
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม   รหัสวิชา ๒0701-2102 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

จัดทำโดย 

นางสาวสินนีาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

คำนำ 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม รหัสวิชา 20701 2102 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
พุทธศักราช 2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 
สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 หน่วย ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษสำหรับงาน
โรงแรม คำศัพท์พื้นฐานการโรงแรม สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม แบบฟอร์มและเอกสารในงานโรงแรม การฝึก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษงานโรงแรม การสนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการ การจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง หากครูผู้สอน

นำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้ง
ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

  

 

นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 

    ผู้จัดทำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
๑.  ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม  (English for Professions) 
รหัสวิชา  20701 2102  จำนวน  2 หน่วยกิต  จำนวน  3   ชั่วโมง 
 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการ
อาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม คำศัพท์ สำนวนในงานบริการส่วนหน้าโรงแรม งาน
แม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มและ
เอกสารในงานส่วนหน้างานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม 
สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  สำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม งาน
แม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม 

3. จุดประสงค์รายวิชา 

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ และภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานบริการส่วนหน้าโรงแรม งาน
แม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม  

2. สามารถจัดทำเอกสารในงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
และงานประกอบอาหารโรงแรม  

3. สามารถสื่อสาร ให้ข้อมูลและบริการในโรงแรม 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกีย่วกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งาน
บริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม  

2. สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหาร
และเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม  

3. จัดทำเอกสารในงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและ            
งานประกอบอาหารโรงแรม  

4. สื่อสารให้ข้อมูลและบริการในโรงแรม  



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 

ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม  รหัสวิชา  20701 2102 

จำนวน  3  หน่วยกิต  จำนวน 3 ชั่วโมง สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สาขาวิชาการโรงแรม 
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1. ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 1 1 1 - - - 3 4 10 6 6 

2. คำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรม 3 3 1 - - - 3 5 15 4 9 

3. สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม 3 3 3 - - - 2 5 16 3 9 

4. แบบฟอร์มและเอกสารในงาน
โรงแรม 

2 2 3 - - - 3 5 14 5 6 

5. การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
งานโรงแรม 

2 1 2 - - -   9 6 20 2 12 

6. การสนทนาภาษาอังกฤษในการ
ให้บริการ 

3 
3 4 - - - 10 5 25 1 9 

สอบปลายภาคเรียน - - - - - - - - - - 3 

รวม 14 14 12 - - - 30 30 100 - 54 

ลำดับความสำคัญ 3 3 4 - - - 1 2 - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

 
6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานโรงแรม 

6 1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงาน
โรงแรม   

แสดงความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับงาน
โรงแรม 

หน่วยที่ 2 คำศัพท์
พ้ืนฐานการโรงแรม 

9 1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัคำศัพท์ ที่ใช้ในงานบริการ
ส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม 
งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและ
งานประกอบอาหารโรงแรม 

แสดงความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พ้ืนฐาน
การโรงแรม 

หน่วยที่ 3 สำนวนที่ใช้
ในงานโรงแรม 

9 1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัสำนวน ที่ใช้ในงานบริการ
ส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม 
งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและ
งานประกอบอาหารโรงแรม 

แสดงความรู้เกีย่วกับหลักการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้า
โรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งาน
บริการอาหารและเครื่องดื่มและงาน
ประกอบอาหารโรงแรม 

หน่วยที่ 4 แบบฟอร์ม
และเอกสารในงาน
โรงแรม 

6 1.1 สามารถจัดทำเอกสารในงาน
ส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม 
งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและ
งานประกอบอาหารโรงแรม 

จัดทำเอกสารในงานส่วนหน้าโรงแรม 
งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการ
อาหารและเครื่องดื่มและ           
งานประกอบอาหารโรงแรม 

หน่วยที่ 5 การฝึก
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษงาน
โรงแรม 

12 1.1 สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ใน
การสื่อสารเพื่อการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
 

แสดงความรู้ เกี่ยวกับ การต้อนรับ
แขกและการสำรองห้องพัก ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ  

