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เร่ือง ขาวประชาสัมพันธ โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม 
เรียน บุคคลากรโรงแรม 
 

ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกทีต่ั้ง หัวหิน  มีความประสงคจะขอเชญิบุคลากรที่
ทํางานโรงแรมฯ  ที่มีความสนใจจะเขารวมโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนกังานโรงแรม  กําหนดจัดการ
ฝกอบรมฯ  แบงออกเปน   2  รอบ  มีรายละเอียด  ดังตอไปนี ้

 
รอบที่  1  วันเสารที่ 17 พฤษภาคม 2557    เวลา 08:30-12:30 

   วันอาทิตยที่ 18 พฤษภาคม 2557  เวลา 08:30-12:30 
รอบที่  2  วันเสารที่ 23 พฤษภาคม 2557    เวลา 08:30-12:30 

วันอาทิตยที่ 24 พฤษภาคม 2557  เวลา 08:30-12:30 
 

สถานที่อบรม ใชหอง NB-11 อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย หัวหนิ (ตรงขามสนามบิน) 
 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  รับสมัครรอบละ  30 คน  โครงการนี้ไมตองเสียคาใชจายใดๆ  ทั้งส้ิน โดยทาง
มหาวิทยาลัยฯ  ไดมีบริการจัดรถรับ – สงไวบริการใหแกผูสนใจจะเขารับการฝกอบรมฯ   ในวันและเวลาตามที่กําหนด 
( ตารางเดินรถฯ   ในเอกสารแผนที่  4 ) 

บุคลากรโรงแรม  ที่มีความประสงคเขารวมในการฝกอบรมฯ  กรุณากรอกใบสมัครและแบบสอบถาม พรอม
ทั้งยืนยันการสมัครผานชองทางตางๆ   ไดดังนี ้

1.  สงใบสมัครผานทางเว็ปไซตของศนูยการศกึษานอกที่ตัง้ หัวหิน   www.huahin.dusit.ac.th 
2.  สงใบสมัครดวยตนเองโดยตรงกับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศนูยฯ หัวหิน  

                  (ตรงขามสนามบินหัวหิน)  อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ   77110   
                  โทรศัพท 032-522507-10 ตอ  6766, 032-523017    โทรสาร 032-522506, 032-522509 
 

**************************************** 

 

สอบถามรายละเอียดและยืนยนัการเขารวมโครงการฯ  ไดที่ 
อาจารย ศิริพร เอลวอสลี โทรศัพท  084-3149733  ทุกวัน    เวลา 09:00 - 16:00 น. 
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ใบสมัคร โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม 
Application Form 

 
ยืนยนัการเขารวมโครงการไดที่ อาจารย ศิริพร เอลวอสลี โทรศัพท 084-3149733 ทุกวัน เวลา 09:00-16:00 หรือผาน

ทางเว็ปไซต www.huahin.disit.ac.th 
Please confirm your attendance with Ajarn Siriporn Elwasly, mobile 084-3149733 from 09:00-12:00 

or through our website at www.huahin.disit.ac.th 
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนกังานโรงแรมระดับต่ํากวา 4 ดาวในอําเภอหัวหนิ 

ขอมูลสวนบุคคล Personal Information 
ช่ือผูสมัคร (นาย/นางสาว/นาง) 
___________________________________________________ 
อายุ _____ มือถือ ___________________________________ 
e-mail _____________________________________________ 

Name of Applicant (Mr. /Ms. /Mrs.) 
___________________________________________________ 
Age ______ Mobile __________________________________ 
e-mail _____________________________________________ 

การศึกษา Education 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

ขอมูลการทํางาน Working Information 
โรงแรม __________________________________________ 
ที่อยู _____________________________________________
โทรศัพท __________________________________________ 
ตําแหนงปจจุบัน ____________________________________ 

Hotel ______________________________________________ 
Address ___________________________________________ 
Tel ________________________________________________ 
Current Position ____________________________________ 

ประสบการณการทํางาน Working Experiences 
ตําแหนง___________________________________________ 
ระยะเวลาการทํางาน ________________________________ 
บริษัท ____________________________________________ 

Position ____________________________________________ 
Duration ___________________________________________ 
Company __________________________________________ 

ตําแหนง___________________________________________ 
ระยะเวลาการทํางาน ________________________________ 
บริษัท ____________________________________________ 

Position ____________________________________________ 
Duration ___________________________________________ 
Company __________________________________________ 

สนใจศึกษาในเรื่อง (เลือกไดมากกวา 1 เรื่อง) Area of Interest (can select more than 1 topic) 
 ฝายบริหาร  Administration  
 แผนกบริการสวนหนา  Front Office  
 แผนกแมบาน  Housekeeping  
 แผนกอาหาร และ เคร่ืองด่ืม  Food & Beverage 
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รอบท่ี 1  วันที ่ 17 - 18   พฤษภาคม   2557   
รอบท่ี 2  วันที่   23 - 24  พฤษภาคม  2557   

วันท่ี 1  
เวลา กิจกรรม 

08.00  – 08.30 น. ลงทะเบยีนและรับเอกสาร 
08.30  – 08.45 น. พิธีเปดฯ  โดยผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหนิ 
08.45  – 09.15 น. ประเมินผลผูเขารวมฯ กอนการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 
09.15 – 11.00 น. เร่ิมการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรมระดบัต่ํากวา 4 ดาวในอําเภอหัวหิน 

- Introduction 
- The check-in 

11.00 – 11.15 น. Snack Break 
11.15 – 12.30 น. ฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรมระดับต่ํากวา  4  ดาวในอําเภอหัวหนิ 

- Service in the hotel 
- Location  of  facilities 

 
วันท่ี 2 - 

เวลา กิจกรรม 
08.00 – 09.45 น. ฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรมระดับต่ํากวา  4  ดาวในอําเภอหัวหนิ 

- Problems and solutions 
- Enquiries 

09:45 – 10.00 น. Snack Break 
10.00 – 11.30 น. ฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรมระดับต่ํากวา  4  ดาวในอําเภอหัวหนิ 

- Using the telephone 
- Check out 

11.30  – 12.00 น. ประเมินผลผูเขารวมฯ  หลังการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 
12.00 – 12.30 น. มอบ Certificate และพิธปีดฯ  โดย ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง  หัวหนิ 
 
หมายเหตุ   กําหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ตารางเดินรถ จุดรับ – สงผูเขารับการฝกอบรมฯ  
 
 

รอบที่  1  วันที่   วันที ่17-18  พฤษภาคม  2557   
     จุดที่  1   ดานหนา Berger  King   ทางลงชายหาด เวลา 07:30  น. 
     จุดที่  2   ดานหนาโรงแรมหัวหนิแกรนด   เวลา   07:30  น. 
  

รอบที่  2  วันที่    วันที่ 23-24  พฤษภาคม  2557   
  จุดที่  1  ดานหนา  Berger King  ทางลงชายหาด เวลา 07:30 น. 

    จุดที่  2  ดานหนาโรงแรมหัวหินแกรนด   เวลา 07:30  น. 
 

 
        หมายเหต ุ    กําหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 
 
 


