รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1553406
ภาษาเพื่อการบริการ
Language for Hospitality Sector
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย ดร. สรพล จิระสวัสดิ์ Sarapol Chirasawadi (Ph.D.)
อาจารยผูสอน:
อาจารย ดร. สรพล จิระสวัสดิ์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
1107 หองเรียนหมายเลข 7 ชั้น 1 อาคาร 1 ในมหาวิทยาลัยฯ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันที่จัดทํา
14 กรกฎาคม 2561
วันที่ปรับปรุงรายละเอียด
7 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษา
จิตพิสัย
1. มีทศั นคติทดี่ ีตอการทํางาน สามารถทํางานงานเดี่ยวและหรือทํางานรวมกับผูอื่นได
2. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เคารพกฎระเบียบ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
พุทธิพสิ ัย
1. มีความรูเรื่องคําศัพท สํานวนเพื่อการบริการ
2. มีความรูเรื่องวจันภาษา และอวัจนภาษาเพื่อการบริการ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่แตกตาง
ทักษะพิสยั
1. สามารถสื่อสารดวยวาจาเพื่อการบริการ
2. สามารถสื่อสารดวยตัวอักษรเพื่อการบริการ
3. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเพื่อการบริการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้เปนไปไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยพัฒนามาตรฐานผลการเรี ยนรูท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม ด านความรู ด านทักษะทางปญญา ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ การใช
เทคโนโลยี โดยมุงเนนใหเปนวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนในการบริการ
ตลอดจนทักษะการสื่อสารทั้งฟง พูด อานและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ สามารถนํา
องความรูไปประยุกตใชกับวิชาอื่น การดํารงชีวิต หรือพัฒนาสรางองคความรูของตนเอง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสื่อสารในบริบทของบริการ การสื่อสารแบบ
เผชิญหนา ทางโทรศัพท ออนไลน การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ การเขียนเอกสารทางธุรกิจ การจัดประชุม
ทางธุรกิจ การตอบสนองตอความตองการของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ โดยเนนการ
สื่อสารและการแกปญหาในสถานการณการทํางานที่หลากหลาย
Various functions of Thai and English use for communication in hospitality context,
face-to-face, telephone, online communication, filling business forms, composing business
documents, conducting business meeting, quick response auditing on customer
requirements, as well as study of international cultures with focusing on communication
and problem-solving in various work situations
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความตองการ 9 ชั่วโมงตอภาค
90 ชั่วโมงตอภาค
ตอภาคการศึกษา ของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ การศึกษา
การศึกษาโดยศึกษา
รายกลุมผานชองทาง
คนควาจากแหลง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เรียนรูและสื่อ
ทบทวนความรูความเขาใจ
เทคโนโลยี
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
สารสนเทศตาง ๆ

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม บนสื่อสังคม
ออนไลนหรือตามความตองการของนักศึกษา
- อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน 6 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ในทุกวันจันทร เวลา 1200-1500 และทุกวันอังคาร เวลา เวลา 1200-1500
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา

วิธีการสอน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1 ) มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต อ ก า ร
ทํางานและมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
2) ตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย
เค า รพและปฏิ บั ติ ต า มกฎ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ
สังคม

1 ) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม มี
ระเบียบวินัยในชั้นเรียนทั้ง
การตรงตอเวลา การสงงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2) มอบหมายใหผูเรียนผลิต
ผลงานหรือโครงการ พรอม
ปลูกฝงคุณธรรมความ
ซื่อสัตยและและ
จรรยาบรรณของ
นักวิชาการ

ดานความรู
1) มีความรอบรูในภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษ ตลอดจน
วัฒนธรรมอันดีงาม
2) มีความรูที่เกิดจากการบูร
ณาการความรูในศาสตรตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ

