารูปเลม

เกร็ดความรู (Report)
4

สอบปลายภาค

14

10

16

30

รายงาน
ผลคะแนนการสอบวัดผลปลาย
ภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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English for the Tourism and Hospitality Industry. Cengege Learning Asia Pte Ltd
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คารอยละ
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

2. กลยุทธการประเมินการสอน
แบบประเมินหลังการสอน และคะแนนสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการนําเสนอ เนื้อหาที่สอน กิจกรรมที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การฝกพูดและฝกปฏิบัติ การสอบยอย ปลายภาค

คาระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดรับจากการสอนเทอมปจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรียน
ตอไป