หน่วยที่ 6 การสนทนา
ภาษาอังกฤษในการ
ให้บริการ 

9 1.1 นักเรียนสามารถสื่อสาร ให้
ข้อมูลและบริการในโรงแรม 

สื่อสารให้ข้อมูลและบริการในโรงแรม 

สอบปลายภาค 3                -         - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม  จำนวน 6 ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของธุรกิจโรงแรม   
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับประเภทของโรงแรม  
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับความสําคัญของอุตสาหกรรมบริการ   
 
3. เนื้อหา 

3.1 ประวัติความเป็นมาของโรงแรม 
3.2 ความสำคัญของธุรกิจโรงแรม   
 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โรงแรม 
4.2 แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
โรงแรม  
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานโรงแรม ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู

1.เอกสารประกอบ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพโรงแรม  
(English for 
Professions) 
 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3  คะแนน 
ทักษะ       3   คะแนน 
จิตพิสัย       4  คะแนน 
รวม        10     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..………………………………………....................................................... ..................................................................
...................................…………………………………..………………………………………...............………………………………… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................................................................. .
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................................................... .............
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรม จำนวน 9 ชั่วโมง 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัคำศัพท์ ที่ใช้ในงานบริการส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้าน
โรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม 
 
3. เนื้อหา 
 3.1 คำศัพทใ์นงานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
 3.2 คำศัพทใ์นงานแม่บ้านโรงแรม  

3.3 คำศัพทใ์นงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3.4 คำศัพทใ์นงานประกอบอาหารโรงแรม 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรม 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  คำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรม   จำนวน  9   ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-5/9 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง คำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง คำศัพท์
พ้ืนฐานการโรงแรม ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายคำศัพท์
พ้ืนฐานการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบข้อ
ซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพโรงแรม  
(English for 
Professions) 
 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  
13.บันทึกผลการประเมิน 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       7 คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       13    คะแนน 

  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….................................................... .....................................................................
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………..….........……… 
 
• ผลการสอนของครู 
.......................................................................................................................................................................... ....
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................................................... .............
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................. .....................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม  จำนวน  9  ชั่วโมง 

 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับประเภทของการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ
 2.3 นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับความสําคัญของการใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
 
3. เนื้อหา 
   3.1 สำนวนในงานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
   3.2 สำนวนในงานแม่บ้านโรงแรม  

  3.3 สำนวนในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
  3.4 สำนวนในงานประกอบอาหารโรงแรม 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกีย่วกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานโรงแรม 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม  จำนวน    9     ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-8/9 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม   

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม   

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง สำนวน
ที่ใช้ในงานโรงแรม ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายสำนวนที่
ใช้ในงานโรงแรม ผู้สอนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบข้อ
ซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพโรงแรม  
(English for 
Professions) 
 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       9  คะแนน 
ทักษะ       2    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       16     คะแนน 

  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….......................................................................................................... ...............
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..……………………………………….........…………………………………………………………………………………………………… 
 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………....................................................
............................................................................................................................................... .........................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แบบฟอร์มและเอกสารในงานโรงแรม จำนวน  6  ชัว่โมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำเอกสารในงานส่วนหน้าโรงแรม 
           2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจและสามารถประสานงานธุรกิจบริการได้ตามหลักวิธีปฏิบัติ 
  

3. เนื้อหา 
3.1 เอกสารในงานส่วนหน้าโรงแรม  
3.2 เอกสารในงานแม่บ้านโรงแรม  
3.3 เอกสารในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3.4 เอกสารในงานประกอบอาหารโรงแรม 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกี ่ยวกับการจัดทำเอกสารในงาน
ส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการ
อาหารและเครื่องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได ้อย ่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  แบบฟอร์มและเอกสารในงานโรงแรม  จำนวน   6  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-11/ 
9 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง แบบฟอร์มและ
เอกสารในงานโรงแรม   

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประเภทของ
แบบฟอร์มและเอกสารในงาน
โรงแรม   

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง 
แบบฟอร์มและเอกสารในงานโรงแรม  
ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน

และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับแบบฟอร์มและ
เอกสารในงานโรงแรม ผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน  
ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน

ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

1.เอกสารประกอบ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพโรงแรม  
(English for 
Professions) 
 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  

13.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       7  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       5 คะแนน 
รวม        14   คะแนน 
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 



 

