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คำ�นำ�

แผนการจดัการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  (English ) รหัส 
1052–7401 มีเน้ือหาตรงตามจดุประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำาอธิบายรายวชิา หลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2559 ของสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวง- 
ศกึษาธกิาร 

การจัดแผนการจัดการเรียนรู้จากเน้ือหาวิชาทั้งหมด 9 หน่วย ใช้เวลาเรียน  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มี
การจัดเน้ือหาและกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ดังน้ี
          1. Pre–test แบบทดสอบก่อนหน่วยการเรียน เป็นการทดสอบวา่ผู้เรียนมีพื้นความรู้ในเรื่องทีจ่ะเรียน
มากน้อยเพียงใด
          2. Vocabulary Practice ประกอบดว้ยคำาศพัท์ที่เตรียมพร้อมสำาหรับการเรียน  
          3. Listening and speaking Practice เป็นการฝึกทักษะการฟังเน้ือเรื่อง แล้วตอบคำาถามหรือทำา
กจิกรรม ท่ีกำาหนด และฝึกทักษะการพดูจากบทสนทนาที่กำาหนดให้ และจากบทสนทนาที่ผู้เรียนคดิข้ึน
           4. Grammar Practice เป็นไวยากรณ์ โครงสรา้งประโยค สำานวนตา่ง ๆ มีคำาอธิบายสั้น ๆ ถึงหลัก
การใช้ วิธีการนำาไปใชใ้นการเขียน การพูด พร้อมยกตวัอย่างประโยค สำานวนเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน
         5. Reading and Writing Practice นำาเสนอเน้ือหาสำาหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียนจากเน้ือหา
ทีก่ำาหนดให้
          6.  Role play เป็นการฝึกแสดงบทบาทสมมตติามเน้ือหาในบทเรียน
           7. Self-study เป็นการศกึษาค้นควา้เรื่องตา่ง ๆ จากแหล่งการเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกสถาน
ศกึษาอาจศึกษาเพียงลำาพังหรือเป็นกลุ่ม
           8. Post–test การทดสอบท้ายหน่วยการเรียน เป็นการทดสอบเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

แผนการจดัการเรียนรู้ฉบับน้ี เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา หากมีข้อ
ผดิพลาดประการใด ผู้เรียบเรียงขอน้อมรับคำาติชมด้วยความยินดียิ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อ
ไป

นายพูลสวัสดิ์ โคตพรหม



ร�ยละเอียดของร�ยวิช� 3

ส�ข�วิช�/คณะ
สาขาวิชาทักษะชีวติ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชาอมูลโดยท่ัวไปของร�ยวิช�

1.รหัสและช่ือร�ยวิช�
   10527401  สนทนาภาษาอังกฤษ ในงานโรงแรม  ((English )English ))
2.จำ�นวนหนวยกิตวยกิต
   2 หน่วยกิต
3. หลกัสูตร และประเภทของร�ยวิช�
   3.1 หลกัสูตร
     ประกาศนียบัตรวิชาชพี
   3.2 ประเภทของร�ยวิช�
       สามัญ
4. อ�จ�รยผูรับผิดชอบรายวิชาผูอมูลโดยทั่วไปของรายวิชารับผิดชอบร�ยวิช�
   อาจารย์พูลสวัสดิ์ โคตพรหม

5. ภ�คก�รศึกษ� ช้ันปที่เรียนท่ีเรียน
    ภาคการศกึษาที่ 2 ระดับชั้น ปวช.2
6. ร�ยวิช�ท่ีตอมูลโดยทั่วไปของรายวิชาองเรยีนม�กวยกิตอน (pre-requisite)pre-requisite)
    ไม่มี

7. ร�ยวิช�ท่ีตอมูลโดยทั่วไปของรายวิชาองเรยีนพรอมูลโดยทั่วไปของรายวิชาอมกัน
     ไม่มี
8. สถ�นท่ีเรียน
    ห้อง 1304 สาขาวิชาทักษะชีวติ
9. วันท่ีจัดทำ�หรือปรับปรุงร�ยละเอียดของร�ยวิช� ครั้งลวยกิต�สดุ
    17 พฤศจิกายน 2560

