รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552630 ภาษอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม 1
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษอังกฤษธุรกิจ
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน อ. จรูญวิทย โตสัจจะวงษ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 1206 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
หอง 1207 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 มิถุนายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานดานอุตสาหกรรมการโรงแรม และสามารถใชคําศัพทเฉพาะ
ดานและสํานวนที่ใชในการทํางานโรงแรมในแผนกตาง ๆ ฝกทักษะในการโตตอบเชิงธุรกิจ เชน การ
ตอบจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการนําเสนอผลงาน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนัก ศึกษามีความรูพื้นฐานดานอุตสาหกรรมการโรงแรม และสามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดไปปรับปรุงและประยุกตใชในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความใกลเคียงกันในเรื่องของอุตสาหกรรม
การใหบ ริก าร ทั้งนี้ค วรตอ งมีก ารเปลี่ย นแปลงเนื้อหาบางสว นและบริบทใหทัน สมั ย และเหมาะกับ
สถานการณในปจจุบันมากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเบื้องตนทางดานอุตสาหกรรมการโรงแรม คําศัพทเฉพาะดานการโรงแรม ไดแก
คําจํากัดความ ประเภทของหองพัก การจัดการและการบริหารโรงแรม การใชคําศัพทและสํานวนใน
ธุรกิจการโรงแรมของงานตอนรับสวนหนาของโรงแรม ฝกการเก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การโรงแรม ฝกทักษะการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน
Study of the fundamental knowledge and terminology in hotel industry, i.e. hotel
definitions, accommodation types, hotel management and administration. Practical use of
vocabulary and expressions in front desk, i.e. porter, switch board, credit manager and night
auditor. Practice of basic data collection in hotel industry. Communication skills are enhanced and
evaluated through paper writing and oral presentation.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

ไมมี

ฝกปฏิบัติ / งานภาคสนาม ศึกษาดวยตนเอง
/ การฝกงาน
ไมมี
6 ชั่วโมง / สัปดาห

3. จํ านวนชั่วโมงตอสัปดาห ที่อ าจารยใหคําปรึก ษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเป น
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวันและเวลาในการใหคําปรึกษา ณ หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
สัปดาหละ 6 ชั่วโมงและประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้ยังไดกําหนดชองทางใหนักศึกษาไดติดตอ
ปรึกษางานดวย ไดแก การติดตอทางโทรศัพทและจดหมายอิเล็กทรอนิกส

