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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ / สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
            HS451  English for Service Industry (ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3 (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต  สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยกุตศิ์ลป์  เป็นวิชาเฉพาะ (กลุม่วิชาเอกเลือก) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
            ผศ. ดร. ตัก๊วา โบวสุ์วรรณ์    หวัหนา้สาขาวชิา 
            ผศ. ดร. ตัก๊วา โบวสุ์วรรณ์  และ ผศ. ดร. ฐนิษญา จิริยะสิน 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
        31  กรกฎาคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อให้นกัศึกษาสามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมบริการดา้นการท่องเท่ียว  การ
บินและการโรงแรม ดว้ยการใช้ค  าศพัท์ท่ีเหมาะสม  ค าศัพท์เฉพาะดา้นและส านวนต่างๆท่ีนิยมใช้
อยา่งเป็นสากล 

2. เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของอาชีพในอุตสาหกรรมบริการดา้นการ
ท่องเท่ียว การบินและการโรงแรม 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมนานาชาติมาประยุกต์ใช้ในการส่ือสารขา้ม
วฒันธรรมขณะปฏิบติังาน 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 
ของกระทรวงศกึษาธิการและส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2552) , แนวการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นธุรกิจการบริการ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว การโรงแรมและการบิน ตลอดจนวฒันธรรม
นานาชาติ โดยเนน้การสนทนาเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งการแกปั้ญหาในสถานการณ์การ
ท างานท่ีหลากหลาย 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง ตามความต้องการ
ของผู้เรียน 

30 ช่ัวโมง 30 ช่ัวโมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

            1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
      2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
      3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
      4)  มีจิตสาธารณะ 
      5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

1.2 วธีิการสอน 
1) ระดมความคิดของนกัศึกษาในชั้นเรียนเก่ียวกบั Code of Conduct ท่ีจะใชใ้นชั้นเรียน รวมทั้ง   

หลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 
              2) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   

3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลาและการส่งงานภายในเวลาท่ี  
    ก าหนด   
3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

4) ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอน การท ากิจกรรมกลุ่มและงานท่ีไดรั้บ 

    มอบหมาย                
          

 1.3 วธีิการประเมินผล 

              1) แบบบนัทึกการเขา้ชั้นเรียน 
              2) แบบบนัทึกการส่งงาน 
              3) การสังเกตการณ์ของผูส้อน 
              4) แบบประเมินกิจกรรมการเรียน          

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

1) มีความรู้ท่ีดีดา้นภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการบิน การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

           2)  มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัลกัษณะงานในธุรกิจการบิน การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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           3)  มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           4)  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

           5)  มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ดา้นธุรกิจการบิน การท่องเท่ียวและการ    

                  โรงแรมและสามารถประยกุต ์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 

2.2 วธีิการสอน 

1) การบรรยายและฝีกปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
       2) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
       3) การเรียนรู้ผา่นแบบฝึกหดัและกิจกรรมต่าง ๆ   

2.3 วธีิการประเมินผล 
                1)  การสอบยอ่ยในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค 

         2)  ผลงานจากกิจกรรมเด่ียว และกลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
         3)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1)  สามารถใชค้วามรู้ดา้นภาษาและความรู้พื้นฐานดา้นธุรกิจการบิน การท่องเท่ียวและการโรงแรม
เพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2)  สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 

3)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3.2 วธีิการสอน 
       1) กิจกรรมระดมความคิด 
       2) บทบาทสมมุติ 
       3) การเรียนรู้ตามภาระงาน (Task-based Learning) 
       4) การสืบคน้ขอ้มูลในหอ้งสมุดและทางอินเตอร์เน็ต         
3.3 วธีิการประเมินผล 

1)  การสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
       2)  ประเมินผลพฒันาการการเรียนรู้จากแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และบุคลิกภาพดี   
2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น          
    มนุษย ์
4) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
5) สามารถส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2 วธีิการสอน 
     1) กิจกรรมและแบบฝึกหดัต่าง ๆ  
     2) กิจกรรมกลุ่ม 
4.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

2) ประเมินผลผูเ้รียนจากผลงานกิจกรรมกลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
          1) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
           2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้ 
           3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
          4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 วธีิการสอน 
      1)  กิจกรรมและแบบฝึกหดัต่าง  
      2)  การคน้ควา้หาขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 5.3 วธีิการประเมินผล 
      1)  การประเมินการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน  
      2)  แบบประเมินผลงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 Course Introduction 

