
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑  
รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 

รหัสวชิา ENL2681 รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1    

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๑  ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวชิา    ENL2681  

ช่ือรายวชิาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม1   

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ English for Hotel 1 

 

๒.  จํานวนหนวยกติ       ๓ (๓-๐-๖)       

        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     

      ๓.๑  หลักสูตร      ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 

      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   ประเภท วชิาเฉพาะดาน  

 

๔.  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน     

      ๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา     อาจารยสุณัฐา กรุดทอง 

      ๔.๒ อาจารยผูสอน    อาจารยสุณัฐา กรุดทอง 

      

 

๕.  สถานท่ีตดิตอ อาคาร ๓๕ ช้ัน ๒ สาขาวชิาภาษอังกฤษธุรกิจ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

                 E–mail: sunattha.kr@ssru.ac.th  

 

๖.  ภาคการศกึษา / ชัน้ปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑/๒๕๖๔ /  ช้ันปที ่๒ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ   ๙๕ คน 

 

๗.  รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน (Pre-requisite)  (ถาม)ี                 ไมม ี

 

๘.  รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี ไมม ี   
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๙.  สถานท่ีเรยีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง  วันที่ ๑๒  เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     รายละเอียดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.   จุดมุงหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหนักศึกษาทราบคําศัพท สํานวนพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม แผนกตอนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคารและ
แผนกแมบาน  

 
๒.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  ๑. ตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเสริมสรางศักยภาพของนักศกึษาใหสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของตลาดแรงงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
       ๒. ใหมีความรูและเขาใจในทักษะการใชภาษาอังกฤษ การฟง พูด อาน และเขียนที่เปนประโยชนตองานดานการ
โรงแรม  
      ๓. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถนํามาใชในการทํากิจกรรมปฏสิัมพันธรวมกับผูอื่นและใชไดในสถานการณ
จริง รวมถึงการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
       

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
๑. คําอธบิายรายวชิา 
      Introduction to hotel businesses; basic terminology, expressions   
      and communication used in hotel business in various departments;  
      reservations, front office, house keeping 

    คําศัพท สาํนวนพื้นฐานในธรุกิจโรงแรม แผนกตอนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม  ภตัตาคารและแผนกแมบาน  
 
 
  
  
 
  
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบิัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ช่ัวโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง สอนเสริมตาม -  
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ตอภาคการศึกษา ความตองการของ

นักศึกษา 

ศึกษาดวยตนเอง 6 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน   

อาคาร ๓๕ ช้ัน ๒ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  - 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail): sunatthakr@yahoo.com ๓.๔ ปรึกษาผานเครอืขายสังคม

ออนไลน (Facebook/Twitter/Line): - 

๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Webboard):     www.teacher.ssru.ac.th/sunattha_kr 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

 

๑. คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  มวีนิัย ตรงตอเวลา 

      (๒)  มคีวามซื่อสัตยสจุริต 

  (๓)  มคีวามรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

  (๔)  มจีรรยาบรรณในวชิาชีพ 
   
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑) กําหนดคุณลักษณะนักศกึษาดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนการ ปลูกฝงใหนักศกึษามรีะเบยีบวนิัย 
โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ปนไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

(๒) ยกตัวอยางประสบการณจริงและสรางกรณศีกึษาใหระดมความคิดในการเสนอแนะหรอืแกไข
สถานการณนัน้ๆโดยมกีารสรุปขอแนะนาํตางๆหลงัจากนักศกึษาระดมความคิดพรอมสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  

 
๑.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  พฤตกิรรมการเขาเรียน และสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
(๒)  ประเมนิผลจากการวเิคราะหในการทํารายงานและการนําเสนองานที่รับมอบหมาย 
 (๓)  สังเกตจากการเขาเรียนและพฤตกิรรมการมสีวนรวมในช้ันเรียน 
(๔)  ประเมนิจากการรวมทํากิจกรรมทัง้ในและนอกช้ัน 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามรูความเขาใจในหลักภาษา และหลักการสือ่สาร 

 (๒)  มคีวามรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎแีละกระบวนการทางธุรกิจ 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยายประกอบเอกสารการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาองักฤษ 

http://www.teacher.ssru.ac.th/sunattha_kr


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๔  
รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(๒)  มอบหมายใหจัดทาํรายงานเปนภาษาองักฤษ ทัง้งานรายบุคคลและงานกลุม  
(๓)  ฝกปฏบิัต ิบทสนทนา ถามและตอบคําถามภาษาอังกฤษ 

 
๒.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  การทดสอบยอย 
(๒)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(๓)  ประเมนิจากงาน รายงานที่นักศกึษาจัดทาํ 
(๔) ประเมนิจากการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน 
 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  มคีวามสามารถในการสือ่สาร วเิคราะห วจิารณ แลกเปลี่ยนความคิด (Discussion) และการนําเสนอ

เปนภาษาอังกฤษ  

 

  (๒) มคีวามสามารถในการวเิคราะหแผนธุรกิจ และกรณศีกึษา 

  
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑) มกิีจกรรมตางๆใชประกอบการเรียนการสอน วเิคราะหและอภปิรายแสดงความคิดเห็นจากกรณศีกึษา
ตางๆ 

