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รหัสนิสิต.....................................................มือถือ.................................................................. 

สาขาวิชา....................................................................... 
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แบบรายงานการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม   

                               มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

ภาคเรยีนที่............./................. 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ชื่อ-สกุล.............................................................................................................................. 
 รหัสนิสิต.....................................................โทรศัพท์......................................................... 
 E-mail …………….............................................................................................................. 
 อาจารย์ที่ปรึกษา.............................................................................................................. 
 สถานที่ฝึกงาน.................................................................................................................. 
 ที่อยู่ (นิสิต) เลขที่..............................ถนน....................................................................... 
 ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต....................................................... 
 จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.................................................... 
 โทรศัพท์...................................................โทรสาร............................................................ 

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ที่อยู่ (ท่ีฝึกงาน) เลขที่..........................ถนน................................................................... 
 ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...................................................... 
 จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.................................................... 
 โทรศัพท์...............................................โทรสาร............................................................. 

แผนกที่ฝึก...................................................................................................................... 
หัวหน้าแผนก/ ผู้ดูแล..................................................................................................... 
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ข้อพึงปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อปฏิบัติของนิสิต ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือชุดฟอร์มของหน่วยงาน 
2. มีมารยาท วาจาสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยนต่อบุคคลท่ัวไป 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นท่ีไว้วางใจแก่บุคคลในหน่วยงาน 
4. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
5. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานนั้นอย่างเคร่งครัด  
6. ต้องเข้าปฏิบัติงานก่อนเวลาอย่างน้อย 25 นาที และเลิกงานตามเวลาท่ีหน่วยงาน 
   ก าหนด 
7. ต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และบุคคลท่ัวไป 
8. ควรสนใจหาความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมอยู่เสมอ และยอมรับค าติชม หรือค าตักเตือน 

และพร้อมแก้ไขตลอดเวลา 
9. ควรมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ 
10. ต้องมีความอดทน และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีอย่างเต็มที่ 

 
การผ่าน หรือไม่ผ่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ผู้มีหน้าท่ีพิจารณาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ได้แก่ 
หัวหน้าหน่วยงานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย 

2. หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะถือว่านิสิตไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
จะต้องยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และถูกเรียกตัวกลับมหาวิทยาลัยฯ ทันที 
 2.1 กรณี มีพฤติกรรมลักขโมย 
 2.2 กรณี มีพฤติกรรมชู้สาว 
 2.3 กรณี มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และการพนัน 
 2.4 กรณี มีพฤติกรรม ท่ีก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อ นิสิต มหาวิทยาลัย และ

หน่วยงานท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2.5 กรณี มีพฤติกรรมท่ีขัดต่อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ท่ีนิสิตเข้าฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพก าหนด 
3. หากนิสิตมีพฤติกรรมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 นิสิตต้องยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

ภาคการศึกษานั้นทันที และจะถูกด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวินัยนิสิต 
ต่อไป 
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เอกสารทีต่้องส่งหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 1. แบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
หัวหน้างานฝ่ายที่รับผิดชอบ (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) 
 2. ส าเนาใบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ออกให้โดยหน่วยงานที่นิสิตเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารต้นฉบับให้นิสิตเก็บไว้เพื่อใช้ในการสมัครงาน) 
 3. รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนิสิตแต่ละคน ที่เป็นรูปเล่มอย่างเป็นทางการ
จ านวนหน้าอย่างน้อย 30 หน้า โดยมีเนื้อหาของรายงาน ซึ่งมีหัวข้อหลัก ที่ก าหนดให้มีดังต่อไปนี้   

1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ/หน่วยงาน  
1.2 ต าแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
1.3 รายละเอียดและข้ันตอนการท างานในแต่ละวัน 
1.4 ระบุปัญหาที่พบในการท างานมา 5 ข้อ พร้อมวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละข้อ 
1.5 สิ่งที่ได้เรียนรู้จาการฝีกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.6 ภาพประกอบพร้อมค าอธิบาย 
1.7 ข้อเสนอแนะส าหรับคณะต่อสถานประกอบการและ/หรือการเตรียมนิสิตออก

ฝึกงาน 
1.8 อ้างอิง 

โดยให้นิสิตน าข้อมูลใส่แผ่นซีดี โดยบันทึกเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น  
 4. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนิสิต  1 ชุด ต่อ  
สถานประกอบการ/หน่วยงาน 1 แห่ง ให้หัวหน้างานฝ่ายที่รับผิดชอบ เป็นผู้ประเมินเท่านั้น  
 5. แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ชุด ต่อ นิสิต 1 คน ให้หัวหน้างานฝ่ายที่
รับผิดชอบเป็นผู้ประเมิน 
**หมายเหตุ**ให้นิสิตน าส่งรายงานที่ฝ่ายวิชาการ ตามก าหนดการที่คณะฯได้ก าหนด   
(ภายใน 10 วัน หลังจากสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

 ตัวอย่างปกหน้าแผ่นซีดี รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ภาคการศึกษา .........../ ปีการศึกษา ...................... 
 

