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คําอธิบายรายวิชา:  

ฝกฝนการอานและการเขียนในหวัขอตางๆ รวมทัง้เรียนรูคาํศัพท สาํนวน และบทสนทนาที่ใชใน

แผนกอาหารและเครือ่งดื่ม 

 

 แนะนํารายวิชา: 

 วิชาน้ีประกอบดวยการเรียนทัง้หมด 15 สัปดาหในภาคปลาย ปการศึกษา 2562 กิจกรรมการ 

เรียนในแตละสปัดาหประกอบการบรรยายเนื้อหาวชิา บางสปัดาหจะเปนการนําเสนอรายงานของนิสิต  

รวมถงึการแสดงบทบาทสมมติโดยเน้ือหาวชิาจะเก่ียวของกับศัพทและสาํนวนภาษาองักฤษที่ใชในการ 

บริการอาหารและเครือ่งด่ืม เชน  การอธิบายรายการอาหารและเครื่องด่ืม  การคิดเงิน  บริการรูมเซอรวิซ   

การจัดโตะอาหาร  ขั้นตอนการบริการอาหารและเครื่องด่ืม และการแกไขขอรองเรียนของลกูคา ทัง้น้ี 

เน้ือหาเหลาน้ีไดครอบคลุมสาํนวนและคาํศัพทที่ใชในแผนกบริการอาหารและเครือ่งด่ืม เพ่ือใหนิสิตไดนํา 

ความรูที่ไดเรียนไปใชติดตอสื่อสารและใหบริการกับลูกคาตางชาติไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 

เปาหมายการเรียน 

รายวชิานี้มีเปาหมายทีจ่ะใหนสิิตมีความรูการใชคําศัพทและสาํนวนภาษาอังกฤษในหนาที่ตางๆที่

เก่ียวกับการบริการอาหารและเคื่องด่ืม เพื่อสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคตไดซึง่มี

มาตรฐานการเรียนรูในดานตอไปน้ี 

 

1.ดานคุณธรรมและจริยธรรม  



นิสิตซื่อสัตย ไมคดโกง ดวยการคัดลอกงานของผูอ่ืน หรอืนํางานของผูอ่ืนมาอยางผิดจริยธรรม   

และนิสิตตองมีระเบียบวินัยทัง้ดานมารยาทในการเรียน และการแตงกายถกูตองตามระเบียบของ

มหาวทิยาลัย  และไมสูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัย 

2. ดานความรู 

นิสิตมีความรูทั้งคาํศพัทและสาํนวนที่ใชในการบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืม พรอมทั้งสามารถใช

ภาษาอังกฤษติดตอสือ่สารกับลูกคาตางชาติไดอยางถูกตองตามหลกัไวยากรณและมีประสทิธภิาพ 

3.ดานทกัษะทางปญญา 

นิสิตตองสามารถนําความรูทีเ่รียน อาทิ คาํศัพทและสาํนวนที่ใชแผนกบริการอาหารและ

เครื่องด่ืมไปใชในการประกอบอาชีพและฝกงานได   

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ  

   นิสิตมีความรบัผิดชอบในการทาํงานสงใหตรงเวลา  ชวยเหลือกันทาํงานกลุมใหสาํเรจ็  ไมเก่ียง

งานกัน 

5.ทักษะดานการสื่อสารและเทคโนโลยี 

นิสิตมีทักษะการเรียนดวยเทคโนโลยีคอมพวิเตอร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คนควา 

หาขอมูล 

 

การเขาชั้นเรียน 

ขอพึงปฏิบัติในการเรียน มีดังตอไปน้ี 

 การเขาชั้นเรียน 

นิสิตตองเขาชั้นรียนทุกครัง้ เพ่ือเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ เชน การฟงบรรยาย การ 

การนําเสนองาน การทาํแบบฝกหัด การแสดงบทบาทสมมติ การแตงเครื่องแบบนิสิต หากนิสิตแตง

กายไมถูกตองตามระเบียบของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนอกและในเวลาเรียน  อาจารยจะหกั

คะแนนการแตงกายครัง้ละ 0.25 คะแนน 

 การสูบบหุรี ่

หากอาจารยพบเห็นนิสิตคนใด สูบบุหร่ีในเขตมหาวิทยาลยั อาจารยจะหักครั้งละ 1 คะแนน โดยจะ

นําไปหักคะแนนกอนตัดเกรด 

 การสงงาน 

นิสิตตองสงงานภายในวันและเวลาที่กําหนด หากไมสงงานตามที่กําหนด ถือวางานชิ้นน้ันไมไดสง 

 

 

 



เคร่ืองมือท่ีใชในการสอน 

เอกสารประกอบการบรรยาย Power Point  

แหลงเรียนรู 

ตําราและเอกสารหลักไดแก 

1. Keit Harding and Paul Henderson. High Season. Oxford University Press, 2004. 

2. Francis O’Hara. Be my Guest. Cambridge University Press, 2002. 

3. Leo Jones. Welcome. Cambridge University Press, 2004 

4. Miriam Jacob and Peter Strutt. English for International Tourism. Pearson 

Education, 2005. 