1) ใชการสอนหลายรูปแบบ
เชน การบรรยาย อภิปราย
และการปฏิบัติ โดยมุงเนน
ความรูเรื่องคําศัพท สํานวน
ไวยากรณ ตลอดจนทักษะ
การสื่อสาร ทั้งฟง พูด อาน
เขียน เพื่อใชในการบริการ
2) ใชวิธีการสอนแบบวิจัย
เปนฐานและหรือการเรียนรู
แบบตื่นตัว (Active
learning) โดยเนนผูเรียน
เปนผูลงมือกระทํา
1) ใชสารสนเทศเปนขอมูล
ในการเรียนรู
2) จัดกิจกรรมกลุมให
นักศึกษาฝกการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เนนทักษะการคิดแกปญหา
และการคิดวิเคราะห เพื่อ
นําไปสูการใชความคิด
สรางสรรคของนักศึกษาใน
การนําเสนอผลงาน และใช

ดานทักษะทางปญญา
2) ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
ความรู ใ ห เ ป น หลั ก ในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพไดอยางมีประสิทธิผล
3) สามารถแกปญหาอยางเปน
ระบบ

วิธีการประเมิน

สัปดาห คาน้ําหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย 1-15
แ ล ะ พ ร อ ม เ พ รี ย ง ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาในการเข า ร ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ความรับผิดชอบในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
10%
2) ประเมิ น จากการอ า งอิ ง
ขอมูลในแหลงเรียนรูตาง ๆ
ไม ก ระทํ า การใด ๆ โดยมิ
ชอบ
1) จัดการทดสอบยอย
2) จัดการสอบปลายภาค
เรียน
3) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม และการเขารวม
กิจกรรมในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
5) พิจารณาจากโครงงานที่
มอบหมาย

2-15

1) ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน โดยพิ จ ารณาจาก
ความถู ก ต อ งของเนื้ อ หา
ความคิ ด สร า งสรรค การ
ทํ า งานเป น กลุ ม และการ
ประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ใ น
ก า ร นํ า เ ส น อ ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม

2-15

40%+30%

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา

วิธีการสอน

เปนหลักในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ
ดานทักษะความสัมพันธ
1) ใชการสอนที่มีการ
ระหวางบุคคลและความ
กําหนดกิจกรรมใหทํางาน
รับผิดชอบ
เปนกลุมแบบรวมมือ
1) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถ (Cooperative)
ทํ า ง า น ร ว ม กั น ผู อื่ น แ ล ะ ประสานงานกับผูอื่นหรือ
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมของ คนควาหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลอื่น ๆ
องคกรไดเปนอยางดี
2) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี 2) ใชการศึกษากรณีปญหา
ในการเรียน และใชวิธีการ
สอนแบบเปดโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น
(Brainstorming)
ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สาร
และการสรุปประเด็นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารขาม
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ

1) ใชกลยุทธการสอนที่เนน
การพัฒนาการเรียนรูโดยใช
ทักษะในการวิเคราะหและ
การสื่อสาร เชน การ
นําเสนอขอมูลผานทางวาจา
ลายลักษณอักษร และ
แผนภาพ
4) สงเสริมใหนักศึกษาใช
ศักยภาพทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนําเสนอผลงานที่
ไดรับมอบหมาย

วิธีการประเมิน

สัปดาห คาน้ําหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนํา ผูตาม
2) ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน โดยพิ จ ารณาจาก
การทํางานเปนกลุม
3) ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงานตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ และการตรง
ตอเวลาตามความรับผิดชอบ
ของงานที่ไดรับมอบหมาย

2-15

1) ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน โดยพิ จ ารณาจาก
การประยุกตใ ช เ ทคโนโลยี
ใ น ก า ร สื บ ค น แ ล ะ ก า ร
นําเสนอ

2-15

5%

5%
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน (หมวดที่ 5 ขอ 2)
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

สัปดาห - ปฐมนิเทศ
ที่ 1 - สถานที:่
(3
สนามบิน
ชั่วโมง) - สํานวน: การ
กลาวทักทาย
การกลาวลา
การขอบคุณ

สัปดาห - สถานที:่
ที่ 2
สนามบิน
(3
- สํานวน: การ
ชั่วโมง) บอกทิศทาง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:
- แนะนําผูสอน คําอธิบายรายวิชา
เนื้อหา กิจกรรม การประเมินผล
ปฏิทินการเรียน และการประกัน
คุณภาพ
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา
แบบฝกหัด
- ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการกลาวทักทาย
การกลาวลา การขอบคุณ
- ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
- ผูสอนมอบหมายงานกลุมใหผูเรียน
ทําการนําเสนอ
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา
แบบฝกหัด
- ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการการบอกทิศทาง
- ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
- ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