Introduction to service 

industry 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 
 Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

2 Airline Business 

Unit 1:  Ground services 

 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

3 Airline Business 

Unit 2:  In-flight services 

Part 1 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

4 Airline Business 

Unit 2:  In-flight services 

Part 1 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

5 Airline Business (Review) 3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

6 Special talk by airline 

representatives 

 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 Individual, pair, group work 
Group/class discussion 

ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

7 Travel Business 

Unit 1: Overview of 

travel and tourism 

business 

 

6 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

8 Midterm  Examination 
(25%) 

2 ชม. 13 October 2016  

9 Travel Business 

Unit 2: Cultural 

awareness in tourism 

industry 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

10 Travel Business 

Unit 3: Transferring 

cultural understanding 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

11  Travel Business (Review)   3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

12 Hotel Business 

Unit 1: Taking phone 

calls and reservations 

  3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

13 Hotel Business 

Unit 2: Giving 

information 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 Individual, pair, group work 
Group/class discussion 

ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

14  Hotel Business 

Unit 3: Dealing with 

problems and complaints 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

15 Special talk by 

travel/hotel 

representatives 

 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

16 Wrap-up 3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Integrated skills tasks  
 Individual, pair, group work 

Group/class discussion 

ผศ. ดร. ตัก๊วา 
โบวสุ์วรรณ์/ ผศ. 
ดร. ฐนิษญา จิริยะ
สิน 

17 Final Examination (30%) 3 ชม. 15 December 2016  
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
1.1, 1.5, 2.4, 

4.1, 4.2, 4.4, 5.2 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่ียวและ

กลุ่มในชั้นเรียน 
ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
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2 
1.1, 1.5, 2.1, 
2.2, 3.1, 5.1 

Exercises  
ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

3 1.5, 2.4, 2.5 Reflective Writing กิจกรรมเด่ียว สัปดาห์ท่ี 6, 15 6% 

4 1.5, 2.1, 3.1, 3.2 Quizzes 5, 11 15% 

5 
1.5, 2.3. 3.3, 
4.2, 4.4, 5.1, 

5.2, 5.3 
Project work 5, 11 9% 

6 2.1, 3.1, 5.1 การสอบกลางภาค 8 25% 

7 2.1, 3.1, 5.1 การสอบปลายภาค  17 30% 

     

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร 
English for Airline Business, teaching materials compiled and adapted by Takwa Bosuwon  

(2nd  Edition) 

English for Travel Business, teaching materials compiled and adapted by Takwa Bosuwon  

(2nd  Edition) 

English for Hotel Business, teaching materials compiled and adapted by Tanisaya Jiriyasin  

(2nd  Edition) 

 

2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

Ellis, S., & Lansford, L. (2010). English for cabin crew. Oxford: Oxford University Press. 

Ellis, S., & Gerighty, T. (2008). English for aviation: for pilots and air traffic controllers. 

Oxford: Oxford University Press. 

Parasakul, L. (2014). English in airline business. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 
Walker, R., & Harding, K. (2006). Tourism 1: Provision. Oxford: Oxford University Press. 

Walker, R., & Harding, K. (2007). Tourism 2: Encounters. Oxford: Oxford University Press. 

Walker, R., & Harding, K. (2009). Tourism 3: Management. Oxford: Oxford University Press. 

Jones, L. (1998). Welcome: English for the travel and tourism industry. Cambridge: 

Cambridge University Press.  
Stott, T. and Revell, R. 2008. Highly Recommended: English for the Hotel and Catering Industry.    
             Oxford: Oxford University Press 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1) จดัสอบและเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดฝึ้กฝนความรู้ดา้นการเขียนจดหมายภาษาองักฤษในวงการ
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ                

2)  ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            1)  ประเมินผลตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
            2)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา และ 

     สอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 
3. การปรับปรุงการสอน  
           1)  ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

2) พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
3) ปรับเน้ือหาการสอนตามขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 
4)  เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
5) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
1) ใหน้กัศึกษามีโอกาสตรวจสอบคะแนนก่อนการตดัเกรด 
2) ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ทบทวนและปรับปรุงรายวชิาเม่ือส้ินภาคการศึกษา       

 


