
 

 

 

 
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 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.......................………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………....
................................................................................................................................................................... .....…… 



 

แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 หน้า 1 

 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้ 
1. Bellboy …………………………………………………. 

2. Concierge …………………………………………………. 

3. Guest …………………………………………………. 

4. Housekeeping …………………………………………………. 

5. Joiner …………………………………………………. 

6. Maid …………………………………………………. 

7. Manager …………………………………………………. 

8. Receptionist …………………………………………………. 

9. Resident …………………………………………………. 

10. Skipper …………………………………………………. 

11. Staff …………………………………………………. 

12. Waiter …………………………………………………. 
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 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 
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 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย สำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแปลความหมายของบทสนทนาการจองโรงแรม คำถามสำหรับถามลูกค้าต่อไปนี้ 
 
1. What name is the reservation under? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Do you have your booking confirmation? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. How long will you be staying? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Are you planning on checking out tomorrow? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. I’m afraid you can’t check in until after 4:00 pm. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. What type of vehicle are you driving? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Do you know the license plate number of your vehicle? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Complimentary breakfast is served in the lobby between 8 and 10 am. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. The dining room is on the main floor at the end of the hall. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Just call the front desk if you need any extra towels or pillows. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย แบบฟอร์มและเอกสารในงานโรงแรม 
 
คำชี้แจง จงแปลความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้  
1. Arrival Date ……………………………………………………….. 

2. Flight ……………………………………………………….. 

3. Time ……………………………………………………….. 

4. Departure Date ……………………………………………………….. 

5. Room type ……………………………………………………….. 

6. Name ……………………………………………………….. 

7. Address ……………………………………………………….. 

8. Telephone ……………………………………………………….. 

9. Credit Card details ……………………………………………………….. 

10. Card Holder ……………………………………………………….. 

11. Expiry Date ……………………………………………………….. 

12. Confirmed by ……………………………………………………….. 
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 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษงานโรงแรม 
 

คำชี้แจง จงอ่านและแปลความหมายของคำต่อไปนี้  

1. Are there any rooms available? …………………………………………………………. 

2. What kind of room do you want? …………………………………………………………. 

3. Which day would you like to check in? …………………………………………………………. 

4. Could I see the room? …………………………………………………………. 

5. I’m sorry, we’re full up.  …………………………………………………………. 

6. I would like to make a reservation. …………………………………………………………. 

7. I would like to reserve a room for two. …………………………………………………………. 

8. How much does the room cost per night? …………………………………………………………. 

9. How much does it cost per night?  …………………………………………………………. 

10. What is the price per night? …………………………………………………………. 

11. What are the room rates? …………………………………………………………. 

12. Is the breakfast included? …………………………………………………………. 

13. The breakfast is excluded.  …………………………………………………………. 

14. What floor is the room on? …………………………………………………………. 

15. Have you got anything cheaper?   …………………………………………………………. 

16. OK, I’ll take it. …………………………………………………………. 

17. Do you have a reservation? …………………………………………………………. 

18. I made a reservation through your website. …………………………………………………………. 

19. I would like to postpone the check-out date. …………………………………………………………. 

https://www.engnow.in.th/2020/02/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a/
https://www.engnow.in.th/2020/02/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-how-much-how-many/


20. Do you have any luggage? …………………………………………………………. 

21. Please wake me up at 6 am. …………………………………………………………. 

22. Where do we have breakfast? …………………………………………………………. 

23. I’ve lost my room key.  …………………………………………………………. 

24. Are there any laundry facilities?  …………………………………………………………. 

25. What time do I need to check out? …………………………………………………………. 

26. When is the check-out time?   …………………………………………………………. 

27. I’d like to check out, please.  …………………………………………………………. 

28. My room’s not been made up …………………………………………………………. 

29. Could you please change the sheets? …………………………………………………………. 

30. Could you please call me a taxi? …………………………………………………………. 
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 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การสนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการ 
 

คำชี้แจง จงอ่านและแปลความหมายของบทสนทนาต่อไปนี้  
Receptionist: Good morning, Grand Hotel. May I help you? 
........................................................................................................ ................................................................. 
Caller: Yes, please. I’d like to book a room for next week. 
........................................................................................................ ................................................................. 
Receptionist: Would you like a single or a double room? 
........................................................................................................ ................................................................. 
Caller: A single room please. 
........................................................................................................ ................................................................. 
Receptionist:  How long will you be staying? 
........................................................................................................ ................................................................. 
Caller: I’ll be arriving on July 10th and staying for 3 nights. How much is it per night? 
........................................................................................................ ................................................................. 
Receptionist: 1000 baht a night, sir. 
........................................................................................................ ................................................................. 
Caller: Is breakfast included? 
........................................................................................................ ................................................................. 
Receptionist: That’s right. May I have your name, please? 
........................................................................................................ ................................................................. 
Caller: Sure. My name’s John Kay. 
........................................................................................................ ................................................................. 
Recetionist: How do you spell your last name? 
........................................................................................................ ................................................................. 
Caller: K-A-Y. 
........................................................................................................ ................................................................. 
Receptionist: Thank you for chooising to stay with us. 
........................................................................................................ ................................................................. 

 



 

 

กิจกรรม หน่วยที่ 6 หน้า 1 
 วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพโรงแรม  
รหัสวิชา 20701 2102 

เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การสนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการ 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 กลุ่ม  

2. ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลาก ในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ลูกค้าทำการจองล่วงหน้า 

2. ลูกค้า Walk in เข้ามา 

3. ลูกค้าไม่ได้จองล่วงหน้า 

3. ให้นักเรียนร่วมกันแต่งบทสนทนา ตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

4. นำเสนอตามหัวข้อที่ได้รับหน้าชั้นเรียน 

 