จุดประสงคผูรับผิดชอบรายวิชาร�ยวิช�และม�ตรฐ�นร�ยวิช�

วัตถุประสงคผูรับผิดชอบรายวิชาร�ยวิช�
๑.  เพื่อให้สามารถฟัง ดู พดู อา่นและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกจิการโรงแรม
๒.  เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชพี

สมรรถนะร�ยวิช�



๑.  ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสตทัศน์
๒.  อา่นเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
๓.  พูดโต้ตอบให้ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม
๔.  เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม
๕.  ใช้คำาศพัท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
๖.  การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๗.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าในงานโรงแรมและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ 

พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรูด้้วยตนเอง
คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู อา่น เขียน เรื่องทัว่ไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบให้บริการแก่ลูกค้า 
การให้ข้อมูล การแนะนำา การต้อนรับ การจองห้องพัก การจดัเลี้ยง การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง 
อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ข้อความ คำาสั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ 
ป้ายเตือนที่ใช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรมจากแหล่งสื่อที่หลากหลาย



                                        แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 1                       หนว่ยที่ 1
           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 1
                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง Check In                                        จำานวน 3 ชั่วโมง
สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย
จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. บอกจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และคำาอธบิายรายวชิาตามหลักสูตรฯ ได้
2. บอกแนวทางวัดผลและการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้
3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคณุลักษณะอันพงึประสงคข์องผูส้ำาเร็จการ

ศกึษา     สำานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รูสามารถสังเกตได้ขณะทำาการสอนในเรื่อง
3.1 ความมมีนษุยสัมพันธ์ 3.8 การละเวน้ส่ิงเสพตดิและการพนัน
3.2 ความมวีนิัย 3.9 ความรักสามัคคี
3.3 ความรับผดิชอบ 3.10 ความกตัญญูกตเวที
3.4 ความซื่อสัตยสุ์จรติ
3.5 ความเชื่อมั่นในตนเอง
3.6 การประหยัด
3.7 ความสนใจใฝรู่้

สมรรถนะรายวชิา
1.ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ท่ีสนใจในชวีติประจำาวนั
2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ
3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์



5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง
เนื้อหาสาระ

1. บอกจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และคำาอธบิายรายวชิาตามหลักสูตรฯ ได้
2. บอกแนวทางวัดผลและการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้
3. สามารถใขบ้ทสนทนาทที่เกี่ยวกับการลงทะเบยีน เขา้พักในโรงแรม ทัง้กรณทีี่มกีารจองแสะ
ไม ่มกีาร จองได้
4. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์สะสำานวนที่ถูกตอ้งใน การลงทะเบยีนเขา้พักและสามารถถาม
คำาถามอยา่งสุภาพในโรงแรมได้
5. สามารถกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้พักในโรงแรมได้

กจิกรรมการเรยีนรู้
ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน
1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี

ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท
2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย (Greeting) Greeting) ) เชน่ Good morning)  เป็นตน้
ขัน้สอน
3.ครผููส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวมทัง้

การประพฤตปิฏบิตัตินในขณะเรยีนวชิานี้
4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม

ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้
ขัน้สรปุและการประยุกต์

5.ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำาวัน
ท่ีจำาเป็นโดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต
ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ
2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD



3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน
1.บันทกึการสอน
2.ใบเช็คชื่อ
3.แผนจัดการเรยีนรู้
4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล
วิธวีัดผล
1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม
3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม
4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล
1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ

นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล
1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง
2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)
3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ



กจิกรรมเสนอแนะ
แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน
ขอ้สรุปหลังการสอน
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..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ปัญหาที่พบ
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แนวทางแกป้ัญหา
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.................................................................................................................................................