สื่อที่ใช

- เอกสาร
-

-

ประกอบการ
เรียน
สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ
แบบทดสอบ
ยอย

- เอกสาร
-

-

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
- การมี
สวนรวมใน
กิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(10%)

- การมี

ประกอบการ
สวนรวมใน
เรียน
กิจกรร
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนําเสนอ
ผลงาน
การนําเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา

ผูสอน

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

7
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

- แบบทดสอบ
สัปดาห - สถานที:่
ที่ 3
สนามบิน
(3
- สํานวน: การ
ชั่วโมง) แนะนําตัวเอง

- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา แบบฝกหัด
- ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการแนะนําตัวเอง
- ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

สัปดาห - สถานที:่
ที่ 4
โรงแรม
(3
- สํานวน: การ
ชั่วโมง) จองหองพัก
ผานทาง
โทรศัพท การ
จองหองพัก
ผานทาง
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส

- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา -

แบบฝกหัด
ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการจองหองพัก
ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

-

ยอย
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ
การนําเสนอ
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ
การนําเสนอ
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย

- การมี

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

- การมี

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

สวนรวมใน
กิจกรร
ภายใน
หองเรียน
(10%)
- แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
บทบาท
สมมุติ (60%)
- การนําเสนอ
ผลงาน
(30%)

สวนรวมใน
กิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(10%)
- แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
บทบาท
สมมุติ (60%)
- การนําเสนอ
ผลงาน
(30%)

8
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

สัปดาห - สถานที:่
ที่ 5
โรงแรม
(3
- สํานวน: การ
ชั่วโมง) กลาวตอนรับ
การเช็คอิน
การเช็คเอาท
การแนะนําสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกภายใน
โรงแรม
- การจัดประชุม

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา -

-

แบบฝกหัด
ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการกลาวตอนรับ
การเช็คอิน การเช็คเอาท การแนะนํา
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรม
การจัดประชุม
ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

สัปดาห - สถานที:่
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา
ที่ 6
โรงแรม
แบบฝกหัด
(3
- สํานวน: การใช - ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ชั่วโมง) โทรศัพท การ
ซักถามในหัวขอการใชโทรศัพท การ
ฝากขอความ
ฝากขอความทางโทรศัพท การจด
ทางโทรศัพท
บันทึกขอความ
การจดบันทึก - ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ขอความ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
- ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

สัปดาห - สถานที:่
ที่ 7
โรงแรม
(3
ชั่วโมง)

สื่อที่ใช

-

-

-

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
เอกสาร
- การมี
ประกอบการ
สวนรวมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนําเสนอ
ผลงาน
การนําเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
เอกสาร
- การมี
ประกอบการ
สวนรวมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนําเสนอ
ผลงาน
การนําเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา

ผูสอน

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

- แบบทดสอบ

ยอย
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา - เอกสาร
แบบฝกหัด
ประกอบการ
เรียน

- การมี

สวนรวมใน
กิจกรรม

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

9
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- สํานวน: การ

- ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย

-

-

-

นัดหมาย การ
เลื่อนนัดหมาย

-

ซักถามในหัวขอการนัดหมาย การ
เลื่อนนัดหมาย
ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

สัปดาห - สถานที:่
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา
ที่ 8
โรงแรม
แบบฝกหัด
(3
- สํานวน: การใช - ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ชั่วโมง) บริการภายใน
ซักถามในหัวขอการใชบริการภายใน
หองพัก
หองพัก
- ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
- ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

สื่อที่ใช

-

-

การวัดและ ผูสอน
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนําเสนอ
ผลงาน
การนําเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
อาจารย
เอกสาร
- การมี
ประกอบการ
สวนรวมใน ดร.
สรพล จิ
เรียน
กิจกรรม
ระสวัสดิ์
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนําเสนอ
ผลงาน
การนําเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา

- แบบทดสอบ

สัปดาห - สถานที:่
ที่ 9
โรงแรม
(3
- สํานวน: การ
ชั่วโมง) แกไขปญหา
การขอโทษ

ยอย
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา - เอกสาร
แบบฝกหัด
ประกอบการ
เรียน
- ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการแกไขปญหา การ - สไลด
ขอโทษ
ประกอบการ
บรรยาย

- การมี

สวนรวมใน
กิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(10%)

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

10
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ

ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
- ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

สัปดาห - สถานที:่
ที่ 10
ภัตตาคาร
(3
- สํานวน: การ
ชั่วโมง) จองโตะทาง
โทรศัพท การ
กลาวตอนรับ
ลูกคา การพา
ลูกคาไปที่โตะ
อาหาร

สื่อที่ใช

-

-

- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา -

-

แบบฝกหัด
ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการจองโตะทาง
โทรศัพท การกลาวตอนรับลูกคา
การพาลูกคาไปทีโ่ ตะอาหาร
ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

-

สัปดาห - สถานที:่
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา ที่ 11
ภัตตาคาร
แบบฝกหัด
(3
- สํานวน: การ - ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ชั่วโมง) แนะนําอาหาร
ซักถามในหัวขอการแนะนําอาหาร
และเครื่องดื่ม
และเครือ่ งดื่ม การรับและจดรายการ
การรับและจด
อาหาร
รายการอาหาร - ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด

การวัดและ ผูสอน
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
ไชต และ
แบบทดสอบ
โปรแกรม
บทบาท
คอมพิวเตอร
สมมุติ (60%)
บทบาทสมมุติ - การนําเสนอ
ผลงาน
การนําเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
อาจารย
เอกสาร
- การมี
ประกอบการ
สวนรวมใน ดร.
สรพล จิ
เรียน
กิจกรรม
ระสวัสดิ์
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนําเสนอ
ผลงาน
การนําเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
อาจารย
เอกสาร
- การมี
ประกอบการ
สวนรวมใน ดร.
สรพล จิ
เรียน
กิจกรรม
ระสวัสดิ์
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
สมมุติ (60%)
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สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท

สมมุติในสถานการณจําลอง
- ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

สัปดาห - สถานที:่
ที่ 12
ภัตตาคาร
(3
- สํานวน: การ
ชั่วโมง) ใหบริการ
เพิ่มเติม การ
ปฏิเสธอยาง
สุภาพ การคิด
คาอาหาร

- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา -

-

แบบฝกหัด
ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการใหบริการ
เพิ่มเติม การปฏิเสธอยางสุภาพ การ
คิดคาอาหาร
ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

สัปดาห - สถานที:่ ที่
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา
ที่ 13
หางสรรพสินคา แบบฝกหัด
(3
- สํานวน: การ - ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ชั่วโมง) แนะนําสินคา
ซักถามในหัวขอการแนะนําสินคา
- ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
- ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

-

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
โปรแกรม
- การนําเสนอ
คอมพิวเตอร
ผลงาน
บทบาทสมมุติ (30%)
การนําเสนอ
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
เอกสาร
- การมี
ประกอบการ
สวนรวมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนําเสนอ
ผลงาน
การนําเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา

ผูสอน

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

- แบบทดสอบ
-

-

ยอย
เอกสาร
- การมี
ประกอบการ
สวนรวมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์
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สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

- การนําเสนอ
สัปดาห - สถานที:่ ที่
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา
ที่ 14
หางสรรพสินคา แบบฝกหัด
(3
- สํานวน: การ - ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ชั่วโมง) เปรียบเทียบ
ซักถามในหัวขอการเปรียบเทียบขอดี
ขอดีและขอเสีย และขอเสีย การเสนอตัวเลือกสินคา
การเสนอ
- ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ตัวเลือกสินคา
ไวยากรณที่เกีย่ วของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
- ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

