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รหัสวชิา 08-114-405 ชือ่วชิา การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว  
                         (English Writing for Hotel and Tourism) 
หลกัสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

หมวดวชิาเฉพาะ  กลุมความรูทางดานวิชาชีพเฉพาะ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ผูรับผดิชอบรายวชิา นายธนินทร สังขดวง 
ผูสอน นางดวงพร  โสมสุข 

สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว 

วทิยาลยัการโรงแรมและการทองเทีย่ว (พื้นทีต่รงั) 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่นอม) 

 

 

    



 

 

 

สารบญั 
 

  หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 2 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 4 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 7 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 13 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 14 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา   วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
                                            
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
 08-114-405  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการทองเที่ยว  

English Writing for Hotel and Tourism  
 
2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต  3(3-0-6) 
 
3.  หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสร)ี 
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะ 
 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยธนินทร สังขดวง โทรศัพท 087-5451591  
อาจารยประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว พ้ืนที่ตรัง 

อาจารยผูสอน   อาจารยดวงพร  โสมสุข โทรศัพท 087-5451591  
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 / ช้ันปที่ 2 (เทียบโอน) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 / ช้ันปที่ 4  
 

6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
      ไมม ี 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมมี 
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8.  สถานที่เรียน 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 
 

หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานในการเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในกิจการโรงแรมและทองเที่ยวได
ถูกตองและเหมาะสม  
         1.2 เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจ และสามารถนําความรูดานไวยากรณทางภาษาอังกฤษมาใชในการ
เขียนไดอยางถูกตอง 
         1.3 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษที่ใชในกิจการโรงแรมและทองเที่ยว และเลือก
คําศัพทในการเขียนสอดคลองตามจุดประสงคตางๆ ไดอยางถูกตอง  
         1.4 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูในการเขียนภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับธุรกิจการโรงแรมและ
ทองเที่ยวไดจริงในอนาคต  
 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดกลุมรายวิชาการเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถประยุกตความรูทาง
ภาษาที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนได 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 
ทักษะและเทคนิคในการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือติดตอสื่อสารในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว รูปแบบโครงสรางของภาษา การเขียนประโยค การกรอกแบบฟอรมในงานบริการ การเขยีนจดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว และการเขียนอีเมลล   

Skills and techniques of English writing as a medium for Hotel and Tourism industries; 
patterns of language structure; completing the application form; and writing business 
correspondence, letter, resume and email. 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  
ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 

51 ช่ัวโมง ไมม ี 51 ช่ัวโมง ไมม ี
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3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- ช่ัวโมงการสอน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห    
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานเว็บไซต  
 
4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

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

ระหวางบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

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 ความรับผดิชอบรอง 
 
5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
     (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ)  

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
ไมม ี ไมม ี

 
6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 
  

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
ไมม ี ไมม ี

 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
  
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

           1.1.4   มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
1.2 วิธีสอน 

   1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั                                                                     มคอ.3 

6 

  

     1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
     1.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม  จริยธรรม 
     1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี  
     1.2.5 กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ 
     1.2.6 มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 เวลาการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
  1.3.2 ผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
  1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ 
  1.3.4 ความเอ้ือเฟอหรือความมีนํ้าใจตอเพ่ือนและครูอาจารย 
2.  ความรู 
 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

1.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
อยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก 

    1.1.2 ความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรู ในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
    1.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการทํางาน 

 
2.2 วิธีสอน 

     2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 
  2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
   2.3.1 การทดสอบยอย 
   2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
   2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
                     2.3.5 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
                     2.3.6 ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา 
3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  3.1.2 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของเพ่ือ 
พัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล  

3.2 วิธีการสอน 
     3.2.1 กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดใหนักศึกษา
วางแผนการทํางานเปนทีม 
  3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
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  3.2.3 มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนว
ทางการแกไข 
  3.2.4 เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมีการ
นําเสนอผลงานจริง 

3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 
  3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา 
อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยงขอสอบที่
เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา 
  3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 
   4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมสีวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข  ปญหากลุม  

      4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง  
และตรงตามมาตรฐานสากล  
 4.2 วิธีการสอน 
   4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 

      4.2.2 มีการมอบหมายงานที่ ต องใชทักษะดานการสื่ อสารระหว าง บุคลทั้ งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 

  4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 
      4.2.4 มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
   4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
   4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
   4.3.3 มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา  

5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน 
การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                                5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสม ตามสถานการณ และ
วัฒนธรรม 
                                  5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสาํหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 5.2 วิธีการสอน 
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   5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 

  5.2.2 ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ ได 
   5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.3 วิธีการประเมินผล 
   5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
   5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ 

   
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สปัดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีน  

การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 
ผูสอน 

1 Course Orientation 
Greeting & Breaking the 
ice 

3 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

กจิกรรม 
- อธิบายรายละเอียด
ของวิชา กฎเกณฑและ
ละเง่ือนไขตางๆ ของ
รายวิชา  
- บรรยายเรื่องการ
ทักทายและใหนักศึกษา
ลุกขึ้นยืนกลาวคํา
ทักทายเปนรายบุคคล 
-ใหงานแตละคนให
เขียนนําเสนอเกี่ยวกับ
ความถนัดของตนเอง
หรือสิ่งที่สนใจ 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ
power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ  

อ.ธนินทร สังขดวง  

2 Unit:1 Thinking about writing 
Language focus 
-Simple present tense and 
adverb of frequency for 

3 
 
 
 

กจิกรรม 
-นําเสนอเน้ือหา  
-บรรยาย/ทบทวน
ความรูเดิมเรื่อง 

อ.ธนินทร สังขดวง 
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writing about likes and 
dislikes 
-Writing about the future 
 

 
 
 

Simple present 
tense 
-อธิบายขอผิดพลาด 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-ฝกเขียนเรื่องอนาคต 
และอีเมลลสั้นๆ  
สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

3 Unit:2 Introducing  
Language spot  
-Starting and ending an 
informal email 
-Listing main points 
-Spelling and punctuation 
Unit:3 Completing forms 
Language focus 
-Using capital letters when 
completing forms 
 
   

3 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-นําเสนอเน้ือหา  
-บรรยาย/ทบทวน
ความรูเดิมเรื่อง 
Informal greeting  
-อธิบายขอผิดพลาด 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-ฝกเขียนอีเมลลไมเปน
ทางการและการตอบ
อีเมลล 
-ฝกกรอกแบบสอบถาม 
สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

อ.ธนินทร สังขดวง 

4 Unit:4 Thanking  
Language focus 
-Comparing formal an 
informal writing styles 
-Salutations 
-Complimentary closings 

3 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-นําเสนอเน้ือหา  
-บรรยาย/ทบทวนเรื่อง 
formal and informal 
writing styles, คํา
กลาวนําหนา, คํากลาว
ลงทายจดหมาย   
-อธิบายขอผิดพลาด 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-ฝกเขียนจดหมายแสดง
การขอบคุณทัง้แบบ
ทางการและไมเปน
ทางการ  
สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ

อ.ธนินทร สังขดวง 
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สอน/หนังสือ 
5 Unit:5 Describing  

Language focus 
-Describing a place 
-Adjectives 
-Connectors 
-Abilities and interests  
 

3 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบเรื่องการ
อธิบายนําเสนอ  
-อภิปรายคําศัพท 
-ทบทวนเรื่อง 
adjectives  
-ใบงาน: ฝกเขยีน
บรรยายขอมูลดานการ
ทองเที่ยวที่สนใจ 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

อ.ธนินทร สังขดวง 

6 Unit:6 Giving an opinion and 
recommending  
Language focus 
-Present perfect to write 
about recent experience  
-Location 
-Simple past tense to write 
about recent completed 
experiences 
-Recommending 

3 -บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ  
-อภิปรายคําศัพท 
-ทบทวนเรื่อง present 
perfect, past simple  
-ใบงาน: ฝกเขยีน1)
ประสบการณที่ผานมา
ในอดีต 2) การแนะนํา 
3) การรีวิวภาพยนตร 
หนังสือ ฯลฯ  
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

อ.ธนินทร สังขดวง 

7 Unit:7 Writing about a 
vacation  
Language focus  
- Past continuous tense and 
simple past tense to write 
about an action that 
interrupts another 
-Descriptive adjectives 
 

3 -บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ 
-อธิบายนําเสนอ  
-อภิปรายคําศัพท 
-ทบทวนเรื่อง Past 
continuous, 
preposition of place  
-ใบงาน: ฝกเขยีน
1)action plan 2) 

อ.ธนินทร สังขดวง 
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ประสบการณสวนตัว
ฯลฯ  
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

8 Unit:8 Writing about an 
interest  
Language focus 
-Topic sentences 
-Brainstorming ideas using 
idea maps 
-Writing captions for 
photograph  
-Creative writing  
 

3 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบเรื่องการเขียน
หัวของานเขียน, 
articles  
-บรรยายเรื่องการระดม
สมองกอนการเขียน, 
idea maps 
-ใบงาน: ฝกเขยีนงาน
เขียน creative writing  
- มอบหมายโครงงาน
กลุม สงกอนสอบปลาย
ภาคเรื่อง creative 
writing 
-ทบทวนกอนสอบกลาง
และกิจกรรม Writing 
Things  
สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

อ.ธนินทร สังขดวง 

9 สอบกลางภาค (3)   
10 Unit:9 Applying for a job  

Language focus 
-Application letter language  
-Resume language  
-useful vocabulary  
 

3 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-ทบทวนความรูเดิม
เรื่องการเขียน resume 
–บรรยายเรื่องการเขียน
จดหมายสมัครงานและ
resume  
-บรรยายเรื่องภาษางาน
เขียน และคําศพัทตางๆ 
-ใบงาน: ฝกเขยีน
จดหมายสมัครงานและ 