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองถูกพัฒนาใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงออกถึงความเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) นักศึกษามีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไข
ขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพใน คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ
ผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพทางดานภาษาอังกฤษธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเรื่องความซื่อสัตยในการสอนทุกสัปดาห
โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผูอื่น
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2) ผูสอนชี้แจงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษากอนการจัดการเรียนการสอน โดยเนน
การมีวินัยเรื่องเวลา การเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลา และระบุวิธีการเก็บคะแนนที่มีสวน
ของการสงงานตรงเวลา ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ตลอดจนการแตงกายที่
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
และรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา ตลอดจนการเคารพและใหเกียรติแกอาจารย
อาวุโส
3) ผูสอนมุงเนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล โดยมอบหมายการ
ทํางานเปนกลุม และรับผิดชอบรวมกัน การมีภาวะผูนําในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
สามารถปรับตัวและเขากับผูอื่นไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ ผูสอนไดใหนักศึกษา
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตางหลากหลายของมนุษย
4) ผูสอนปฏิบัติตนเปนตัวอยางในเรื่องความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยก
ตัวอยางกรณีศึกษาตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณการกระทําการทุจริตในการสอบกลางภาค และปลาย
ภาค
2) ผูสอนประเมินผลจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ฯ
3) ผูสอนประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกันในกลุม ไดแก การแสดง
ความคิดเห็น และการสอบถาม การกําหนดใหมีการทํางานเปนกลุม เพื่อฝกใหนักศึกษา
รูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกของกลุม นอกจากนี้ ผูสอนยังไดจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ
4) ผูสอนประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกดานพฤติกรรมในกิจกรรม
การเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็น และการสอบถาม
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นัก ศึก ษาตอ งมีความรูเ กี่ยวกับ รายวิชาตาง ๆ ที่ไดศึก ษาในหลักสูต รภาษาอังกฤษธุรกิจ มี
คุณธรรม จริยธรรม และความรูที่ไดรับนั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) นักศึกษามีความรูและความเขาใจดานภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อประยุกตใชกับงานทาง
ดานธุรกิจที่เกี่ยวของ
2) นักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฏี และปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน ไดแก การตลาด งานเลขานุการ และการโรงแรม
3) นักศึกษามีความสามารถบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษธุรกิจกับความรูในศาสตร
อื่น ๆ
4) นักศึกษามีความสามารถในการใชความรูและทักษะในดานภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อ
ประยุกตใชและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได
2.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนบรรยาย มอบหมายแบบฝกหัด การทดสอบ และรายงานเดี่ยวและกลุม ให
นักศึกษาปฏิบัติ การนําเสนอหนาชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมุติ นอกจากนี้ ผูสอนได
ทดสอบความรูของนักศึกษาเปนระยะกอนการบรรยายในประเด็นตอ ๆ ไป
2) ผูสอนใชการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนแบบบรรยาย
(Lecture) โดยบรรยายหลักการที่สําคัญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ในหัวขอ ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การจองหองพัก การเขาพักในโรงแรม แผนกตอนรับสวน
หนา สิ่งอํานวยความสะดวกและสันทนาการในโรงแรม การพูดโทรศัพท แผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม แผนกแมบาน การรับมือกับปญหา และการออกจากโรงแรม โดยใชการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning) การเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
(Active Learning) และการสอนโดยผานกิจกรรม (Activity-Based Learning)
3) ผูสอนใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrative Learning) โดยมอบหมายให
นักศึกษาบูรณาการความรูความเขาใจในเนื้อหาธุรกิจโรงแรมกับรายวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และมุงเนนใหนักศึกษาใชการเรียนการสอนแบบเรียนรูดวยตนเองนอก
หองเรียน (Self-Study Learning) โดยคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง ทั้งจาก
หนังสือและอินเทอรเน็ต
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4) ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษา ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ และรายงาน จับคูและกลุม
เพื่อฝกบทสนทนา โดยใหนักศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาในบทเรียน แกไข
ปญหา แสดงความคิดเห็น ตอบปญหาในชั้นเรียน และอภิปรายกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมายในทุกกิจกรรม โดยใชเกณฑ
การประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
2) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด แบบทดสอบ รายงาน การสงงานทาง
อินเทอรเน็ต การนําเสนอหนาชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมุติการสอบกลางภาค และ
การสอบปลายภาค โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
3) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่บูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ และงานที่เปน
กิจกรรมนอกหองเรียนทีไ่ ดรับมอบหมาย โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring)
ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
4) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด แบบทดสอบ และรายงานที่นักศึกษาได
รับมอบหมาย และการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในชั้นเรียนผานการสังเกต โดยใช
เกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาควบคูไปพรอมกับความรูในรายวิชาตาง ๆ ที่ไดศึกษาในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ผูสอนตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จาก
การสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1) นักศึกษามีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
2) นักศึกษามีความสามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานธุรกิจไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) นักศึกษามีความสามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อการเรียนรูที่
ยั่งยืน
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3.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษา ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ และรายงาน จับคูและกลุม
เพื่อฝกบทสนทนา โดยใหนักศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาในบทเรียน แกไข
ปญหา แสดงความคิดเห็น ตอบปญหาในชั้นเรียน และอภิปรายกลุม
2) ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ โดยวิเคราะห แกไขปญหา ระดม
สมองในการแกไขปญหา และนําเสนอผลงาน
3) ผูสอนมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และมุงเนนใหนักศึกษาใช
การเรียนการสอนแบบเรียนรูดวยตนเอง (Self Study Learning) โดยคนควาหาขอมูลเพิ่ม
เติมดวยตนเอง ทั้งจากหนังสือและอินเทอรเน็ต
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด แบบทดสอบ และรายงานที่นักศึกษาได
รับมอบหมาย และการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในชั้นเรียนผานการสังเกต โดยใช
เกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
2) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของการฝกบทสนทนา และการแสดงบทบาทสมมุติ
โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
3) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต โดย
ใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลที่ไมรูจักมากอน ทั้งที่มาจากสถาบัน
อื่น ๆ และบุคคลที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับ
กลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ผูสอนตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง
ๆ ใหนักศึกษาระหวางที่สอน หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาทางดานสังคมศาสตร นักศึกษาตองมี
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา ดังนี้
1) นักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) นักศึกษามีความสามารถในการแกไขปญหาโดยใหความชวยเหลือหรืออํานวยความ
สะดวกแกผูอื่นในสถานการณตางๆ ทั้งในฐานะผูนําหรือผูรวมงาน
3) นักศึกษามีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
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งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนมอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุมคนหลาก
หลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) ผูสอนมอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานได
อยางมีประสิทธิภาพ การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือขามหลักสูตร หรือตอง
คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยสอดแทรกเขาไป
ในการสอนรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับตัวและเขากับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3) ผูสอนมุงเนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล โดยมอบหมายการ
ทํางานเปนกลุม และรับผิดชอบรวมกัน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเปลี่ยนกลุม
ทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทํางานไดกับผูอื่นโดยไมยึดติดกับเพื่อน
ที่ใกลชิด ฝกทักษะการเปนผูนํากลุมและสมาชิกที่ดี โดยมีการสลับกันเปนหัวหนากลุม
ในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย มีความสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร
นอกจากนีย้ ังใหนักศึกษาตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตก
ตางหลากหลายของมนุษย
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากการนําเสนอหนาชั้นเรียน และการมีสวนรวมในการตอบขอซักถาม
ของผูสอนและแสดงความคิดเห็น
2) ผูสอนประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน และ
การติดตอประสานงาน
3) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมายจากกระบวนการทํางาน การ
แสดงออกดานพฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ ไดแก การแสดงความคิดเห็น การสอบถาม
และสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกัน โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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1) นักศึกษามีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
2) นักศึกษามีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและนําเสนอขอมูลทางการพูด การเขียน โดยใช
สัญลักษณที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนมอบหมายงานและกําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ไดแก โปรแกรม PowerPoint
2) ผูสอนมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และไดนําเสนอขอมูล
จากการคนควาทางอินเทอรเน็ต เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเห็นประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
3) ผูสอนกําหนดใหนักศึกษาสงงานที่ไดรับมอบหมายทางอินเทอรเน็ต และแสดงบทบาท
สมมุติ โดยสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน และเลือกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน และการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอน
จัดทําขึ้น
2) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
3) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมายใหนักศึกษาสงทางอินเทอรเน็ต
และการแสดงบทบาทสมมุติ โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทํา
ขึ้น
5