                                        แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 2                      หนว่ยที่ 1

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 2

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Check In                                      จำานวน 3 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. บอกจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และคำาอธบิายรายวชิาตามหลักสูตรฯ ได้

2. บอกแนวทางวัดผลและการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคณุลักษณะอันพงึประสงคข์องผูส้ำาเร็จการ
ศกึษา     สำานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รูสามารถสังเกตได้ขณะทำาการสอนในเรื่อง

3.1 ความมมีนษุยสัมพันธ์ 3.8 การละเวน้ส่ิงเสพตดิและการพนัน

3.2 ความมวีนิัย 3.9 ความรักสามัคคี

3.3 ความรับผดิชอบ 3.10 ความกตัญญูกตเวที

3.4 ความซื่อสัตยสุ์จรติ

3.5 ความเชื่อมั่นในตนเอง

3.6 การประหยัด

3.7 ความสนใจใฝรู่้



สมรรถนะรายวชิา

1.ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ท่ีสนใจในชวีติประจำาวนั

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

1. บอกจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และคำาอธบิายรายวชิาตามหลักสูตรฯ ได้

2. บอกแนวทางวัดผลและการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้

3. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับการลงทะเบยีน เขา้พักในโรงแรม ทัง้กรณทีี่มกีารจองแสะไม่
มกีาร จองได้

4. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์สะสำานวนที่ถูกตอ้งใน การลงทะเบยีนเขา้พักและสามารถถาม
คำาถามอยา่งสุภาพในโรงแรมได้

5. สามารถกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้พักในโรงแรมได้

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย (Greeting) Greeting) ) เชน่ Good morning)  เป็นตน้

ขัน้สอน



3.ครผููส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวมทัง้

การประพฤตปิฏบิตัตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล



2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................
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ปัญหาที่พบ

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................
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แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

                                        แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 3                      หนว่ยที่ 2

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 3

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Check Out                                      จำานวน 3 ช่ัวโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. บทสนทนาในกรณทีี่เกี่ยวกับการส้ินสุดการเขา้พักในโรงแรม

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทท์ี่ถูกตอ้งในกรณ ีการส้ินสุดการเขา้พักในโรงแรม

3. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนที่ถูกตอ้งในกรณ ีการส้ินสุดการเขา้พักในโรงแรม

4. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพในกรณ ีการส้ินสุดการเขา้พักในโรงแรม

5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถใชโ้ครงสรา้งของ Apolog) ized for และ Sorry

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ



3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาในกรณทีี่มกีารส้ินสุดในการเขา้พักโรงแรม

2. สำานวนที่ใชใ้นกรณทีี่มกีารส้ินสุดในการเขา้พักโรงแรม

3. คำาศัพทท์ี่ใชใ้นกรณทีี่มกีารส้ินสุดในการเขา้พักโรงแรม

4. การใชโ้ครงสรา้งของ Apolog) ized for และ Sorry

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย (Greeting) Greeting) ) เชน่ Good morning)  เป็นตน้

ขัน้สอน

3.ครผููส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวมทัง้

การประพฤตปิฏบิตัตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ



2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)



4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมภายโนโรงแรมได้

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนที่ถูกตอ้งในกรณ ีการบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมภายโนโรงแรม
ได้
                              



          แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 4                      หนว่ยที่ 2

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 4

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Check Out                                     จำานวน 3 ช่ัวโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. บทสนทนาในกรณทีี่เกี่ยวกับการส้ินสุดการเขา้พักในโรงแรม

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทท์ี่ถูกตอ้งในกรณ ีการส้ินสุดการเขา้พักในโรงแรม

3. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนที่ถูกตอ้งในกรณ ีการส้ินสุดการเขา้พักในโรงแรม

4. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพในกรณ ีการส้ินสุดการเขา้พักในโรงแรม

5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถใชโ้ครงสรา้งของ Apolog) ized for และ Sorry