(๒)  บรรยายและแสดงบทบาทสมมุติ 
(๓) ใหนักศกึษาคนควาหาความรูเพิ่มเตมิจากแหลงเรียนรูอื่นๆวเิคราะหและอภปิราย 

 
 
 
๓.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากคุณภาพของรายงานที่ไดรับมอบหมายทัง้รายบุคคลและงานกลุม แบบทดสอบ ขอสอบ
ยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

(๒)  การประยุกตทักษะตางๆเขาดวยกันและการนาํใชในสถานการณสมมุต ิ
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

  (๑)   สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางสรางสรรค มภีาวะผูนํา-ผูตาม                 ในโอกาสที่

เหมาะสม 

  (๒) มคีวามรับผดิชอบตอการกระทาํและผลสบืเนือ่ง (Consequence) 

  (๓) มเีปาหมายในการดําเนนิชีวติและเรียนรู และแสวงหาวธิกีารเพื่อไปสูเปาหมาย 

 

 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑)  มอบหมายงานที่ใชทักษะความสัมพันธใหมกีารเรียนรูและศกึษารวมกันตามเนื้อหารายวชิา 
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(๒)  สรางสถานการณจําลอง กรณศีกึษาและการกําหนดปญหาใหผูเรียนไดมกีารใชทักษะความสมัพันธ
พรอมสอดแทรกประสบการณของอาจารยผูสอน 

(๓)  สงเสริมใหมกิีจกรรมที่มคีวามรับผดิชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
๔.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากพฤตกิรรมการเขาช้ันเรียนในการทํางานเปนกลุม 
(๒)  ประเมนิจากการสงงานทีไ่ดรับมอบหมายตรงเวลาและมคุีณภาพ 

 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มทีักษะในการประมวลผล แปลความหมายและนาํไปใชประโยชน 

      (๒) มทีักษะการใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมปีระสทิธภิาพ   

     (๓) สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนและนาํเสนอ 

 

 

  
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑) มอบหมายงานโดยผูเรียนสามารถศกึษาคนควาขอมลูโดยใชสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและระมดัระวัง  

(๒)  มกีารนาํเสนอ ขอมลูโดนใชโปรแกรมคอมพวิเตอรไดอยางเหมาะสม 
(๓)  สรางสถานการณจําลอง กรณศีกึษาและการกําหนดปญหาใหผูเรียนไดมกีารใชทักษะทางภาษา 

๕.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ประเมนิจากการอภปิรายรวมกันในช้ันเรียน 
(๒)  ประเมนิจากการใชสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในการนาํเสนองานทีไ่ดรับมอบหมายไดอยางสรางสรรค 

ถูกตองและมปีระสทิธภิาพ 
 

๖. ดานอื่นๆ 

 ไมม ี

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถงึ ไมไดรับผดิชอบ 

ซึง่จะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๖  
รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอยีด จํานวน 

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน 

การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 Course Orientation and Pre-

test 

 

 

3 เอกสารประกอบการสอน 

Pre-test worksheet 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

2 Unit 1 Hotel facilities and 
services  

- Dealing with 
incoming calls 

- Giving information 
to customers  

- Offers and requests 

3 ตํารา บรรยาย ฝกปฏบิัต ิ

ซักถาม ยกตัวอยาง

ประกอบ 

สื่อมลัตมิเีดยี และ

อนิเตอรเนต็ 

 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

3-4 

 

 

 

Unit 2 Explaining how 
things work in hotel 
rooms 

- Helping guests 
with the room 
facilities 

- Giving essential 
information 

- Explaining hotel 
facilities and 
services 

- Extra facilities for 
guests with 
special needs  

- Structure : 
Adjective and 
adverb  

 

6 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- Power point 

- Practices 

 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

5-6 Unit 3 Taking reservation 

- Dealing with 
booking enquiries 

- Confirming details 
of a booking 

- Changing ad 

6 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน 

- ฝกปฏบิัต ิซักถาม 

ยกตัวอยางประกอบ 

 

 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๗  
รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

cancelling 
reservations  

- Turning down 
bookings and 
giving 
explanations  

- Present Simple 
and Present 
Continuous  
 

 

7 

 

Unit 4 Mistakes and 
problems 

- Checking details, Finding 
solutions, Offering 
compensation 

- Difficult phone calls, 
clarifying, checking and 
repeating 

- Giving advice and 
assistance, helping with 
lost luggage and 
passports  

 

 

 

3 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- สื่อมลัตมิเีดยี 

- ฝกปฏบิัต ิซักถาม 

ยกตัวอยางประกอบ 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

8 สอบกลางภาค 

9-10 Unit 5 Dealing with 
problems 

- Welcoming guests 
- Handling guests 

complaining to 
reception “ my 
room hasn’t been 
serviced. It should 

6 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- ฟง CD พรอมจับ

ใจความและสรุปประเดน็ 

- วเิคราะหกรณศีกึษา 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๘  
รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

have been done 
this morning.  

