แบบ มคอ. ๓

แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิ ชา
รายละเอี ยดของรายวิ ช า หมายถึง ข้อ มูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ล ะ
รายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็ นไปตามทีว่ างแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึง่ แต่
ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเนื้อหาความรูใ้ นรายวิชา แนว
ทางการปลูกฝงั ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆทีน่ ักศึกษาจะได้รบั การพัฒนาให้ประสบความสาเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธกี ารเรียน การสอน
การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงทีน่ ักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยงั กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ข้อมูลทัวไป
่
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

๑
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันตก
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่

๑. รหัสและชื่อรายวิ ชา

1552628

๒. จานวนหน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
บรรยาย-ปฎิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสู ตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะด้านเลือก
๔. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา
อาจารยปั ญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
๖. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
๗. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
15 พฤษภาคม 2556

มคอ. ๓

มคอ. ๓

๒
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1. Students are able to use general structures, vocabulary, idioms and expressions used in hotel
industry
2. Students are confident to perform their roles regarding roles in the hotel industry when
required
3. Students have positive attitude towards using English for hotel industry;
4. Students behave properly with self-discipline and morality.

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
รายวิชานี้เกิดขึน้ จากการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 โดยได้นารายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม ๑ และรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม ๒ มาผนวกรวมกันเหลือ
เพียงหนึ่งรายวิชา เนื้อหาหลักทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นได้แก่ การบอกทาง (ในพืน้ ทีโ่ รงแรม และนอกพืน้ ทีโ่ รงแรม)
และการจัดเตรียมการประชุม
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนิ นการ
๑. คาอธิ บายรายวิ ชา
คาศัพทและสานวนที่จาเป็ นในธุ รกิจโรงแรม การพูดสื่ อสารกับแขกผูเ้ ข้าพักในโรงแรม และ
พนักงานในโรงแรม การสื่ อสารทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสาร
Terminology and expressions required in hotel business areas; verbal communication with hotel
guests and English speaking staff members; telephoning; e-mail and fax
๒. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

๔๕

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

๒

๓. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๒ ชัวโมง
่ / สัปดาห์

๓

มคอ. ๓

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีม่ ุ่งหวัง ซึง่ ต้องสอดคล้องกับทีร่ ะบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
๑ สรุปสัน้ ๆ เกีย่ วกับความรู้ หรือทักษะทีร่ ายวิชามุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนานักศึกษา
๒ คาอธิบายเกีย่ วกับวิธกี ารสอนทีจ่ ะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑
๓ วิธกี ารทีจ่ ะใช้วดั และประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูใ้ น
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ต่ละด้านทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
๑.๑.๑ มีความตรงต่อเวลา ซื่ อสัตยสุ จริ ตต่อตนเองและผูอ้ ื่น
๑.๑.๒ มีความเสี ยสละ มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะและรู ้รักสามัคคี
๑.๑.๓ มีความสุ ภาพ อ่อนน้อม กตัญญูรู้คุณ ขยันประหยัด และอดทน
๑.๑.๔ มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเห็นคุรค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และสากล
๑.๒ วิ ธีการสอนที่ จะใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
สอดแทรกกรณีศกึ ษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา ยกตัวอย่างประกอบ
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
๑.๓.๑ ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนด
๑.๓.๒ ประเมินจากพฤติกรรมด้านความซื่ อสัตยสุ จริ ต มีระเบียบ วินยั และความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาที่
เข้าร่ วมกิจกรรม
๑.๓.๓ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่จะได้รบั
๒.๑.๑ มีความรู ้ในศาสตรที่เกี่ยวข้องและความรู ้รอบตัว ในระดับท้องถิ่นและสากล
๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจด้านการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
๒.๒ วิ ธีการสอน
๒.๒.๑ ฝึ กฝนการสนทนาเป็ นภาษาอังกฤษในสถานการณต่างๆ และตามที่กาหนดในแผนการสอน
๒.๒.๒ ทาแบบฝึ กหัดประจาบทเรี ยนทั้งศัพท การอ่าน การแสดงบทบาทสมมุติ