ชื่อ....................................................................นามสกุล...................................................................... 
รหัสนิสิต.........................................................โทรศัพท์....................................................................... 
E-mail (ต้องระบุ).......................................................................... ...................................................... 
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.................................................................................................. ......... 
แผนก/ส่วนงานที่รับผิดชอบ..................................................................................................... ........... 

 
ตัวอย่างกล่อง CD 
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ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่นิสิตได้รับมอบหมาย 
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........................................................................ ............................................................................................

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

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

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ที ่ รายละเอียด ระดับคะแนน 
1 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการ/

หน่วยงาน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 
80 

2 รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ซีดีรายงาน) 20 
คะแนนรวมทั้งหมด 100 

 
เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา  
 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา 
70 – 100 S 

0 - 69 U 
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บันทึกการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

วัน/วันที่ เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน หน้าที่หลัก ลายเซ็นผู้ดูแล 

 
วันจันทร์ที่............... 

 
 
 

    

 
วันอังคารที่............. 
 
 
 

    

 
วันพุธที่.................... 
 
 
 

    

 
วันพฤหัสบดีที่......... 
 
 
 

    

 
วันศุกร์ที่ ................. 
 
 
 

    

 
วันเสาร์ที่................. 
 
 

    

 
วันอาทิตย์ที่............. 
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บันทึกรายงานรายสัปดาห์ (Weekly Report) 
 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การเรียนรู:้ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหา:………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะจากผู้ดูแล: ………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ฝึกงาน 3 เดือน แบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  | 8 

 

บันทึกการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

วัน/วันที่ เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน หน้าที่หลัก ลายเซ็นผู้ดูแล 

 
วันจันทร์ที่............... 

 
 
 

    

 
วันอังคารที่............. 
 
 
 

    

 
วันพุธที่.................... 
 
 
 

    

 
วันพฤหัสบดีที่......... 
 
 
 

    

 
วันศุกร์ที่ ................. 
 
 
 

    

 
วันเสาร์ที่................. 
 
 

    

 
วันอาทิตย์ที่............. 
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บันทึกรายงานรายสัปดาห์ (Weekly Report) 
 

สัปดาห์ที ่...............ระหว่างวันที ่........................................................... 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ: …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การเรียนรู:้ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหา:………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะจากผู้ดูแล: ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

วัน/วันที่ เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน หน้าที่หลัก ลายเซ็นผู้ดูแล 

 
วันจันทร์ที่............... 

 
 
 

    

 
วันอังคารที่............. 
 
 
 

    

 
วันพุธที่.................... 
 
 
 

    

 
วันพฤหัสบดีที่......... 
 
 
 

    

 
วันศุกร์ที่ ................. 
 
 
 

    

 
วันเสาร์ที่................. 
 
 

    

 
วันอาทิตย์ที่............. 
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บันทึกรายงานรายสัปดาห์ (Weekly Report) 
 

สัปดาห์ที ่...............ระหว่างวันที ่........................................................... 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ: …………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะจากผู้ดูแล: ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บันทึกการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

วัน/วันที่ เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน หน้าที่หลัก ลายเซ็นผู้ดูแล 

 
วันจันทร์ที่............... 

 
 
 

    

 
วันอังคารที่............. 
 
 
 

    

 
วันพุธที่.................... 
 
 
 

    

 
วันพฤหัสบดีที่......... 
 
 
 

    

 
วันศุกร์ที่ ................. 
 
 
 

    

 
วันเสาร์ที่................. 
 
 

    

 
วันอาทิตย์ที่............. 
 
 

    

 
 
 
 
 



ฝึกงาน 3 เดือน แบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  | 27 

 

บันทึกรายงานรายสัปดาห์ (Weekly Report) 
 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ: …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
การเรียนรู:้ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหา:………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะจากผู้ดูแล: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บันทึกการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

วัน/วันที่ เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน หน้าที่หลัก ลายเซ็นผู้ดูแล 

 
วันจันทร์ที่............... 