 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
…………................................................................................................................................................................ 
 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….................................................................................................................. .......
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….........……… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
......................................................................................... ......................................................... .......................… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษงานโรงแรม  จำนวน 12 ชั่วโมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   
3. เนื้อหา 
    3.1 การต้อนรับในงานบริการในงานโรงแรม 
             3.2 ขั้นตอนการบริการในงานโรงแรม   
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 1 แสดงความรู้ เกี่ยวกับ การต้อนรับแขกและ
การสำรองห้องพัก ตระหนักถึงความสำคัญของการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ  
 
 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษงานโรงแรม  จำนวน  12  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-15 
/12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ผู้สอนแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
งานโรงแรม 

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประเภทของห้องพัก 
การต้อนรับแขกและการสำรอง
ห้องพัก 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษงานโรงแรม ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
 อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความรู้เกี่ยวกับ
การต้อนรับแขกและการสำรองห้องพัก 

6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบ
ข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดย
สรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
7. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน

ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

1.เอกสารประกอบวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
โรงแรม  (English for 
Professions) 
 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรยีนรู้
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วม
เฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
10. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
11. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5 คะแนน 
ทักษะ       9    คะแนน 
จิตพิสัย       6  คะแนน 
รวม        20     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..………………………………………................................................... ......................................................................
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….........……… 
 
• ผลการสอนของครู 
......................................................................................................................................................................... .....
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................................................... .............
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
........................................................................................................................................................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการ   จำนวน   9   ชั่วโมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
         2.1 กรอกแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโรงแรม 
         2.2 สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารเพ่ือการโรงแรม   
3. เนื้อหา 
         3.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานโรงแรม 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 กรอกแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
โรงแรม 
4.2 สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารเพ่ือ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็น
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการ  จำนวน  9  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

16-17 
/6 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง สนทนา
ภาษาอังกฤษในการให้บริการ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานโรงแรม 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง 
สนทนาภาษาอังกฤษในการ
ให้บริการ ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน

และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ใช้
ในการปฏิบัติงานโรงแรม 

8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบ
ข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน

ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

1.เอกสารประกอบวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
โรงแรม  (English for 
Professions) 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการเรยีนรู้
ของนักเรียน 
 

 



 

 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วม
เฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  

  14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       10 คะแนน 
ทักษะ       10    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        25     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….......................................................................................................... ...............
...................................…………………………………..………………………………………...............…………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….........……… 
 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
................................................................................................................................................................... .....…… 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยที่ 2 หน้า 1/2 

 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย คำศัพท์พ้ืนฐานการโรงแรม 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้ 

1.Book 2.Cash 3.Check in 4. Comfortable 
    
5.Confirm 6.Last minute 7.Vacancy 8.Baggage 
    
9.Duvet 10.Bathtub 11.Shower 12.Bellboy 
    
13.Guest 14.Manageer 15.Alacart 16.Extra bed 
    
17.Balcony 18.Fitness centre 19.Room 20.Parking 
    
21.Reception 22.Restaurant 23.Smoking area 24.Deliver 
    
25.Recipe 26.Deposit 27.Dill 28.Cabinet 
    
29.door closet 30.Drawer 31.Fork 32.Hanger 
    
33.Housekeeper 34.Key 35.Laundry Service 36.Pool View 
    
37.Room Number 38.Sanitary Bag 39.Shoes Mit 40.Spoon 
    
41.Suite 42.Toilet Bowl 43.Vacuum 44.Iunch 
    
45.Operator 46.Sauna Room 47.Giess of water 48.Lce Tong 
    
49.Lron 50.Sippers 51.Soap 52.Comb 
    

 



 

แบบฝึกหัดที่  หน่วยที่ 4 หน้า 1/1 
 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย แบบฟอร์มและเอกสารในงานโรงแรม 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

 
 



 

แบบฝึกหัดที่  หน่วยที่ 5 หน้า 1/1 
 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษงานโรงแรม 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ต่อไปนี้ 

1. ลูกค้าโทรจองทางโทรศัพท์ 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

2. ลูกค้า Walk in พร้อมเข้าพัก 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ................................... 