9

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
1

2

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย แนวการสอน
ขอกําหนดตาง ๆ กระบวนการ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 1
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ
โรงแรม

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
 บรรยาย
 ซักถาม
 เอกสารแนวการสอน (มคอ. 3)

ผูสอน
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

บรรยายเชิงปฏิบัติ
อ. จรูญวิทย
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โตสัจจะวงษ
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 1
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 2
การจองหองพัก

3

4

บทที่ 3
การเขาพักในโรงแรม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 1
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการจองหองพัก
 จับคู/กลุม ฝกบทสนทนาการจอง
หองพัก
 ทดสอบยอย
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 2
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 2
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการเขาพักในโรงแรม
 จับคู/กลุม ฝกบทสนทนาการเขาพัก
ในโรงแรม
 ทดสอบยอย
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 3

ผูสอน
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ
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สัปดาห
5

6-7

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 4
แผนกตอนรับสวนหนา

บทที่ 5
สิ่งอํานวยความสะดวกและ
สันทนาการในโรงแรม

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 3
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดแผนกตอนรับสวนหนา
 จับคู/กลุม ฝกบทสนทนาที่เกี่ยวกับ
แผนกตอนรับสวนหนา
 ทดสอบยอย
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 4
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 4
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดสิ่งอํานวยความสะดวก
และสันทนาการในโรงแรม
 จับคู/กลุม ฝกบทสนทนาที่เกี่ยวกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกและสันทนา
การในโรงแรม
 ทดสอบยอย
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 5

ผูสอน
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ
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สัปดาห
8

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 6
การพูดโทรศัพท
สอบกลางภาค

9-10 บทที่ 7
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 5
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการพูดโทรศัพท
 จับคู/กลุม ฝกบทสนทนาการพูด
โทรศัพท
 ทดสอบยอย
 ขอสอบกลางภาค
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 6
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 6
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดแผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม
 จับคู/กลุม ฝกบทสนทนาที่เกี่ยวกับ
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
 ทดสอบยอย
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 7

ผูสอน
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ
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สัปดาห
11

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 8
แผนกแมบาน

12-13 บทที่ 9
การรับมือกับปญหา

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 7
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดแผนกแมบาน
 จับคู/กลุม ฝกบทสนทนาที่เกี่ยวกับ
แผนกแมบาน
 ทดสอบยอย
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 8
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 8
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการรับมือกับปญหา
 จับคู/กลุม ฝกบทสนทนาการรับมือ
กับปญหา
 ทดสอบยอย
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 9

ผูสอน
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

14

บทที่ 10
การออกจากโรงแรม

15

การแสดงบทบาทสมมุติ

3

16

สอบปลายภาค

1.5

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 9
อ. จรูญวิทย
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
โตสัจจะวงษ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการออกจากโรงแรม
 จับคู/กลุม ฝกบทสนทนาการออก
จากโรงแรม
 ทดสอบยอย
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 10
 การแสดงบทบาทสมมุติ
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ
 ขอสอบปลายภาค
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

15

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
จิตพิสัย

ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และแสดงออกถึงความเสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
2) นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10%

1) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณ
การกระทําการทุจริตในการ
สอบกลางภาค และปลายภาค
2) ผูสอนประเมินผลจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการเขาชั้น
เรียน การสงงานที่ไดรับมอบ
หมายตามขอบเขตที่ใหและ
ตรงเวลา ตลอดจนการแตงกาย
ที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ฯ
3) นักศึกษามีภาวะความเปนผูนํา 3) ผูสอนประเมินผลจากการ
และผูตาม สามารถทํางานเปน
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
หมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
รวมกันในกลุม ไดแก การ
ตามลําดับความสําคัญ เคารพ
แสดงความคิดเห็น และการ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
สอบถาม การกําหนดใหมกี าร
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ทํางานเปนกลุม เพื่อฝกให
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
นักศึกษารูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุม และการเปนสมาชิก
ของกลุม
4) นักศึกษามีจรรยาบรรณทาง
4) ผูสอนประเมินผลจากการ
วิชาการและวิชาชีพ และมีความ
สังเกตพฤติกรรมการแสดง
รับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
ออกดานพฤติกรรมใน
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจบริบททาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
สังคมของวิชาชีพทางดาน
การแสดงความคิดเห็น และ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสอบถาม
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู

ทดสอบยอย
 ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับธุรกิจ
โรงแรม
 การจองหองพัก
 การเขาพักใน
โรงแรม
 แผนกตอนรับสวน
หนา
 สิ่งอํานวยความ
สะดวกและสันทนา
การในโรงแรม
 การพูดโทรศัพท
 แผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม
 แผนกแมบาน
 การรับมือกับ
ปญหา
 การออกจาก
โรงแรม

คุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และแสดงออกถึงความเสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
2) นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล
3-14
20%

1) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณ
การกระทําการทุจริตในการ
สอบกลางภาค และปลายภาค
2) ผูสอนประเมินผลจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการเขาชั้น
เรียน การสงงานที่ไดรับมอบ
หมายตามขอบเขตที่ใหและ
ตรงเวลา ตลอดจนการแตงกาย
ที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ฯ
3) นักศึกษามีภาวะความเปนผูนํา 3) ผูสอนประเมินผลจากการ
และผูตาม สามารถทํางานเปน
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
หมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
รวมกันในกลุม ไดแก การ
ตามลําดับความสําคัญ เคารพ
แสดงความคิดเห็น และการ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
สอบถาม การกําหนดใหมกี าร
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ทํางานเปนกลุม เพื่อฝกให
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
นักศึกษารูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุม และการเปนสมาชิก
ของกลุม
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กิจกรรม
ทดสอบยอย

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

ความรู
1) นักศึกษามีความรูและความเขาใจ 1) ผูสอนประเมินผลจากผล
ดานภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อ
สัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจ
มอบหมายในทุกกิจกรรม โดยใช
ที่เกี่ยวของ
เกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
2) นักศึกษามีความรูและความเขาใจ 2) ผูสอนประเมินผลจากผล
สัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งใน
แบบทดสอบ รายงาน การสง
เชิงทฤษฏี และปฏิบัติในเนื้อหา
งานทางอินเทอรเน็ต การ
ของสาขาวิชาเฉพาะดาน ไดแก
การตลาด งานเลขานุการ และ
นําเสนอหนาชั้นเรียน การแสดง
การโรงแรม
บทบาทสมมุติการสอบกลาง
ภาค และการสอบปลายภาค
โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring)
3) นักศึกษามีความสามารถบูรณา 3) ผูสอนประเมินผลจาก
การความรูดานภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่บูรณาการ
ธุรกิจกับความรูในศาสตรอนื่ ๆ
กับรายวิชาอื่น ๆ และงานที่เปน
กิจกรรมนอกหองเรียนที่ไดรับ
มอบหมาย โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring)
4) นักศึกษามีความสามารถในการใช 4) ผูสอนประเมินผลจากผล
สัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
ความรูและทักษะในดานภาษา
อังกฤษธุรกิจ เพื่อประยุกตใชและ แบบทดสอบ และรายงานที่
นักศึกษาไดรับมอบหมาย และ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานได
การมีสวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นในชั้นเรียนผานการ
สังเกต โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring)
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กิจกรรม
ทดสอบยอย

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

ทักษะทางปญญา
1) นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ

1) ผูสอนประเมินผลจากผล
สัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
แบบทดสอบ และรายงานที่
นักศึกษาไดรับมอบหมาย และ
การมีสวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นในชั้นเรียนผานการ
สังเกต โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring) ที่
ผูสอนจัดทําขึ้น
3) นักศึกษามีความสามารถสืบคน 3) ผูสอนประเมินผลจาก
ขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตองมีการ
สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
เพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืน
โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring)
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กิจกรรม
ทดสอบยอย

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) นักศึกษามีความสามารถในการใช 1) ผูสอนประเมินผลจากการ
ภาษาเพื่อสื่อสารไดอยางมี
นําเสนอหนาชั้นเรียน และการมี
ประสิทธิภาพ
สวนรวมในการตอบขอซักถาม
ของผูสอนและแสดงความ
คิดเห็น
3) นักศึกษามีความรับผิดชอบตอ
3) ผูสอนประเมินผลจาก
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
มอบหมายจากกระบวนการ
งานกลุม สามารถปรับตัวและ
ทํางาน การแสดงออกดาน
ทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา พฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ ไดแก
และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
การแสดงความคิดเห็น การ
สอบถาม และสังเกตพฤติกรรม
การทํางานรวมกัน โดยใชเกณฑ
การประเมิน (Rubric Scoring)
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ผูสอนประเมินผลจากผล
1) นักศึกษามีทักษะในการใช
สัมฤทธิ์ของการใชเทคโนโลยีใน
คอมพิวเตอร สําหรับการ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
การนําเสนอผลงาน และการมี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring) ที่
ผูสอนจัดทําขึ้น
5

5
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู

การแสดงบทบาท
สมมุติ

คุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และแสดงออกถึงความเสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
2) นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล
15
20%

1) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณ
การกระทําการทุจริตในการ
สอบกลางภาค และปลายภาค
2) ผูสอนประเมินผลจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการเขาชั้น
เรียน การสงงานที่ไดรับมอบ
หมายตามขอบเขตที่ใหและ
ตรงเวลา ตลอดจนการแตงกาย
ที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ฯ
3) นักศึกษามีภาวะความเปนผูนํา 3) ผูสอนประเมินผลจากการ
และผูตาม สามารถทํางานเปน
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
หมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
รวมกันในกลุม ไดแก การ
ตามลําดับความสําคัญ เคารพ
แสดงความคิดเห็น และการ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
สอบถาม การกําหนดใหมกี าร
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ทํางานเปนกลุม เพื่อฝกให
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
นักศึกษารูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุม และการเปนสมาชิก
ของกลุม
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กิจกรรม
การแสดงบทบาท
สมมุติ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

ความรู
1) นักศึกษามีความรูและความเขาใจ 1) ผูสอนประเมินผลจาก
ดานภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจ
มอบหมายในทุกกิจกรรม โดยใช
ที่เกี่ยวของ
เกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
2) นักศึกษามีความรูและความเขาใจ 2) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งใน
ของแบบฝกหัด แบบทดสอบ
เชิงทฤษฏี และปฏิบัติในเนื้อหา
รายงาน การสงงานทาง
ของสาขาวิชาเฉพาะดาน ไดแก
อินเทอรเน็ต การนําเสนอหนา
การตลาด งานเลขานุการ และ
ชั้นเรียน การแสดงบทบาท
การโรงแรม
สมมุตกิ ารสอบกลางภาค และ
การสอบปลายภาค โดยใช
เกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring)
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู

การแสดงบทบาท
สมมุติ

ทักษะทางปญญา
1) นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

1) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
แบบทดสอบ และรายงานที่
นักศึกษาไดรับมอบหมาย และ
การมีสวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นในชั้นเรียนผานการ
สังเกต โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring) ที่
ผูสอนจัดทําขึ้น
2) นักศึกษามีความสามารถคิด
2) ผูสอนประเมินผลจาก
วิเคราะห และแกไขปญหาดาน
ผลสัมฤทธิ์ของการฝกบท
ธุรกิจไดอยางมีระบบ รวมถึงการ
สนทนา และการแสดงบทบาท
ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
สมมุตโิ ดยใชเกณฑการประเมิน
การทํางานไดอยางมีประสิทธิ
(Rubric Scoring)
ภาพ
3) นักศึกษามีความสามารถสืบคน 3) ผูสอนประเมินผลจาก
ขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตองมีการ
สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
เพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืน
โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring)
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กิจกรรม
การแสดงบทบาท
สมมุติ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) นักศึกษามีความสามารถในการใช 1) ผูสอนประเมินผลจากการ
ภาษาเพื่อสื่อสารไดอยางมี
นําเสนอหนาชั้นเรียน และการมี
ประสิทธิภาพ
สวนรวมในการตอบขอซักถาม
ของผูสอนและแสดงความ
คิดเห็น
3) นักศึกษามีความรับผิดชอบตอ
3) ผูสอนประเมินผลจาก
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
มอบหมายจากกระบวนการ
งานกลุม สามารถปรับตัวและ
ทํางาน การแสดงออกดาน
ทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะ
พฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ ไดแก
ผูนําและผูตามไดอยางมี
การแสดงความคิดเห็น การ
ประสิทธิภาพ
สอบถาม และสังเกตพฤติกรรม
การทํางานรวมกัน โดยใช
เกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring)
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กิจกรรม
การแสดงบทบาท
สมมุติ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) นักศึกษามีทักษะในการใช
1) ผูสอนประเมินผลจากผล
คอมพิวเตอร สําหรับการ
สัมฤทธิ์ของการใชเทคโนโลยีใน
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
การนําเสนอผลงาน และการมี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring) ที่
ผูสอนจัดทําขึ้น
3) นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร 3) ผูสอนประเมินผลจาก
และนําเสนอขอมูลทางการพูด
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมาย
การเขียน โดยใชสัญลักษณที่
ใหนักศึกษาสงทางอินเทอรเน็ต
เหมาะสม
และการแสดงบทบาทสมมุติ
โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring)
5