 
 
 

    

 
วันอังคารที่............. 
 
 
 

    

 
วันพุธที่.................... 
 
 
 

    

 
วันพฤหัสบดีที่......... 
 
 
 

    

 
วันศุกร์ที่ ................. 
 
 
 

    

 
วันเสาร์ที่................. 
 
 

    

 
วันอาทิตย์ที่............. 
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บันทึกรายงานรายสัปดาห์ (Weekly Report) 
 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ: …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
การเรียนรู:้ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหา:………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะจากผู้ดูแล: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บันทึกการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

วัน/วันที่ เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน หน้าที่หลัก ลายเซ็นผู้ดูแล 

 
วันจันทร์ที่............... 

 
 
 

    

 
วันอังคารที่............. 
 
 
 

    

 
วันพุธที่.................... 
 
 
 

    

 
วันพฤหัสบดีที่......... 
 
 
 

    

 
วันศุกร์ที่ ................. 
 
 
 

    

 
วันเสาร์ที่................. 
 
 

    

 
วันอาทิตย์ที่............. 
 
 

    

 
 
 
 
 



ฝึกงาน 3 เดือน แบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  | 31 

 

บันทึกรายงานรายสัปดาห์ (Weekly Report) 
 

สัปดาห์ที่ ...............ระหว่างวันที่ ........................................................... 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ: …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
การเรียนรู:้ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหา:…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะจากผู้ดูแล: ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 



ฝึกงาน 3 เดือน แบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  | 32 

 

ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

บทสนทนาโดยทั่วไป 

ประโยคภาษาอังกฤษ ค าแปล 
Good morning/ Good afternoon/ Good evening  สวัสดี  (เลือกใช้ตามเวลาและบุคคล) 
How are you? / How are you doing? /  
How are you going? /How is it going? 

สบายดีไหม  

I am fine / Fine / Very Good / Good / Very well  สบายดี 
Sir, Ma’am, Madam, Miss  (การเรียก) ชาย, หญิง (มีอายุ), หญิง  

(มีอายุ),หญิงสาว 
What can I do for you? 
May I help you? 
How may I help you? 

มีอะไรให้ช่วยไหม 
(กรณีเสนอความช่วยเหลือ) 

You’re welcome 
My pleasure  

ด้วยความยินดี  
(ค ากล่าวเมื่อลูกค้าขอบคุณ) 

Excuse me  กล่าวขอโทษ (ใช้ในกรณีขออนุญาต หรือ เข้า
ไปขัดจังหวะ หรือรบกวนลูกค้า) 

I am sorry / I would like to apologize for …. กล่าวขอโทษเมื่อท าผิด 
I am sorry to disturb you  ขอโทษที่มารบกวน 
I will come back later / I will come back then /  
I will come back soon 

ฉันจะกลับมาเร็วๆนี้ 

Have a good day / Have a nice day /  
Have a beautiful day  

เป็นการอวยพร 

Bon voyage / Have a safe trip เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
How was your journey? / How was your flight?  เป็นการถามการเดินทางว่าเรียบร้อยดีไหม? 

เมื่อลูกค้ามาถึง? 
I hope you enjoy staying here /  
Enjoying staying  

ขอให้มีความสุขกับการพักที่นี้ 

Hope to see you again /  
Hope to serve you again  

หวังว่าจะได้บริการคุณอีก 
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บทสนทนาเบื้องต้นส าหรบัพนักงานแผนก Food and Beverage 
 

ประโยคภาษาอังกฤษ ค าแปล 
Your Table is ready. This way, please  โต๊ะของคุณพร้อมแล้ว เชิญทางนี้ ครับ/คะ 
Here are the menus  นี่เมนู ครับ/คะ 
May I take your order? คุณจะสั่งอะไร ครับ/คะ? 
Would you like to have coffee or tea?  คุณต้องการ กาแฟ หรือชา ? 
Do you want anything else? คุณต้องการอย่างอ่ืนอีกไหม? 
Raw (uncooked) 
Cooked 
Rare (under done) 
Medium Rare 
Medium well 
Well done 
Burnt , over done 

ดิบหรือสด (ยังไม่ได้ท าให้สุก) 
ปรุงหรือ ประกอบอาหารแล้ว 
ค่อนข้างดิบ(ยังมีเลือดแดงในเนื้อส่วนใน) 
ดิบๆสุกๆ 
ค่อนข้างสุก 
สุก 
เกรียม 

Fry (in oil) 
Boil (in hot water) 
Bake (bread and cakes in an oven 
Roast (meat and vegetable in an oven) 
Grill 
Stir-fry 
Steam  

ทอด 
ต้ม 
อบ (ขนมปัง เค้ก) 
อบ (เนื้อ ผัก) 
ย่าง 
ผัด 
นึ่ง 

Dessert ( ออกเสียง ดี เสิรท) ของหวาน 
 

บทสนทนาเบื้องต้นส าหรับพนักงานแผนก Front office 
 

ประโยคภาษาอังกฤษ ค าแปล 
May I have you arrival date, please? คุณจะมาถึงเมื่อไหร่ 
How long do you plan to stay? /  
How long will you be staying? 