อ.ธนินทร สังขดวง 
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resume  
สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

11 Unit:10 Discussing travel plan  
Language focus 
-Writing about definite plans 
-Making a polite request 
-Promising to do something  
-Writing an itinerary  
 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบเรื่อง definite 
plans, polite 
request, การใหสญัญา
, และการยอความ  
-มอบหมายแบบฝกหัด 
ฝกเขียนแผนงาน
โปรแกรมการทองเที่ยว  
สือ่การสอน 
- เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

อ.ธนินทร สังขดวง 

12 Unit: 11 Recommending    
Language focus 
-Writing about indefinite plan   
-Asking for recommendations    
-Recommending  
  

   3 กจิกรรม 
-ทบทวนความรูเดิม
เรื่อง recommend  
–บรรยายเรื่องการเขียน 
Probable business 
trips  
-ใบงาน: ฝกเขยีน 
Replying to a 
request  
สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

อ.ธนินทร สังขดวง 

13 Unit:12 Inviting   
Language focus 
-Inviting   
-Accepting an invitation  
-Discussing likes and 
preferences  
-Refusing an invitation   
  

3 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-ทบทวนความรูเดิม
เรื่อง Would you like 
..., I’m afraid … 
–บรรยายเรื่องการเขียน 
Making and replying 
an invitation 
-ใบงาน: ฝกเขยีน 
จดหมายเชิญและการ
ตอบกลับจดหมายเชิญ  

อ.ธนินทร สังขดวง 
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สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

14 Unit: 13 Making inquires   
Language focus 
-Giving a reason for writing  
-Making a request  
  

3 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-ทบทวนความรูเด ิม
เรื่อง describing, 
requesting    
-บรรยายเรื่องการเขียน  
Your interest in a 
company’s 
products or services  
-ใบงาน: ฝกเขยีน 
Description และ 
Requesting details  
สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

อ.ธนินทร สังขดวง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Unit: 14 Placing and 
responding to orders  
Language focus 
-Writing a list of items for a 
large orders 
-Acknowledging an order for 
goods and service  
-Suggesting alternative action 
 

3 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-ทบทวนความรูเด ิม
เรื่อง Placing orders, 
Cover Letter, 
Making notes. 
-บรรยายเรื่องการเขียน  
Placing and 
responding to 
orders  
-ใบงาน: ฝกเขยีน 
ordering and 
replying orders with 
reasons  
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2 
สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

อ.ธนินทร สังขดวง 

 16 Unit: 15 Discussing proposal 
and Reports   
Language focus 
- Making a proposal  

3 
 
 
 

กจิกรรม 
-ทบทวนความรูเด ิม
เรื่อง Parts of speech  
-บรรยายเรื่องการเขียน  

อ.ธนินทร สังขดวง 
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- Reporting opinion  
- Writing a shot report  
- Describing charts and graph   
 

 
 
 

Discussing proposal 
and reports  
-ใบงาน: ฝกเขยีน 
Proposal and 
business reports 
- ทบทวนกอนสอบ
ปลายภาค   
สือ่การสอน 
-เอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ 

17 สอบปลายภาค (3)   
 รวมชั่วโมงสอน 51   

 



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั                                                                     มคอ.3 

15 

 

2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู วิธกีารประเมิน 

สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน,การแตงกาย 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู - ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
- ใบงาน 

7 
9 
17 

ตลอดภาค
การศึกษา 

      10% 
      20% 

20% 
15%  

 
3 ทักษะทางปญญา - ทดสอบยอยครั้งที่ 2  15 10% 
4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา 
การนําเสนอรายงานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความการสงงาน
ตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การเขาถึงสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส,การใชLMS 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
5% 

 
 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1.  เอกสารและตําราหลกั 

- R. Barnard and D. E. Zemach 2008. Writing for the Real World 1 : An Introduction to 
General Writing. Oxford University Press. 135 pp. 
- R. Barnard and A. Meehan 2009. Writing for the Real World 1 : An Introduction to 
Business Writing. Oxford University Press. 134 pp. 
 

2.  เอกสารขอมลูสาํคญั 
 - Rod Revell & Trish Stott 1994. English for the Hotel and Catering Industry. Oxford   
             University Press. 110 pp.  

- Peter Strutt 2003. English for International Tourism. Pearson Education Limited.   
  Edinburgh Gate. Harlow. England. 144 pp.  

 
3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
           -  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
 

1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีไดใหนักศึกษาเขาประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซตโดยการ
นําแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาไดดังน้ี 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผาน Internet ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลจากโครงงานยอย ใบงานกลุมหรือบุคคล 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- วิจัยในช้ันเรียน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ  ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา  ไดจาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

- การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ  ทีไ่มใช
อาจารยประจําหลักสูตร 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ  
รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดรายวิชาเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4  
- เปลี่ยนหรือสลบัอาจารยผูสอน  เพ่ือใหนักศกึษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาตาง ๆ 
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