๔

มคอ. ๓

๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
๒.๓.๑ การทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
๒.๓.๒ ประเมินจากการสนทนาตามสถานการณที่กาหนดให้
๒.๓.๓ ประเมินการเรี ยนรู ้จากแบบฝึ กหัดที่มอบหมายให้ทา
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๓.๑.๑ มีความสามารถประยุกตใช้ความรู ้ทางทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งตามสถานการณ ในการประกอบ
อาชีพและชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิ ธีการสอน
๓.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรี ยนโดยใช้ขอ้ มูลเชิงทฤษฎีประกอบกับสื่ อเทคโนโลยีต่างๆ
๓.๒.๒ การมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนทารายงาน / ค้นคว้า / ฝึ กใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการฝึ กทักษะ
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
๓.๓.๑ ประเมินจากปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยน
๓.๓.๒ การทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค
๓.๓.๓ ประเมินผลจากความถูกต้องและแม่นยาในการใช้ภาษาทั้งการพูด อ่านและเขียน
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
๔.๑.๑ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างบุคคลและการทางานเป็ นกลุ่ม
๔.๑.๒ สามารถแสดงบทบาทของตนเองทัง้ ภาวะผูน้ า ผูต้ ามในสถานการณ์ต่างๆ ได้
๔.๒ วิ ธีการสอน
เช่น มอบหมายงานให้ทางานเป็ นกลุ่ม
๔.๓ วิ ธีการประเมิ น
เช่น ประเมินผลสัมฤทธิข์ องงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๕

มคอ. ๓

๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๕.๑.๑ สามารถใช ทักษะทางภาษาในการสื่ อสารให เหมาะสมกับสถานการณ และวัฒนธรรม
๕.๑.๒ มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบการรวบรวม
นาเสนอและติดต่อสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๒ วิ ธีการสอน
๕.๒.๑ การบรรยายและนาเสนอด วยสื่ ออินเตอร เน็ตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสนับสนุนให ผู
เรี ยน
นาเสนอบทสนทนา / กิจกรรมด วยสื่ อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
๕.๒.๒ จัดกิจกรรมการสอนที่เน นให ผู เรี ยนได ฝ กทักษะระหว างบุคคลและกลุ ม ทั้ง
การพูด ฟ ง อ าน และ
การเขียน
๕.๓ วิ ธีการประเมิ น
๕.๓.๑ ประเมินจากผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช แบบประเมินทักษะการพูดการอ
าน
การเขียน และการฟ ง
๕.๓.๒ ประเมินจากการนาเสนองานที่มอบหมายด วยสื่ อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มคอ. ๓

๖

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
Week

Learning Contents

1. Course syllabus and
course overview
2. Project work
assignments and
discussion
3. Basic agreements
of class
4. Pre-test

1

Numbers
Of Period

3

1.
Unit 1 Hotel information

2

1. Types of hotels
2. Hotel organization
structure
3. Jobs in the hotel
4. Types of bedrooms

3

Learning Activities

1. Mutual introduction;
Panyanut
lecturer to students,
Saksittanupab
students to students
2. Introduce course syllabus,
course overview, and
assessment and evaluation
3. Introduce project work
assignments
4. Make basic agreements of
the class
1. Lecture and discuss about
types of hotels, hotel
organization structure,
jobs that can be found at a
hotel and types of
bedrooms.
2. Practice and do exercises

Unit 1 Hotel information

3

1. Reading about the hotels
2. Hotel organization
structure
3. Jobs in the hotel
4.
Types of bedrooms

1. Read the hotel information
and answer the questions
3

Lecturer

2. Lecture and discuss hotel
organization structure,
jobs that can be found at a
hotel and types of
bedrooms
3. Practice and do exercises

มคอ. ๓

๗
Unit 2 : Hotel Facilities
and Signs
4

1 Vocabularies about hotel
facilities
2 Hotel Facilities Symbols
3 Hotel Facilities Reading

3

Unit 2 : Hotel Facilities
and Signs
5

6

1 Vocabularies about hotel
facilities
2 Times
3 Notice and Signs

3

1.