5

25

กิจกรรม

ผลการเรียนรู

สอบกลางภาคเรียน คุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และแสดงออกถึงความเสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต

ความรู
2) นักศึกษามีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฏี และปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ไดแก การตลาด งานเลขานุการ
และการโรงแรม

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล
8
20%

1) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณ
การกระทําการทุจริตในการ
สอบกลางภาค และปลายภาค

2) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
แบบทดสอบ รายงาน การสง
งานทางอินเทอรเน็ต การ
นําเสนอหนาชั้นเรียน การสอบ
กลางภาค และการสอบปลาย
ภาค โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทํา
ขึ้น
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู

สอบปลายภาคเรียน คุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และแสดงออกถึงความเสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต

ความรู
2) นักศึกษามีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฏี และปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ไดแก การตลาด งานเลขานุการ
และการโรงแรม

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล
16
30%

1) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณ
การกระทําการทุจริตในการ
สอบกลางภาค และปลายภาค

2) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
แบบทดสอบ รายงาน การสง
งานทางอินเทอรเน็ต การ
นําเสนอหนาชั้นเรียน การสอบ
กลางภาค และการสอบปลาย
ภาค โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทํา
ขึ้น
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุดารัตน เจตนปญจภัค, 2553. ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม 1. กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ม.ร.ว. วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต, Craig Price, อนัญญา สิทธิอํานวย และสาวิตรี พืชพันธ, 2544.
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม. นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
O’ Hara F. (2002). Be my guest. Cambridge: Cambridge University Press.
Utawanit K. (2000). Communicative English for hotel personnel. Bangkok: Thammasat Univesity
Press.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินประสิทธิผลจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนรายวิชานี้ ดังนี้
1.1 ในวันแรกของการเรียนการสอน ผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้
จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษา
ตอการพัฒนารายวิชา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาใน
ชวงปลายของภาคการศึกษา
1.2 นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเอง โดยเปรียบเทียบความรู ทักษะในการประมวล/
คิดวิเคราะหกอนและหลังการเรียนรายวิชานี้
1.3 สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผาน
ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย ฯ
1.4 การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการสอนระหวางผูสอนและนักศึกษา
1.5 แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย ฯ
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การประเมินผูสอน หรือการสะทอนกลับของนักศึกษา
2.2 การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาเปนระยะ ๆ
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง
การเรียนการสอน ดังนี้
3.1 การวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยในหลักสูตร ฯ
3.2 การประเมินผูสอน หรือการสะทอนกลับของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง
และสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
3.3 การวิจัยในชั้นเรียน เพือ่ พัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอน
3.4 การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนใหทันสมัย และ
เหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป
3.5 การสํารวจความตองการ และประเด็นสาคัญที่นักศึกษาตองการเรียนรูเกี่ยวของกับราย
วิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ผูสอนนําเสนอขอสอบกลางภาคและปลายภาคตอประธานหลักสูตร ฯ เพื่อสุมตรวจการให
คะแนน
4.2 ผูสอนรวมกันสุมตรวจการใหคะแนนกลางภาคและปลายภาค
4.3 การตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร ฯ เพื่อดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยตรวจขอสอบ รายงาน กิจกรรม วิธีการใหและการจําแนกคะแนน และการ
ใหคะแนนพฤติกรรมและจิตพิสัย
4.4 คณะกรรมการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาใน
แตละภาคการศึกษา
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา ดังนี้
5.1 การปรับปรุงรายวิชาเมื่อครบกําหนด 4 ป หรือตามขอเสนอแนะจากผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามขอ4
5.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนที่สอนรวมกัน เพื่อใหไดขอสรุป และนําไปสู
การปรับปรุงในภาคการศึกษาหรือปการศึกษาตอไป
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