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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1574210 ภาษาจีนเพือการโรงแรม
酒店汉语

Chinese for Hotel
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2–2 -5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพือการสือสาร
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพเลือก)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด
顾嫣 （教师）

Lecturer Aminah Bensa-ad
facebook:AmyDruchinese, E-mail : aminnah.b@dru.ac.th, Mobile : 0850218440
5. ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที 2 / ชันปี ที 3
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด
28 ตุลาคม 2563
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 ศึกษาคําศัพท์เฉพาะทีใช้ในโรงแรม
1.2 ศึกษาสํานวน ประโยคภาษาจีนทีใช้ในงานการบริการของโรงแรม
1.3 ฝึ กสนทนาภาษาจีนสําหรับงานบริการในโรงแรม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. นักศึกษาเรียนรูศ้ พั ท์เฉพาะทีใช้ในโรงแรม
2. นักศึกษาเรียนรูแ้ ละสามารถใช้สาํ นวนภาษาจีนทีใช้ในงานบริการของโรงแรมได้
3. นักศึกษาสามารถสนทนาภาษาจีนเพือประสานงานในงานบริการของโรงแรมได้

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
คําศัพท์ ประโยค และการสนทนาภาษาจีนด้านการบริการในโรงแรม
Chinese vocabularies, Chinese sentences and Chinese conversations related to the hotel
business service.
练习与商务酒店相关的汉语词汇及表达。

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ตอ่ ภาคการศึกษา 56 ชัวโมง
บรรยาย
สอนเสริม
32

การฝึ กปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
32

การศึกษาด้วยตนเอง

สอนเสริมตามความ
80
ต้องการของนักศึกษา
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
จัดเวลาให้คาํ ปรึกษาดังนี คือ
วันอังคาร
เวลา
13.30-15.30 น.

หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม มีเจตคติทีดีและถูกต้อง
1.4 มีภาวะผูน้ ํา ผูต้ าม มีทกั ษะการทํางานเป็ นทีม

1.2 วิธีการสอน
ทํากิจกรรมทีมุง่ เน้นความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืน

เอกสารหมายเลข มคอ.3/3

1.3 วิธีการประเมินผล
1 ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในชันเรียน โดยให้คะแนนเป็ นครัง
2 ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน และความรับผิดชอบต่อการเรียน โดยบันทึกคะแนนการเข้า
เรียน และการส่งงานตามเวลาทีกําหนด
3 ประเมินพฤติกรรมทีแสดงระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียน บันทึกคะแนนการปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับทีกําหนด
2. ความรู ้
2.1 ความรูท้ ีต้องได้รบั
2.1 รูแ้ ละเข้าใจหลักการและทฤษฎีของเนื อหา
2.3 รู ้ เข้าใจ และสนใจในการพัฒนาความรู ้
2.6 บูรณาการความรูภ้ าษาจีนกับการทํางานและการดําเนิ นชีวติ
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายเนื อหาตามวัตถุประสงค์ของวิชา
2. ศึกษาและติดตามความเปลียนแปลงขององค์ความรู ้
3. ฝึ กการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ภาษาจีนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ใน
กิจการการโรงแรม รวมทังแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องทีอาจเกิดขึน
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียน และพัฒนาการการเรียนรูท้ ีกําหนด
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
3.4ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะการใช้ภาษาเพือการสือสารได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานตามหัวข้อทีกําหนด เพือให้นักศึกษาได้มโี อกาสประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความสามารถในการโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง
และสถานการณ์ทไม่
ี ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากผลงานทีนักศึกษาได้นําเสนอ พัฒนาการในใช้คาํ สํานวนทีถูกต้องในกิจการการ
ให้บริการในโรงแรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
4.2 มีมนุ ษย์สมั พันธ์ทีดีกบั ผูอ้ ืน จริงใจ และมองโลกในแง่ดี
4.4 สือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาได้ทงภาษาไทย
ั
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มีโอกาสแสดงความสามารถ
- จัดการเรียนการสอนแบบให้นักศึกษามีส่วนร่วม
- ฝึ กฝนการเรียนรูด้ ว้ ยวิธีการจําลองเหตุการณ์ของสถานการณ์ต่างๆ
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4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตัวเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด
- ประเมินการทํางานเป็ นทีม
- ประเมินจากพฤติกรรมทีนักศึกษาแสดงออกหลังจากมีการเรียนการสอนแล้ว
- ประเมินการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นศาสตร์ได้เหมาะสมในกิจการการโรงแรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
5.3 สามารถสือสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ศึกษาด้วยตัวเองจากสือทีหลากหลาย
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานทีได้มอบหมาย
- ประเมินจากพัฒนาการใช้ภาษาจีนในกิจกรรมการโรงแรม
- ประเมินจากงานทีได้รบั หมอบหมาย

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สัปดาห์ที
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์ที o แนะนํารายละเอียด
1
วิชา เอกสารการ
สอน วิธีการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล
o ร่างข้อตกลงร่วมกัน
สัปดาห์ที o ศึกษาการจัดแบ่ง
2
งานของฝ่ ายต่างๆ
ในโรงแรม