1 General information
about the Front Office
2
Vocabularies and
expressions
3 Making a reservation
and checking in

2.
3
3.

4.

Unit 3 : Front Office
1 Reading about the Front
Office
2 Checking out
3 Understanding the hotel
bills in general
4 Questions and answers
about the hotel bills

1 Vocabulary about Food
and Beverage
2 The Menu
3. Requests and Offers
*Vocabulary Quiz 1*

Lecture and discuss about
the Front Office
Grammar, vocabulary and
expression used at the
Front Office
Role Playing about room
reservation through the
internet, e-mail or
telephone and checking in
The registration form

3

1. Read a story about the
Front Office and answer
the questions
2. Role Playing about
checking out
3 The Check out form
4 Reading Quiz paper

3

1. Lecture and discuss about
Food and Beverage
2. Discuss about the Menu
3. Lecture and discuss about
grammar and vocabulary,
etc
4. Question Tag
5. Short answers

Unit 4 : Food and
Beverage
8

1. Vocabularies about hotel
facilities revision
2. Lecture and discuss about
times, Notice and Signs
3. Practice and do exercise

Unit 3 : Front Office

*Reading Quiz 1*

7

1. Lecture and discuss about
Hotel Facilities Symbols
2. Read about Hotel Facilities
and do exercises

Midterm examination (25% of grade)
Unit 4 : Food and
Beverage

1. Practice taking order and
answering the requests in

๘
9

10

1. Taking order and giving
information about Food
and Beverage in a
restaurant
2. Taking order and giving
information about Food
and Beverage (Room
service)

3

Unit 5 : Problems and
solutions
3
1 Understanding guests
problems
2 Dealing with problems
3 Vocabulary and
expressions
Unit 5 : Problems and
solutions

11

12

1 Vocabulary and
expressions revision
2 Dealing with the problems
Conversations
** Hotel Visit; Optional**
Unit 6 : Places to visit
and Giving Directions
1 Prepositions of locations
and directions
2 Giving directions indoor

3

Unit 7: Meeting and
Conference Preparing
14

1 Review of vocabulary and
expressions
2 Dealing with the problems
in various situations;
problems in the room,
problems in the restaurant,
problems of late services

3

3

1 Lecture and discuss about
Interesting places to visit
2 Lecture and discuss about
how to recommend each of
tourist destination
3 Practice giving directions
conversations

Unit 6 : Places to visit
and Giving Directions
1 Interesting Places to visit
2 Understanding requests
for place to visit
3 Describing and
recommending places to
visit

1. Lecture and discuss about
problems guests might
find and solutions
2. Lecture and discuss about
vocabulary, etc.
3. Watch a VDO of how to
deal with the problem

1 Lecture and discuss about
prepositions of locations
and directions
2 Vocabulary about places in
the hotel revision
3 Practice giving directions
conversations

*Reading Quiz 2*

13

the restaurant
2. Practice taking order and
answering the requests for
Room service

1Vocabulary about conference
equipments
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๙
1 Items of Conference
Equipment
2 Plans of Seating
Arrangements
3Describing size and
dimensions

2 Watch a VDO about seating
arrangements

3

*Vocabulary Quiz 2*
Unit 7: Meeting and
Conference Preparing

1. Vocabulary about
conference Equipments
Revision
2. Lecture and discuss about
glossary of event planning
terms

15
1. Talking about contents
2. Glossary of Event
Planning Terms

16

Unit 8 : Telephoning
1. Taking a message by
phone
2. Leaving a message at
the information desk
3. Sending someone up to
a room
4. Dealing with
emergency

3

1. Taking and leaving a
message expressions
2. Lecture and discuss about
taking and leaving a
message
3. Watch a VDO
4. Practice and do exercises

3

Final Examination
(25% of grade)

17

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้*
1
2
3
4
5
6
7

วิ ธีการประเมิ น**

สัปดาห์ที่ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ น

Attendance
Homework

10 %
10 %

Vocabulary Quizzes (1 and 2)

