
คําอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  รายวชิา อช 13193 
สาระการประกอบอาชีพ ระดบัประถมศึกษา 

จํานวน 3 หน่วยกิต  ระดับประถม 
มาตรฐานท่ี 3.1  มีความรู้  ความเข้าใจ  และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและตัดสินใจประกอบอาชีพ
ได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง 
มาตรฐานท่ี 3.2  มีความรู้  ความเข้าใจ  ทกัษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้  ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และโลกที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเพ่ือการเข้าสู่อาชีพ 
 มีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพ้ืนฐานความรู้ กระบวนการผลิต กระบวนการ
ตลาด ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี ้

1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจการโรงแรม 
2 บทสนทนาทีเ่ก่ียวข้องกับพนักงานอาหารและเครื่องด่ืมในโรงแรม 
3. คําศัพท์การโรงแรมท่ีควรรู้ 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 1. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
 2. ศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
 3. ศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์/ใบความรู้/สื่อสารสนเทศอ่ืนๆ 
  
การวัดและประเมินผล 
 ประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  20 คะแนน 
 การประเมินจากช้ินงาน    40 คะแนน 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผลการเรียนรู ้

 
จํานวนหน่วยกิต 
 จํานวน 3 หน่วยกิต เวลา 120 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  
รหัสวิชา อช 13193 

สาระการประกอบอาชีพ ระดบัประถมศึกษา 
จํานวน 3 หน่วยกิต   

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  
 มีความรู้  ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชน 
สังคม ประเทศ และโลกท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตนเพ่ือการเข้าสู่อาชีพ 
 มีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพ้ืนฐานความรู้ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน 
(ชั่วโมง) 

1 ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับกิจการ
โรงแรม 

1. อธิบายความหมาย
และความสําคญัของ
กิจการโรงแรมได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องกิจการโรงแรมได้

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกิจการโรงแรม 
   - ความหมายของงานโรงแรม 
   - บุคลากรของโรงแรม 
   - เง่ือนไขจําเป็นของพนักงาน 
   - สิ่งอํานวยความสะดวก 
   - สถานที่ภายในโรงแรม 

40 

2 บทสนทนาใน
งานโรงแรม 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
หลักในการสนทนา
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆได้ 
2. สามารถสนทนา
ภาษาอังกฤษโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่างๆได้ 

บทสนทนาในงานโรงแรม 
   - May I Help You? 
   - Certainly Ma’am 
   - I’m Very Sorry, Sir 
   - I Be Your Pardon? 
   - How Would You like Yours 
Steak? 
   - Go Ahead,Please 
   - May I Have Your Name? 
   - Your Bill Comes to 2,813 Bath 
   - I’ll Show You To Your Table 
   - Would You Like to Order Now? 
   - Would You Care for a Drink? 

60 

3 กลุ่มคําศัพท์การ
โรงแรมที่ควรรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
ในคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
การโรงแรม 
2. มีทักษะในการพูด
จากแบบฝึกหัดได้อย่าง
ถูกต้อง 

กลุ่มคําศัพท์การโรงแรมท่ีควรรู้ 
   - คําศัพท์ที่เก่ียวของกับการโรงแรม 
   - แบบฝึกการพูด (Oral Practice) 

20 

 



ระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต 
 จํานวน 120 ช่ัวโมง 3 หน่วยกิต 
 ภาคทฤษฎี 60 ช่ัวโมง ภาคปฏิบัติ 60 ช่ัวโมง 
 
สื่อประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู ้

1. เอกสาร ใบความรู้ 
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3. ผู้รู้ ภูมิปัญญา 

 
การเก็บคะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผลการเรียนรู ้

การเก็บคะแนนปลายภาค 40 คะแนน 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนเข้าใจเก่ียวกับทักษะและเจตคติเก่ียวกับ การฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ด้วยประโยคการ
สนทนาที่ซับซอ้นในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

2. สามารถนําความรู้ของวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพไปใช้ในงานอาชีพของตนเองได้ 
 



 

 

 
พนักงานบริการห้องอาหารโรงแรม 

 

ผังมโนทัศน์ 

แผนการเรียนรู้รายบุคคล พนักงานบริการห้องอาหารโรงแรม  

ประถมศึกษา จํานวน 8 หน่วยกิต 

 

วิชา การพัฒนาบคุลิกภาพ  
จํานวน 2 หน่วยกิต จํานวน 80 ชั่วโมง 

1. ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ 5 ชั่วโมง 
2. ปัจจัยที่ทําใหม้บีุคลิกภาพที่ดี  15 ชั่วโมง 
3. การเลือกเสื้อผา้และเครื่องแต่งกายที่ทําให้มบีุคลิกภาพ 

ที่ดี 20 ชั่วโมง 
4. หลักสําคญัในการแต่งกายให้มีบุคลิกภาพที่ดี 20 ชั่วโมง 
5. การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 20 ชั่วโมง 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในงานบริการ 
จํานวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการโรงแรม 20 ชั่วโมง 
2. บทสนทนาในงานโรงแรม 60 ชั่วโมง 
3. กลุ่มคําศัพท์การโรงแรมที่ควรรู้ 40 ชั่วโมง 

วิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
จํานวน 3 หน่วยกิต จํานวน 120 ชั่วโมง 

1. ความหมายและความสําคัญของอาชีพบริการ  
15 ชั่วโมง 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของงานฝ่ายบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 45 ชั่วโมง 

3. ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 45 ชั่วโมง 
4. ทักษะและการพัฒนางานการบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 15 ชั่วโมง 
 