สัปดาห์ที o แผนกสํารอง
3
ห้องพัก 1

จํานวน
ชัวโมง
4

กิจกรรมการเรียนการ
ผูส้ อน
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)
อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด
 ศึกษาความรูท้ วไป
ั
เกียวกับโรงแรม
-เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

4

 ศึกษาคําศัพท์และ
หน้าทีของประเภท
งานต่างๆ
- ค้นคว้าข้อมูลจาก
การออกไปสอบถาม
ในโรงแรมและ
แหล่งข้อมูลอืนๆ

4

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด
 ศึกษาหัวข้อ
- การสอบถาม
ข้อมูลเบืองต้น
- การรับจอง (ราย
คน)
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สัปดาห์ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

สัปดาห์ที o แผนกสํารอง
4
ห้องพัก 2

สัปดาห์ที o แผนกอํานวยความ
5
สะดวก 1

4

สัปดาห์ที o แผนกอํานวยความ
6
สะดวก 2

4

สัปดาห์ที o แผนก
7
ประชาสัมพันธ์

4

สัปดาห์ที o แผนกรับโทรศัพท์
8

4

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)
- การรับจอง(กลุ่ม
ทัวร์)
- เปลียนแปลงการ
จองห้องพัก
- ยกเลิกการจอง
ห้องพัก
- ยืนยันการจอง
ห้องพัก
 ศึกษาหัวข้อ
- ต้อนรับลูกค้าเข้า
ห้องพัก
- ส่งลูกค้าไปยัง
ห้องพัก
- แนะนําสิงอํานวย
ความสะดวกใน
ห้องพัก
- แนะนําบริการ
ของโรงแรม
- บริการ
เคลือนย้าย
สัมภาระ
- บริการเรียก
แท๊กซี
 ศึกษาหัวข้อ
- บริการบอก
เส้นทาง
- บริการแนะนํา
สถานที
- บริการรับฝาก
 ศึกษาหัวข้อ
- บริการต่อ
สายโทรศัพท์
ภายใน
- บริการต่อ
สายโทรศัพท์
ต่างประเทศ

ผูส้ อน

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด
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สัปดาห์ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

สัปดาห์ที o แผนกบริการ
9
แผนการท่องเทียว

4

สัปดาห์ที o แผนกบริการธุรกิจ
10

4

สัปดาห์ที o แผนกบริการงาน
11
ไปรษนี ย์

4

สัปดาห์ที o แผนกบริการ
12
แลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ

4

สัปดาห์ที o แผนกการ
13
ลงทะเบียนออกจาก
ทีพัก 1

4

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)
- ตอบสอบถาม
เบอร์ภายใน
 ศึกษาหัวข้อ
- สอบถามสถานที
ท่องเทียวในเมือง
- บริการโปรแกรม
ท่องเทียว (วัด
พระแก้ว)
- บริการโปรแกรม
ท่องเทียว (ขี
จักรยาน
เยาวราช)
 ศึกษาหัวข้อ
- บริการถ่าย
สําเนาเอกสาร
- บริการพิมพ์
เอกสาร
 ศึกษาหัวข้อ
- บริการงานส่ง
จดหมาย
ต่างประเทศ
- บริการงานส่ง
EMS
 ศึกษาหัวข้อ
- บริการแลกเงิน
หยวนเป็ นเงิน
ไทย
- บริการแลกเงิน
US เป็ นเงินไทย
- บริการแลก
Travel Check
 ศึกษาหัวข้อ
- บริการ
ลงทะเบียนออก
จากห้องพักด้วย
เงินสด
- บริการ

ผูส้ อน

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด
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สัปดาห์ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

สัปดาห์ที o แผนกบริการรับข้อ
14
ร้องเรียน

4

สัปดาห์ที
15

4

สัปดาห์ที
16

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)
ลงทะเบียนออก
จากห้องพักด้วย
บัตรเครดิต
- บริการ
ลงทะเบียนออก
จากห้องพักด้วย
Travel Check
 ศึกษาหัวข้อ
- รับข้อร้องเรียน
เรืองความ
สะอาด
- รับข้อร้องเรียน
ห้องพักมีปัญหา
- รับข้อร้องเรียน
ขอเปลียน
ห้องพัก
- การกล่าวคําขอ
โทษในความ
ผิดพลาด

ผูส้ อน

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
ที

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
50 %

1

2.1,2.2,2.5,2.7,2.8,3.4
4.1,4.2,4.3,5.1,5.2

ทดสอบตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

2

1.2,1.5

เข้าเรียนและการส่งงาน
ตามกําหนด

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

3

1.1,1.2,1.5,1.6,1.7,2.8,
4.1,4.2,4.3,5.1,5.4

ปลายภาค

สัปดาห์ที 16

40 %

เอกสารหมายเลข มคอ.3/8

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก1
เอกสารประกอบการสอน อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ธีราพรรณ อิมโอษฐ์. (2546). การโรงแรม. กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ์
สุพตั รา สร้อยเพ็ชร. (2553). การจัดการการโรงแรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะต่างๆ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- แบบประเมินอาจารย์
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการเรียนการสอน
- การวิจยั ทังในและนอกห้องเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
- แบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4