คุณจะพักนานเท่าไร 

What kind of room would you like? คุณต้องการห้องพักชนิดไหน 
For...(room type)…the price would be…….Baht. 
The total cost would be……. Baht 
The price includes..….(breakfast,  other services etc.)  

ส าหรับ..(ประเภทห้อง)..ราคา.........บาท 
ทั้งหมดราคา.......บาท 
ราคานี้รวม...........(อาหารเช้า  บริการต่างๆ) 

We’ll attend to it right away เราจะจัดการให้ทันที 
We apologize for any inconvenience caused  เราขอภัยส าหรับความไม่สะดวกท่ีคุณได้รับ 
I’m extremely sorry to hear that  ฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ได้ยินเรื่องนี้ 
I do hope you will accept my apologies. ฉันหวังว่าคุณจะยอมรับค าขอโทษจากฉัน 
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บทสนทนาเบื้องต้นส าหรับพนักงานแผนก Housekeeping 
 

ประโยคภาษาอังกฤษ ค าแปล 
Shall I make your room? 
Can I make your room? 

ขออนุญาตท าความสะอาดห้อง 

I will come back later ฉันจะมาภายหลัง 
I will bring (things customer wants) immediately. ฉันจะรีบน าของที่คุณต้องการมาให้ทันที 
I will be there immediately  ฉันจะรีบไปที่นั้นเดี๋ยวนี้เลย 
Check the item in the refrigerator เช็คของในตู้เย็น 
Single room (a room with a single bed.) 
Twin room (a room with two separate single beds.) 
Double room ( a room with a wide bed in which 
two persons can sleep   

ห้องท่ีมีเตียงเดี่ยว 1 เตียง 
ห้องท่ีมีเตียงเดี่ยว 2 เตียง วางแยกกัน 
ห้องท่ีมีเตียงคู่ 1 เตียง (เตียงใหญ่  
นอนได้ 2 คน) 

 
การบอกทิศทาง 
 

ประโยคภาษาอังกฤษ ค าแปล 
It’s on your left 
It’s on your right 
Turn left 
Turn right 
Go straight  
Go upstairs 
Go downstairs  
Cross the road 
Intersection  
Traffic light  
Opposite 
Between 
Next to 

อยู่ทางซ้าย 
อยู่ทางขวา 
เลี้ยวซ้าย 
เลี้ยวขวา 
ตรงไป 
ขึ้นบันได 
ลงบันได 
ข้ามถนน 
ทางแยก 
สัญญาณไฟจราจร 
ตรงข้าม 
ระหว่าง 
ถัดไป 
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หมายเลขติดต่อส าหรับนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ โทรศัพท์ติดต่อ 
นางสาวภัทรา  นนทะเสน เจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานงานการฝึกงาน 09 7328 8839 
นางสาวบุษบา  บุตรดา งานวิชาการและลงทะเบียน 08 4034 3359 
อาจารย์เรืองศิลป์  อ่วมมีเพียร อาจารย์ผู้ดูแลและให้ค าปรึกษานิสิตทั่วไป 08 1840 2840 
อาจารย์ธนิดา  ลครศรี อาจารย์ผู้ดูแลและให้ค าปรึกษานิสิตทั่วไป 090 669 5001 
อาจารย์เยาวภา  นียากร อาจารย์ผู้ประสานงาน สาขาการจัดการโรงแรม 08 5321 0595 
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  กวงเพ้ง ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 09 0339 4187 
อาจารย์ธราธร  บุ้งทอง อาจารย์ผู้ประสานงาน สาขาการจัดการท่องเที่ยว 08 9889 7868 
อาจารย์จรินทร์  ฟักประไพ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 08 6713 8788 
อาจารย์ ดร.เมษ์ธาวิน  พลโยธี ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

นานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
09 8101 7447 

อาจารย ์ดร.กันฑิมาลย์  จินดาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 08 9416 3013 
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