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รายละเอยีดของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 
   สาขาการโรงแรม 
 

หมวดที ่1  ขอมลูโดยทัว่ไป 

1.  รหสัและชือ่วิชา 

 08-114-202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการทองเที่ยว 2  

   English for Hoteland TourismII 

2.  จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต3(3-0-6) 

3.  หลกัสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทกัษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี) 

 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

หมวดวิชาเฉพาะ   กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4.  อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 

 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาอาจารยจันทิวรรณ  สมาธิ เบอรโทรศัพท 08-1205-3566 

      สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว พ้ืนที่ตรัง 

 อาจารยผูสอน    อาจารยดวงพร  โสมสุข  เบอรโทรศัพท 08-9470-2270 

        สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว พ้ืนที่ขนอม 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ 2ปการศึกษา 2558 /นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวช้ันปที่2 

 ภาคการศึกษาที่  2 ปการศึกษา 2558 นักศกึษาช้ันปที่  2 

6.  รายวิชาทีต่องเรยีนมากอน  (Pre-requisite) 

 ไมม ี

7.  รายวิชาทีต่องเรยีนพรอมกนั  (Co-requisite) 

 ไมม ี

8.  สถานทีเ่รยีน 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

9.  วนัทีจ่ดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 18 ธันวาคม 2558 
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หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจการโรงแรม 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจในคําศัพท สํานวนภาษา และการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการ

โรงแรมและการทองเที่ยว โดยสามารถฟงเพ่ือจับใจความ และโตตอบในสถานการณจรงิได 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไปประยุกตใชใน

สถานการณจรงิได 
 

2.  วตัถุประสงคในการพฒันา / ปรบัปรุงรายวิชา 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดกลุมรายวิชาการเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ประยุกตความรูทางภาษาที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนได 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1.  คําอธบิายรายวชิา 

คําศัพท สํานวนภาษา และการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการโรงแรมและการทองเที่ยว  การทักทาย 
การตอนรับ การขอรอง การขอบคุณ การแสดงความเสียใจ การปฏิเสธ การนัดหมาย การฟงเพ่ือจับ
ใจความสําคัญ และการตอบคําถาม 

Vocabulary, idioms, and dialogue in the context of hotel and tourism; the greet, 
welcome, invocation, thanks, regret expression, denial, appointments, listening for gist, 
and answer the questions 
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ชตอภาคการศกึษา 

ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 

45ช่ัวโมง ไมม ี 6 ชม. ตอสัปดาห 
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ต้ังแตเวลา 08:30 – 16:30 น. ณ หองสาขาการโรงแรม

และการทองเที่ยว อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา 1 
ช่ัวโมงตอสัปดาห 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและสามารถนัดหมายลวงหนา เพ่ือรับคําปรึกษาผาน
ระบบเครือขาย internet ดวย เว็บไซต facebook.com และ LMS 

  
4. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู จากหลกัสตูรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ

ระหวางบคุคลและความ
รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะหเชงิ
ตัวเลข การสือ่สารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                         

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
5.แผนการบรูณาการ โครงการบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถามี) 

(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ) 

 
ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 

1.ช่ือโครงการ:- 

2.วันที่ดําเนินโครงการ: - 

 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ:-. 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง:-.. 

3. รายละเอียด:- 
..4. รายช่ือผูสอน: -. 
5. สัปดาหที่สอน:-. 

 

 
6.  แผนการนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
   (พัฒนา คือ กิจกรรมการเรยีนการสอนและการวิจัยที่ดําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 
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ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 

1. ช่ือโครงการ: ............................................... 
........................................................................ 
2.วันดําเนินโครงการ :................................... 
3.ผลการประเมิน : 

ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ ........... 
2.ดานความรูความเขาใจ ........... 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

........... 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3.รายละเอียด: ................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4.รายช่ือผูสอน: .............................................................. 
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................ 

 

 
หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 

 
 ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอนและการประเมินผลตามที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไดกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรหัสวิชา 08-114-202
ช่ือวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการทองเที่ยว 2ตามหัวขอที่กําหนดไวดังน้ี 
 
1.  คณุธรรมจรยิธรรม 
 1.1  ผลการเรยีนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

2)มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

3)  มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามีภาวะผู
นําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
 1.2  กลยทุธการสอนทีใ่ชพฒันาการเรียนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม 

 1)  ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 2)  กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
 3)  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 4)  ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี 
 5)  กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ 
 6)  มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

 1.3  กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม 
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 1)  ประเมินจากเวลาการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย  
 2)  ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
 3)  จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ  
 4)  ความเอ้ือเฟอหรือความมีนํ้าใจตอเพ่ือนและครูอาจารย 