5. Ravinderjit K. Narula. English for Restaurants. Bangkok:Dhurakijpundit 

University,2002. 

6. Trish Stott and Alison Pohl. Highly Recommended 2. Oxford University Press 

,2010 

7. Sylvia Mayers et al. Professional Table Service. Van Nostranf Reinhold 

8. Dennis Liliiicra.Food and Beverage Service.Hodder & Stroughton, 2002. 

 

การประเมินผลการเรียน 

คะแนนเขาชั้นเรียน 10 %  

คะแนนสงงาน   10 %      

คะแนนรายงาน  20 % 

คะแนนแสดงบทบาทสมมติ 10 %     

คะแนนสอบปลายภาค 25% 

                     คะแนนสอบกลางภาค  25 %  

    

เกรดในการประเมิน มีดังน้ี 

A = 80 – 100 %     B+ =75 – 79 % 

B = 70– 74%     C+ = 65– 69% 

C = 60 – 64 %     D+ = 59– 55 % 

D = 50  – 54%     F = 0 – 49 % 

 

 



 กรณีการเรียนไมสมบูรณ (I) 

เกิดจากหลายๆกรณีเชน กรณีที่นิสิตมีความจาํเปนที่ไมสามารถเขาสอบได หรือมีเหตุจาํเปนอื่นที่

นิสิตไมสามารถสงงานไดทันตามกาํหนด หากมีเหตุจาํเปนใดๆ หรือไมมีเหตุผลเพียงพอนิสิตจะไดผลการ

เรียน F 

 

ตารางการเรียนและรายละเอยีดการสอน 

วันที ่ เนื้อหา สื่อการสอนและกิจกรรม 

13 ธ.ค. 62 แนะนาํรายวชิา แนะนาํอาจารยผูสอน ระเบียบ

ขอตกลง การวัดผลประเมินผล การทดสอบกอนเรียน 

บทที่ 1 คาํศัพทของอาหาร เครือ่งด่ืม เครื่องปรุง 

อุปกรณที่ใชในหองอาหาร ตาํแหนงตางๆของพนักงาน 

แบบทดสอบกอนเรียน 

เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การทาํแบบฝกหัด 

20 ธ.ค. 62 บทที่ 1 (ตอ) คําศัพทของอาหาร เครื่องดืม่ เครื่องปรุง 

อุปกรณที่ใชในหองอาหาร ตําแหนงตางๆของพนักงาน

(ตอ) 

 

 

เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การทาํแบบฝกหัด 

การแสดงบทบาทสมมต ิ

 

27 ธ.ค. 62 บทที่ 2 การจองโตะอาหาร 

 

เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การแสดงบทบาทสมมต ิ

 

3 ม.ค. 63 บทที่ 3 การตอนรับลูกคา การรับคาํสัง่อาหาร  เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การแสดงบทบาทสมมต ิ

 

10 ม.ค. 63 บทที่ 4  การแนะนาํอาหารและเครื่องด่ืม 

 

เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การแสดงบทบาทสมมต ิ

 

17 ม.ค. 63 นําเสนอรายงานหัวขอ การแนะนําอาหาร และ 

เครื่องด่ืม 

การนําเสนอรายงาน 

24 ม.ค. 63 บทที่ 4   ขั้นตอนและวิธกีารการบริการอาหาร   การ

คิดเงิน   

 

เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การแสดงบทบาทสมมุต ิ

การทาํแบบฝกหัด 

25-31 ม.ค. 63 สอบกลางภาค 



วันที ่ เนื้อหา สื่อการสอนและกิจกรรม 

7 ก.พ. 63 บทที่ 4 (ตอ)  ขั้นตอนและวธิีการการบรกิารอาหาร   

การคิดเงิน   

 

เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การแสดงบทบาทสมมุต ิ

การทาํแบบฝกหัด 

14 ก.พ. 63 บทที่ 5  อาหารและขนมไทย 

 

เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การแสดงบทบาทสมมุต ิ

การทาํแบบฝกหัด 

21 ก.พ. 63 บทที่ 5 (ตอ)    อาหารและขนมไทย 

 

เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การแสดงบทบาทสมมุต ิ

การทาํแบบฝกหัด 

28 ก.พ. 63 การนําเสนอรายงาน หวัขอ การประกอบอาหาร การนําเสนอรายงาน 

6 มี.ค. 63 บทที่ 6 การจัดโตะอาหารแบบตะวันตก เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การแสดงบทบาทสมมุต ิ

13 มี.ค. 63 บทที่ 6 (ตอ)  การจัดโตะอาหารแบบตะวันตก เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

การแสดงบทบาทสมมุต ิ

20 มี.ค. 63 บทที่ 7 การแกไขขอรองเรียนของลูกคา 

 

เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

27 มี.ค. 63 การนําเสนอรายงาน   การนําเสนอรายงาน 

30 มี.ค. -10 เม.ย. 63 สอบปลายภาค  

 

สิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

อาจารยผูสอนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องของวธิีการประเมินผลการเรียน หรือรปูแบบ

ของการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดลุพินิจ เหตุผลและความจาํเปนใดๆทีอ่าจเกิดขึ้นได 

 

 

 

 