3. ลูกค้าเข้าพักโดยที่จองไว้แล้ว 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 



 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หน่วยที่ 6 หน้า 1/2 

 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การสนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการ 
 
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบท่ีดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง 

Hotel Reservation 
               People stay in hotels for business and personal travel.  But with 
room         1       being so high, many travelers are staying home.  Since high costs 
can preclude travel,          2        travelers know they can save money and get the best rates 
for a room by making         3        well in advance of the beginning of their trip.  When you 
make a reservation, the hotel staff will ask you to notify them as soon as there is 
any         4         in your travel plans.  To avoid any surprises, it is a good idea to call 
and          5        the availability of your room and the rate you were quoted. 
               In         6        a hotel, first think about the kinds of service you will need or like to 
have.  You naturally         7        a clean, well-lit room.  You naturally expect that 
a         8        will clean your room daily even in the smallest hotels.  Large 
hotel chains         9        the most services, such as a         10      , health club, or money 
exchange.  The front desk clerks will tell you about such services when you             11         at 
the hotel. 
  
1. (a) size    (ขนาด) 
    (b) reservation    (การจอง) 
    (c) expectation    (ความคาดหวัง) 
    (d) struggle    (การต่อสู้, การดิ้นรน, การแข่งขัน) 
    (e) rates    (อัตรา – ค่าห้องพัก) 
 
2. (a) enthusiastic    (กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ) 
    (b) delayed    (ล่าช้า) 
    (c) domestic    (ภายในประเทศ) 
    (d) smart    (ฉลาด) 
    (e) frequent    (บ่อยๆ) 
3. (a) mistakes    (ความผิด) 



    (b) calculations    (การคำนวณ) 
    (c) reservations    (การจอง) 
    (d) decisions    (การตัดสินใจ) 
    (e) considerations    (การพิจารณา) 
4. (a) problem    (ปัญหา) 
    (b) increase    (การเพ่ิมขึ้น) 
    (c) question    (คำถาม) 
    (d) change    (การเปลี่ยนแปลง) 
    (e) doubt    (ความสงสัย, ความฉงน, ความไม่แน่ใจ, ความสนเท่ห์, ความไม่ไว้วางใจ, ความไม่แน่นอน) 
5. (a) inquire    (ถาม, ถามหา, สอบถาม, สืบสวน, สอบสวน) 
    (b) reserve    (จอง) 
    (c) confirm    (ยืนยัน) 
    (d) cancel    (ยกเลิก) 
    (e) postpone    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา, เลื่อนออกไป) 
6. (a) travelling to    (การเดินทางไปที่) 
    (b) selecting    (การเลือก) 
    (c) leaving    (การออกจาก) 
    (d) staying in    (การพักใน) 
    (e) calling up    (การโทรศัพท์ไปที่) 
7. (a) expect    (คาดหวัง) 
    (b) dislike    (ไม่ชอบ) 
    (c) discover    (ค้นพบ) 
    (d) rent    (เช่า) 
    (e) sleep soundly in    (นอนหลับสบายใน) 
8. (a) cook    (พ่อครัว, คนปรุงอาหาร) 
    (b) hotel manager    (ผู้จัดการโรงแรม) 
    (c) waiter    (ผู้รับใช้ (ในร้านอาหาร), ผู้ปรนนิบัติ, ผู้คอย) 
    (d) housekeeper    (คนหรือพนักงานดูแลบ้านหรือโรงแรม) 
    (e) janitor    (แจ๊น-นิ-เท่อะ)  (ภารโรง, คนเฝ้าประตู, คนดูแลอาคาร) 
9. (a) display    (แสดง, แสดงให้เห็น) 
    (b) sell    (ขาย) 
    (c) invent    (ประดิษฐ์, สร้าง, คิดค้น) 
    (d) anticipate    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน) 



    (e) offer    (เสนอ, มอบ, ให,้ ถวาย, เสนอราคา, บอกราคา, บอกขาย, กล่าวว่าจะยกให้, ขอ
แต่งงาน) 
10. (a) kitchen    (ครัว) 
      (b) restroom    (หอ้งน้ำ) 
      (c) parking lot    (ลานจอดรถ) 
      (d) pool    (สระ (ว่าย) น้ำ, หนองน้ำ, แอ่งน้ำ, บ่อน้ำ) 
      (e) bank    (ธนาคาร) 
11. (a) check out    (จ่ายเงินและออกจากโรงแรมหรือที่พัก) 
      (b) check in    {ลงช่ือ (เข้าพักในโรงแรม)} 
      (c) stay    (พัก) 
      (d) make a reservation    (จอง) 
      (e) rent a room    (เชา่ห้อง) 
 