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ



1. บทสนทนาในกรณทีี่มกีารส้ินสุดในการเขา้พักโรงแรม

2. สำานวนที่ใชใ้นกรณทีี่มกีารส้ินสุดในการเขา้พักโรงแรม

3. คำาศัพทท์ี่ใชใ้นกรณทีี่มกีารส้ินสุดในการเขา้พักโรงแรม

4. การใชโ้ครงสรา้งของ Apolog) ized for และ Sorry

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย (Greeting) Greeting) ) เชน่ Good morning)  เป็นตน้

ขัน้สอน

3.ครผููส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวมทัง้

การประพฤตปิฏบิตัตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้



4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน



..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

     แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 5                     หนว่ยที่ 3

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 5

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Taking)  Reservation                            จำานวน 3 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับกรณทีี่มกีารจองหอ้งพักในโรงแรมล่วงหนา้ได้

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทท์ี่ถูกตอ้งในกรณ ีการจองหอ้งพักในโรงแรมล่วงหนา้ได้

3. สามารถเลือกใชส้ำานวนที่ถูกตอ้งในกรณ ีการจองหอ้งพักในโรงแรมได้

4. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพในกรณ ีการจองหอ้งพักพักในโรงแรมได้

5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถใชโ้ครงสรา้งของ Can Could และ Let me ได้

6. สามารถกรอกแบบฟอรม์การจองหอ้งพักพักในโรงแรมได้



สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาในกรณทีี่มกีารจองหอ้งพักในโรงแรม

2. สำานวนที่ใชใ้นกรณทีี่มกีารจองหอ้งพักในโรงแรม

3. คำาศัพทท์ี่ใชใ้นกรณทีี่มกีารจองหอ้งพักในโรงแรม

4. การใชโ้ครงสรา้งของ Can Could และ Let me

5. การกรอกแบบฟอรม์การจองหอ้งพักในโรงแรม

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย (Greeting) Greeting) ) เชน่ Good morning)  เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์



5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล



1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................



แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 5                    หนว่ยที่ 3

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 6

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Taking)  Reservation       ต่อ                    จำานวน 3 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับกรณทีี่มกีารจองหอ้งพักในโรงแรมล่วงหนา้ได้

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทท์ี่ถูกตอ้งในกรณ ีการจองหอ้งพักในโรงแรมล่วงหนา้ได้

3. สามารถเลือกใชส้ำานวนที่ถูกตอ้งในกรณ ีการจองหอ้งพักในโรงแรมได้

4. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพในกรณ ีการจองหอ้งพักพักในโรงแรมได้

5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถใชโ้ครงสรา้งของ Can Could และ Let me ได้

6. สามารถกรอกแบบฟอรม์การจองหอ้งพักพักในโรงแรมได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง



เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาในกรณทีี่มกีารจองหอ้งพักในโรงแรม

2. สำานวนที่ใชใ้นกรณทีี่มกีารจองหอ้งพักในโรงแรม

3. คำาศัพทท์ี่ใชใ้นกรณทีี่มกีารจองหอ้งพักในโรงแรม

4. การใชโ้ครงสรา้งของ Can Could และ Let me

5. การกรอกแบบฟอรม์การจองหอ้งพักในโรงแรม

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย (Greeting) Greeting) ) เชน่ Good morning)  เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน



2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ



บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

                                   



     แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 6                   หนว่ยที่ 4

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 7

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  F & B Services                            จำานวน 3 ช่ัวโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมภายโนโรงแรมได้

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทเ์กี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมภายโนโรงแรมได้

3. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพเกี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมภายโน
โรงแรมได้

4. สามารถใชส้ำานวนเกี่ยวกับ Behind the Bar ได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง



เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาเกี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมในโรงแรม

2. สำานวนที่ใชเ้กี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมในโรงแรม

3. คำาศัพทท์ี่ใชเ้กี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมในโรงแรม

4. สำานวนเกี่ยวกับ Behind the Bar

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย (Greeting) Greeting) ) เชน่ Good morning)  เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ



3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน



ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

                                        แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 7                 หนว่ยที่ 5