-

สัปดาห - สถานที:่ ที่
- ผูส อนใหผูเรียนฟงบทสนทนา และทํา
ที่ 15
หางสรรพสินคา แบบฝกหัด
(3
- สํานวน: การ - ผูสอนบรรยายและนําการอภิปราย
ชั่วโมง) บอกและ
ซักถามในหัวขอการบอกและตอรอง
ตอรองราคา
ราคา การปดการขาย
การปดการขาย - ผูส อนแนะนําคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ ทําบทบาท
สมมุติในสถานการณจําลอง
- ผูสอนใหผูเรียนทําการนําเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

-

ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ
การนําเสนอ
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ
การนําเสนอ
ของนักศึกษา

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
- การนําเสนอ
ผลงาน
(30%)

ผูสอน

- การมี

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

- การมี

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

สวนรวมใน
กิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(10%)
- แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
บทบาท
สมมุติ (60%)
- การนําเสนอ
ผลงาน
(30%)

สวนรวมใน
กิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(10%)
- แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
บทบาท
สมมุติ (60%)
- การนําเสนอ
ผลงาน
(30%)

13
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

- แบบทดสอบ
ยอย

16
(1.5
ชม.)

สอบปลายภาค

2. การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การมีสวนรวมในกิจกรรมภายในชั้นเรียน
- แบบทดสอบยอย
- การนําเสนอกลุม
- สอบปลายภาค
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม

10%
30%
30%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สรพล จิระสวัสดิ์. (2561). เอกสารประกอบการเรียนภาษาเพื่อการบริการ. กรุงเทพฯ: ศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟคไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พรพิมล ชุติศิลป. (2546). ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรมแผนกเปดประตู. กรุงเทพฯ: การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
พรพิมล ชุติศิลป. (2546). ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรมแผนกแมบาน. กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
พรพิมล ชุติศิลป. (2546). ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรมแผนกยกกระเปา. กรุงเทพฯ: การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
พรพิมล ชุติศิลป. (2546). ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรมแผนกรักษาความปลอดภัย. กรุงเทพฯ: การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
พรพิมล ชุติศิลป. (2546). ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสนามกอลฟ. กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย
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สิรินยา จิระสวัสดิ์. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการ. กรุงเทพ: มหาวิทยาลยหอการคาไทย.
อารี จังสถิตกุล. (2546). ภาษาอังกฤษสําหรับผูใหบริการรถโดยสาร. กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย
Jones, L. (2005) Welcome! Cambridge: Cambridge University Press.
Walker, R, Harding, K. (2006). Tourism. New York: Oxford University Press
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Barnard, R. & Meehan, A. (2005). Writing for real world 2: An introduction to business writing.
Oxford: Oxford University Press.
Dignen, B. (2003). Communicating in business English. New York: Compass Publishing.
Ibbotson, M. & Stephens, B. (2006). Business start-up 2. Cambridge: Cambridge University
Press.
Littlejohn, A. (2005). Company to company. Cambridge: Cambridge University Press.
Pohl, A. (2002). Test your professional English: Secretarial. Harlow: Pearson
Education.
Seely, J. (2005). Oxford guide to effective writing and speaking. Oxford: Oxford University
Press.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา ในดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารยผูสอน ดวยแบบประเมินของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ http://www.eassessment.dusit.ac.th
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินการสอนจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา แบบประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่นักศึกษาเปนผูใหขอมูล การทวนสอบมคอ. และมคอ.5 ระดับคะแนน
และเกรดของนักศึกษา
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3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา
รวมถึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีหนาที่หลัก คือ
- ประเมินขอสอบรายวิชาใหครอบคลุมและสอดคลองกับ คําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมายของ
รายวิชาและพิจารณาควบคูกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
- ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแตละรายวิชาของ
ภาคเรียนนั้น ๆ
- ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษารวมกับอาจารยประจํารายวิชา
วิธีการประเมิน
ผลลัพธการเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู

การมีสวนรวมใน
กิจกรรมภายใน
ชั้นเรียน

แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
บทบาทสมมุติ

√

√
√

ทักษะทางปญญา
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยีสาร
สนสารสนเทศ

√

สอบปลายภาค

การนําเสนอกลุม

√

√

√

√

√

√
√

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน การ
รายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารย
ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