- Guests 
complaining in a 
hotel and 
restaurant 

- Complaints and 
apologies, 
Acknowledging 
and apologizing, 
promising action 
 

11 

 

Unit 6 Food and Drinks 

- Serving drinks 

- Service in the bar and 
restaurant 

-food service 

-Taking customers’ orders 

Describing dishes 

3 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- ฟง CD พรอมจับ

ใจความและสรุปประเดน็ 

- วเิคราะหกรณศีกึษา 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

12 Unit 7 Dealing with 
requests 

-Hotel reception and 
restaurant staff replying 
to requests 

-giving directions inside 
and outside the hotel 

3 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- Power point 

- Practices 

 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

13 Unit 8 – Business travelers 

- Facilities for the 
business traveler  

- Explaining 
conference 
facilities to a guest  

- Conference and 
meeting enquiries  

3 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- Power point 

- Practices 

- ยกตัวอยางประกอบ 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙  
รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- Explaining 
conference 
packages 

14 

 

 

 

Unit 9 Giving advice and 
assistance  

-Helping with lost luggage 
and lost passports  

-Hotel staff sealing with 
and accident  

-handling payments, bilss 
and payment security  

3 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน 

- Practices 

-ฝกปฏบิัต ิซักถาม 

ยกตัวอยางประกอบ 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

15 Unit 10 – Housekeeping  

-Housekeeping glossary 

-Servicing the rooms 

-The evening turndown 
service  

 

3 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน 

- Group activities 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

16 Group presentation  3 - Practices 

 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

17 สอบปลายภาค 

 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

    ( ระบุวธีิการประเมนิผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหท่ีประเมนิ และสัดสวนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ครั้งท่ีประเมิน สันสวนของการประเมิน 
1.1.1 การเขาเรียน การมสีวนรวมในช้ันเรียน

รวมถึงพฤตกิรรมและการสงงานตรง

ตามเวลา 

ทุกสัปดาห 10% 

2.3.1,2.3.2 สอบยอย 5,13 10% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๐  
รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

17 

 

 

 

30% 

30% 

2.3.3, 2.3.4,  3.3, 

4.3, 5.3 

การคนควาและการนําเสนอรายงาน

กลุมและผลงานรายบุคคล 

ตลอดภาค

การศกึษา 

20% 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

๑) Trish Stott and Alison Pohl, Highly Recommended: English for the Hotel and Catering Industry 2, 2011, 

Oxford 

๒) Trish Stott and Rod Revell, Highly Recommended: English for the Hotel and Catering Industry 1, 2011, 

Oxford 

        

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

        ๑)  Trish Stott and Alison Pohl, Highly Recommended: English for the Hotel and Catering Industry 2 workbook, 

2011, Oxford 

 ๒) Baude, Iglesias , Inesta, Ready to Order: Elementary English for the Restaurant Industry, 2002, Pearson 

Education 

 ๓) Catrin E. Morris, Flash on English for Cooking, Catering & Reception, 2012, ELI s.r.l 

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

        ๑) Peter Strutt, 2003, English for International Tourism, Longman Limited 

 ๒) Robin Walker and Keith Harding, English for Careers, Tourism 2, 2011 Oxford University Press   

        ๓) High Impact Tourism Training for Jobs & Income programme (HITT), Food and beverage service 

(waiter/waitress) learner's manual 

 

         

หมวดท่ี ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

 1.1 แบบประเมนิการสอนของอาจารยโดยนักศกึษา 
 1.2 สังเกตการณจากพฤตกิรรมของผูเรียนและการมสีวนรวมในการเรียนการสอน 
 1.3 สนทนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูสอนกับผูเรียนในเนื้อหาวชิา 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๑  
รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๒. กลยุทธการประเมนิการสอน  

 2.1 สังเกตจากพฤตกิรรมของผูเรียนเปนรายบุคคลและกลุม และประเมนิจากประสทิธภิาพงานกลุมและงานรายบุคคล 
    2.2 ผลการเรียนของนักศกึษาจากการการสอบยอย สอบกลางภาคและปลายภาค 
    2.3 ผลการเรียนของนักศกึษา  
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 3.1 หลังจากประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงเนื้อหาและการสอนใหมีความเหมาะสมและทันสมัยและสอดคลองกับ
นักศกึษา เพิ่มเตมิการวจิัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการสอน 
  3.2 มกีารปรับการใชเทคโนโลยใีหสอดคลองกับการเรียนการสอน 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 
 4.1 การทดสอบตามแบบทดสอบ การซักถามความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาของผูเรียน การตอบคําถามของผูเรียน 
๕.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

    5.1 นําความคิดเห็นของนกัศกึษามาประมวล เพือ่นํามาปรับปรุงเนื้อหา ความรู และการปฏบิัตแิละปรับปรุงรายละเอยีด

ของวชิาหรอืทาํตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบตามขอ 4 

     

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๒  
รายวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

ทักษะ

ทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผดิชอบ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ความรับผดิชอบหลัก                                                       ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

ENL2681  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1               

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจาํนวนไดตามความรับผดิชอบ 

 