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 8

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Switch Board                             จำานวน 3 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรมได้

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนเกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรม
โรงแรมได้

3. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรบัโทรศัพทข์องโรงแรมได้

4. สามารถใชโ้ครงสรา้งของการขอขอ้มูลทางโทรศัพท ์การโอนสาย การทบทวนขอ้ความได้



สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรม

2. คำาศัพทท์ี่ใชเ้กี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพทข์องโรงแรม

 3.สำานวนที่ใชเ้กี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมในโรงแรม

4. โครงสรา้งของการขอขอ้มูลทางโทรศัพท ์การโอนสาย การทบทวนขอ้ความ

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย การใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพท ์เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์



5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล



1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

                                      



  แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบรูณาการที่ 8           หนว่ยที่ 5

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 9

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Switch Board                                 จำานวน 3 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรมได้

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนเกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรม
โรงแรมได้

3. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรบัโทรศัพทข์องโรงแรมได้

4. สามารถใชโ้ครงสรา้งของการขอขอ้มูลทางโทรศัพท ์การโอนสาย การทบทวนขอ้ความได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง



เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรม

2. คำาศัพทท์ี่ใชเ้กี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพทข์องโรงแรม

 3.สำานวนที่ใชเ้กี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมในโรงแรม

4. โครงสรา้งของการขอขอ้มูลทางโทรศัพท ์การโอนสาย การทบทวนขอ้ความ

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย การใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพท ์เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ



3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน



ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

                                    



    แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 9              หนว่ยที่ 6

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 11

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Other Services in Hotel                    จำานวน 3 ช่ัวโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรมได้

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนเกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรม
โรงแรมได้

3. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรบัโทรศัพทข์องโรงแรมได้

4. สามารถใชโ้ครงสรา้งของการขอขอ้มูลทางโทรศัพท ์การโอนสาย การทบทวนขอ้ความได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง



เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรม

2. คำาศัพทท์ี่ใชเ้กี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพทข์องโรงแรม

 3.สำานวนที่ใชเ้กี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมในโรงแรม

4. โครงสรา้งของการขอขอ้มูลทางโทรศัพท ์การโอนสาย การทบทวนขอ้ความ

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย การใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพท ์เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ



3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน



ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

                                     



   แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 9  ต่อ              หนว่ยที่ 5

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 11

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Switch Board                                 จำานวน 3 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรมได้

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนเกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรม
โรงแรมได้

3. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรบัโทรศัพทข์องโรงแรมได้

4. สามารถใชโ้ครงสรา้งของการขอขอ้มูลทางโทรศัพท ์การโอนสาย การทบทวนขอ้ความได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง



เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศพัทข์องโรงแรม

2. คำาศัพทท์ี่ใชเ้กี่ยวกับการใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพทข์องโรงแรม

 3.สำานวนที่ใชเ้กี่ยวกับแผนกการบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมในโรงแรม

4. โครงสรา้งของการขอขอ้มูลทางโทรศัพท ์การโอนสาย การทบทวนขอ้ความ

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย การใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพท ์เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ



3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน



ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

                                        แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 10              หนว่ยที่ 6

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 12

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Other Services in Hotel                    จำานวน 3 ช่ัวโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิารตา่งๆ ของโรงแรมได้แก่  บริการรถรบัส่ง 
พนักงานยกกระเปา๋ พนักงานทำาความสะอาด เป็นตน้ 

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนที่ถูกตอ้งและถามคำาถามอยา่งสุภาพในการใหบ้รกิาร
ต่างๆของโรงแรม ได้แก ่ บรกิารรถรับส่ง พนักงานยกกระเปา๋ พนักงานทำาความสะอาด เป็นตน้ 

3. สามารถใชโ้ครงสรา้ง There is/ There are ได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน



2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิารตา่งๆ ของโรงแรมได้แก่  บริการรถรบัส่ง พนักงานยก
กระเปา๋ พนักงานทำาความสะอาด เป็นตน้ 