10 %

Reading Quizzes (1 and 2)

10 %

Project work

10 %

Midterm

25 %
25 %

Final Exam

๑๐
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* ระบุผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยตามทีป่ รากฏในแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒)
** วิธกี ารประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอน โดย อาจารย์ปญั ญณัฐ ศักดิ ์สิทธานุ ภาพ
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Leo Jones (1999). Welcome! English for the travel and tourism industry. Cambridge
University Press.
Pricha Dangrojana (2010). English for Hotel Staff “FRONT DESK”. SR Printing Mass
Product Co.,Ltd.
Trish Stoott & Rod Revell (2005). Highly Recommended, English for the hotel and
catering industry. Oxford University Press, United Kingdom.

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
_________Learning English At The Hotel. Available:http://www.youtube.com/watch?v=lZJPOd1sGqM

หมวดที่ ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
๑.๑ ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย ผู สอนอธิบายให ผู เรียนเข าใจถึงการปรับปรุง
รายวิชาจากการ
ปรับปรุงหลักสูตร ส งเสริมให ผู เรียนแสดงความคิดเห็นต อการพัฒนารายวิชาในช วงปลาย
ของภาค
การศึกษา
๑.๒ ให ผู เรียนประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิ
เคราะห ก อน
และหลังการเรียนรายวิชานี้
๑.๓ ส งเสริมให ผู เรียนแสดงความคิดเห็นต อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ าน
ระบบการประเมิน

๑๑
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on line ของมหาวิทยาลัย
๑.๔ การสนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรู เกีย่ วกับขอบเขตและวิธกี ารสอนระหว างผู สอนและผู เรียน
๑.๕ แบบประเมินผู สอนตามเกณฑ ของมหาวิทยาลัย
๑.๖ แบบทดสอบก่อนเรียน Pre-Test
๒. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
๒.๑ การแสดงความคิดเห็นของผู เรียนทีม่ ตี อผู สอน
๒.๒ ประเมินจากผลการเรียนของผู เรียนเป นระยะๆ
๒.๓ การทวนสอบผลการเรียนรู ของผู เรียน
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ การประมวลความคิ ดเห็ นของผู เรี ย น การประเมิ นการสอนของตนเองและสรุ ปป ญหา อุ ปสรรค
แนวทาง
แก ไขเมื่อสิ้ นสุ ดการสอน เพื่ อเป นข อมูลเบื้องต นในการปรับปรุ งรายวิชาในภาคการศึกษาต
อไป
๓.๒ การวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อพัฒนารู ปแบบ และวิธีการเรี ยนการสอน
๓.๓ ปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชารวมทั้งกิจกรรมการเรี ยนการสอนให ทันสมัยและเหมาะสมกับผู เรี ยน
รุ นต อไป
๓.๔ การสารวจความต องการ/ประเด็นสาคัญที่ผู เรี ยนต องการเรี ยนรู เกี่ยวข องกับรายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ รายวิ ชาของนักศึกษา
๔.๑ ให ผู สอนนาเสนอข อสอบกลางภาคและปลายภาคต อประธานหลักสูตรเพื่อสุ มตรวจการให
คะแนน
๔.๒ ตัง้ คณะกรรมการประจาหลักสูตร/สาขาวิชา/ ดาเนินการตรวจสอบผลการเรียนรู ของผู เรียน โดย
ตรวจข อสอบ รายงาน/กิจกรรม วิธกี ารให และการจาแนกคะแนน และการให คะแนนพฤติกรรม/
จิตพิสยั
๔.๓ คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข องดาเนินการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู ของผู เรียนในแต ละ
ภาค
การศึกษา
๕. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
๕.๑ การปรับปรุงรายวิชาเมือ่ ครบกาหนด 4 ป หรือตามข อเสนอแนะจากผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู เรียนตามข อ ๔
๕.๒ การอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับอาจารย ในหลักสูตรเพื่อได ข อสรุปและนาไปสู การ

๑๒
ปรับปรุง
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