 
2 ความรู 
 2.1 ผลการเรยีนรูดานความรู 
    1)  มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
อยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทนัสมัยตอสถานการณโลก 
   2)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ 
   3)  ประยุกตความรูและทักษะดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ทํางาน 
 2.2  กลยทุธการสอนทีใ่ชพฒันาการเรียนรูดานความรู 

 1)  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

 2)  จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

 3)  จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ 
  1)  การทดสอบยอย 
  2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  3)  ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
  4)  ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
  5)  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 

3 ทกัษะทางปญญา 
 3.1  ผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 

 2) ความสามารถประยุกตใชความรู ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม  
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดใหนักศึกษา
วางแผนการทํางานเปนทีม 

        2) ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
3) มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนวทางการ

แกไข 
4) เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมีการนําเสนอ

ผลงานจริง 
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 3.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 
 1)  ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 
 2) ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา 

อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา 

 3)  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

4 ทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรยีนรูดานทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 

 1) ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ บทบาท
ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข ปญหากลุม  

 2)มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง และตรง
ตามมาตรฐานสากล 
  4.2 กลยทุธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรยีนรูดานทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความ
รบัผดิชอบ 

 1) มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 

  2)  มีการมอบหมายงานที่ ต อง ใชทั กษะด านการสื่ อสารระหว าง บุคลทั้ งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 

  3)  มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 
  4)  มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน 

  4.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  1)  ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
  2)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

 3)  มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา 

5 ทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ผลการเรยีนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1)  มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ อานการ
เขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม  
 3)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือกรูปแบบของ

การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1)  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 

  2)  ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ ได 

  3)  มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

5.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1)  ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2)  ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
 3)  ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4)  ประเมินจากการทดสอบ 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สปัดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

วิธกีารจัดการเรยีน การสอน/ 
สือ่การสอน 

ผูสอน 

1 Theories  
Course Orientation 

- Course introduction 
- First meeting 

 

3 
 
 
 

กจิกรรม 
- อธิบาย และช้ีแจง

รายละเอียดแจกแจงนํ้าหนัก 
และสัดสวนของคะแนน 

- แนะนําหนังสือ และเอกสารที่
เกี่ยวของกับรายวิชา เพ่ือ
การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

- บรรยายและอธิบายเน้ือหา 
สือ่การสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 
 

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 

2 Theories  
Unit 1: Taking a 
Reservation by Phone 

- Accepting a 
reservation 

- Giving information 

about the hotel 

- The client doesn’t 

know how long he’ll 

be staying 

- Getting detail of 

arrival 

- Confirmation Letter 

- Vocabulary and 

useful expressions 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
- บรรยายและอธิบายเน้ือหา 
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ดู Video Clip ฟงบทสนทนา 

บอกความตองการของแขกใน
บทสนทนา ซึ่งเกี่ยวกับการ
จองหองพัก 

- จับคูพูดบทสนทนาเสมือน
สถานการณจรงิ 

- เขียนจดหมายยืนยันหองพัก 
สือ่การสอน 

- โปรแกรมนําเสนอ Power 
Point 

- เอกสารประกอบการสอน 
- Video Clip  

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 
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3 Theories  
Unit 2: At the Reception 
Desk 

- Checking in 
- Filling in Registration 

form 
- Dealing with a 

reservation problem 
- Extending a 

reservation 
- Sending guests to the 

rooms (explaining 
hotel facility) 

- Vocabulary and 
useful expressions 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
- บรรยายและอธิบายเน้ือหา 
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ดู Video Clip ฟงบทสนทนา 

บอกความตองการของแขกใน
บทสนทนา  

- จับคูพูดบทสนทนาเสมือน
สถานการณจรงิ 

สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ Power 

Point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Video Clip  

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 

4 Theories 
Unit 3: The Cashier 

- Changing money 
- Paying in cash 
- Paying with traveller’s 

cheques 
- Paying with a credit 

card 
- Paying with personal 

cheque 
- Not accepting a 
person cheque 

- Vocabulary and 
useful expressions 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
- บรรยายและอธิบายเน้ือหา 
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- จับคูพูดบทสนทนาเสมือน

สถานการณจรงิ 
สือ่การสอน 

- โปรแกรมนําเสนอ Power 
Point 

- เอกสารประกอบการสอน 
 
 

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 
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5 Theories 
Unit 4: Giving and Taking 
Message 

- Taking a message by 
phone 

- Leaving a message at 
the information desk 

- Sending someone up 
to a room 

- Dealing with an 
emergency 

- Vocabulary and 
useful expressions 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
- บรรยายและอธิบายเน้ือหา 
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- จําลองสถานการณ 

สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ Power 

Point 
- เอกสารประกอบการสอน 

 
 

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 

6 Theories 
Unit 5: Services 

- Changing an airline 
ticket 

- Wanting to go 
sightseeing  

- Finding a good 
restaurant 

- Sending a letter 
Shopping at a hotel 
arcade 

- Vocabulary and 
useful expressions 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
- บรรยายและอธิบายเน้ือหา 
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- จําลองสถานการณ 

สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ Power 

Point 
- เอกสารประกอบการสอน 

 
 

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 
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7 Theories 
Unit 6: Giving Someone 
Directions 

- Telling the way to the 
bank 

- Telling the way to the 
shopping center 

- Telling the way to the 
Grand Palace 

- Vocabulary and 
useful expressions 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
- บรรยายและอธิบายเน้ือหา 
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- จําลองสถานการณง 

สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ Power 

Point 
- เอกสารประกอบการสอน 

 
 

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 

8 Theories 

Test 1 

- Individually simulate 

each situation 

objectively 

 

3 กจิกรรม 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- จําลองสถานการณตางๆ  

 

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 

9 Midterm Examination (3)   

10-13 Theories 
Unit 4: Travel Agents/ 
Tour Operators 

- Recommending Tour 

- Recommending 

Accommodation 

- Giving information 

and advice on specific 

holiday destination. 

- Hotel Contracting 

- Active vs Passive 

- Referring to the future 

(will vs be going to) 

- Useful negotiating 

language 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
- บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด 
- แบบฝกหัด 

สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ Power 

Point 
- เอกสารประกอบการสอน 
 

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 
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14 Theories 

Test 2 

Practice 

Individually simulate each 

situation objectively  

 
3 

กจิกรรม 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2 
- จําลองสถานการณตางๆ  

 

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 

15-16 Theories 

Unit 5: Guiding Tour 

- Visiting a Historical 

Park 

- Thai Culture and 

Traditions 

- Shopping sites 

- Tour itinerary 

- Guided tour at the 

sites 

- Expressions often 

used by a tour guide 

 
6 

กจิกรรม 
- บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
- สอนคําศัพทที่เกี่ยวของ 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- อานบทความและตอบคําถาม 
- สรางบทสนทนา 

สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ Power 

Point 
- เอกสารประกอบการสอน 

 

อ. จันทิวรรณ 
สมาธิ 

17 Final Examination (3)   
 รวมชั่วโมงสอน 45   
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2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

กจิกรรม
ที ่

ผลการเรยีนรู วิธกีารประเมิน 
สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

- ประเมินจากการเขาช้ันเรียนการมีสวน
รวมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
- ความเอ้ือเฟอ และความมีนํ้าใจตอ
เพ่ือนรวมช้ัน และคณาจารย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

9 
17 

20% 
30% 

3 ทักษะทางปญญา 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2 

8 
14 

5% 
5% 

4 
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- พฤติกรรมในการมีสวนรวมระหวาง
สมาชิกในกลุม 

- การประเมินตนเอง และการประเมิน
ของสมาชิกในกลุมจากการทาํงาน
รวมกัน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
 

5% 

5 

ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทั้ง
การฟง พูด อาน เขียนและการสรุป
ประเด็น 
- การใชความสามารถในการสือ่สารได
อยางเหมาะสม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 
 
 

10% 

 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลกั 

1) ขนิษฐา อุทวนิช (2556) Communicative English for Hotel Personnel. สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2) WannapornWanichanugorn. (2009) English for Tourism II. Bangkok: Chulalongkorn 
University Press 

2. เอกสารขอมลูสาํคญั  
Miriam Jacob and Peter Strutt (1999) English for International Tourism. England: 
Longman Limited 

3. เอกสารและขอมลูแนะนํา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
 - การสนทนาระหวางกลุมผูเรียน และผูสอน 
 - การสะทอนความคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 
 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - สรุปผลการประเมินการสอน 
2. กลยทุธการประเมินการสอน 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 
 - การทวนสอบผลการประเมนิการเรียนรู 
3. การปรับปรงุการสอน 
 หลังจากการประเมินการสอนในขอ 2 จึงไดมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการสอนโดยการจัด
กิจกรรมในการระดมความคิด และหาขอมลูเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
 - การทําวิจัย ทั้งใน และนอกหองเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา   
 ในระหวางกระบวนการสอน มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ซึ่งไดจากการสอบถามนักศึกษา การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณา
จากผลการทดสอบยอย และหลังจากการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนผลสมัฤทธ์ิ ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชาเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากย่ิงขึ้นดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือทาํตามขอเสนอแนะ และผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ตามขอ 4 
- เปลี่ยน หรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมอง ในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 