2. คำาศัพทแ์ละสำานวนที่ถูกตอ้งและถามคำาถามอยา่งสุภาพในการใหบ้รกิารตา่งๆของโรงแรม 
ได้แก่  บรกิารรถรับส่ง พนักงานยกกระเปา๋ พนักงานทำาความสะอาด เป็นตน้ 

3. โครงสรา้ง There is/ There are ได้

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย การใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพท ์เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้



1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)



4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

                                     



   แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 11              หนว่ยที่ 6

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 13

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Other Services in Hotel   ตอ่                 จำานวน 3 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิารตา่งๆ ของโรงแรมได้แก่  บริการรถรบัส่ง 
พนักงานยกกระเปา๋ พนักงานทำาความสะอาด เป็นตน้ 

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนที่ถูกตอ้งและถามคำาถามอยา่งสุภาพในการใหบ้รกิาร
ต่างๆของโรงแรม ได้แก ่ บรกิารรถรับส่ง พนักงานยกกระเปา๋ พนักงานทำาความสะอาด เป็นตน้ 

3. สามารถใชโ้ครงสรา้ง There is/ There are ได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ



1. บทสนทนาที่เกี่ยวกับการใหบ้รกิารตา่งๆ ของโรงแรมได้แก่  บริการรถรบัส่ง พนักงานยก
กระเปา๋ พนักงานทำาความสะอาด เป็นตน้ 

2. คำาศัพทแ์ละสำานวนที่ถูกตอ้งและถามคำาถามอยา่งสุภาพในการใหบ้รกิารตา่งๆของโรงแรม 
ได้แก่  บรกิารรถรับส่ง พนักงานยกกระเปา๋ พนักงานทำาความสะอาด เป็นตน้ 

3. โครงสรา้ง There is/ There are ได้

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย การใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพท ์เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้



4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน



..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

                              



          แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 12             หนว่ยที่ 7

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 14

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Handling)  Complaints                          จำานวน 3 ช่ัวโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถใชบ้ทสนทนาที่ในกรณทีีแ่ขกไมพ่อใจกับบรกิารของโรงแรมได้

2. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนที่ถูกตอ้งในกรณทีีแ่ขกไมพ่อใจกับบรกิารของโรงแรมได้

3. สามารถถามคำาถามอยา่งสุภาพในกรณทีีแ่ขกไมพ่อใจกับบรกิารของโรงแรมได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

1. บทสนทนาที่ในกรณทีีแ่ขกไมพ่อใจกับบรกิารของโรงแรมได้

2. คำาศัพทแ์ละสำานวนที่ถูกตอ้งในกรณทีี่แขกไมพ่อใจกับบรกิารของโรงแรมได้



3. คำาศัพทถ์ามคำาถามอยา่งสุภาพในกรณทีี่แขกไมพ่อใจกับบรกิารของโรงแรมได้

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาทักทาย การใหบ้รกิาร แผนกรับโทรศัพท ์เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล



1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................



ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................

แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 13             หนว่ยที่ 8

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 15

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Hotel Vocabulary    ต่อ                         จำานวน 3 ช่ัวโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทท์ี่ถูกตอ้งในการบรกิารตา่งๆ ของโรงแรมได้ เชน่ แผนกบรกิาร
อาหารและเครื่องด่ืม และแผนกทั่วไปของโรงแรม เปน็ตน้

2. สามารถใชก้ารใชพ้จนานุกรมและ Online dictionary  ได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ



3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

1. คำาศัพทท์ี่พบบอ่ยในธุรกจิโรงแรม

 2. การใชพ้จนานุกรม Application Dictionary และ Online dictionary  

กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาศัพทท์ี่พบบอ่ยในธุรกจิโรงแรม เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน



หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ



กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ

แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................



แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการที่ 14             หนว่ยที่ 8

           รหัสวชิา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  รหัสวชิา 1052-7401          สอนครัง้ที่ 16

                                ชื่อหนว่ย/เรื่อง  Hotel Vocabulary  ตอ่                           จำานวน 3 ช่ัวโมง

สาระสำาคัญ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับ การฟัง-ดู อ่าน เขยีน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตต้อบใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การใหข้อ้มูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองหอ้งพัก การจัดเล้ียง การแนะนำาสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส่ิงบันเทงิ อาหาร เครื่องด่ืม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่อง ขอ้ความ คำาส่ัง สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ปา้ยเตอืนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม 
การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชพ้จนานุกรมและ Online 
dictionary การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการใชภ้าษาอังกฤษในงานธุรกจิการโรงแรม
จากแหล่งส่ือที่หลากหลาย

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

1. สามารถเลือกใชค้ำาศัพทท์ี่ถูกตอ้งในการบรกิารตา่งๆ ของโรงแรมได้ เชน่ แผนกบรกิาร
อาหารและเครื่องด่ืม และแผนกทั่วไปของโรงแรม เปน็ตน้

2. สามารถใชก้ารใชพ้จนานุกรมและ Online dictionary  ได้

สมรรถนะรายวชิา

1. ฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณต์า่ง ๆ ที่สนใจในชวีติประจำาวัน

2. พูดส่ือสารสถานการณต์า่ง ๆ ในชวีติประจำาวันและสถานประกอบการ

3. ใชส้ำานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. ใชว้ัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝกึฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดงหลักฐานการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

1. คำาศัพทท์ี่พบบอ่ยในธุรกจิโรงแรม

 2. การใชพ้จนานุกรม Application Dictionary และ Online dictionary  



กจิกรรมการเรยีนรู้

ขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน

1.ครผููส้อนแนะนำาจุดมุง่หมายที่ผูเ้รยีนจะได้จากหลักสูตร โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมี
ความรู ้ความสามารถและมทีักษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท

2. ผูเ้รยีนยกตวัอยา่งคำาศัพทท์ี่พบบอ่ยในธุรกจิโรงแรม เป็นตน้

ขัน้สอน

3. ครูผูส้อนชี้แจงหลักสูตรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวัดผล ประเมนิ รวม
ท้ังการประพฤตปิฏบิัตตินในขณะเรยีนวชิานี้

4.ผูเ้รยีนรบัฟังคำาชี้แจงสังเขปรายวชิาและการวัดประเมนิผล ซักถามขอ้สงสัยและปัญหารวม
ท้ังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนวชิานี้

ขัน้สรปุและการประยุกต์

5. ผูเ้รยีนวางแผนการนำาคำาทักทายตา่ง ๆ เพื่อนำาไปประยุกตใ์ชกั้บงานในชวีติประจำา
วันที่จำาเปน็โดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต

ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้

1.หนังสือเรยีน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  ของสำานักพมิพส่์งเสรมิวชิาการ

2.ส่ือแผน่ใส ส่ือคอมพวิเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และ CD

3.กจิกรรมการเรยีนการสอน

หลักฐาน

1. บันทกึการสอน

2. ใบเช็คชื่อ

3. แผนจัดการเรยีนรู้

4.การตรวจประเมนิผลงาน

การวัดผลและการประเมนิผล

วิธวีัดผล

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล



2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. สังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

4. การสังเกตและประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม คา่นยิม และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

เครื่องมอืวัดผล

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม

3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์โดยครูและ
นักเรยีนรว่มกันประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิผล

1. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง

2. เกณฑผ์า่นการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (Greeting) 50 % ขึ้นไป)

3. เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (Greeting) 50% ขึ้นไป)

4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ์คะแนนขึ้นอยูกั่บ
การประเมนิตามสภาพจรงิ

กจิกรรมเสนอแนะ

แนะนำาใหฝ้กึทักษะการฟัง และการพูดจากส่ือตา่ง ๆ

บันทกึหลังการสอน

ขอ้สรุปหลังการสอน

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่พบ



แนวทางแกป้ัญหา

..................................................................................................................................................


