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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ French for Service (1592705)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาชาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยจตุรดา โภชนจันทร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
เมษายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความเหมือน และความแตกตางของวัฒนธรรมไทย และ
ฝรั่งเศสในดานการบริการดานตางๆ
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการใน
ดานตางๆ
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสาร โตตอบ และสามารถแตงบทสนทนา เกี่ยวกับการ
บริการดานตางๆไดอยางถูกตอง เหมาะสม ตามสถานการณที่กําหนดได
1
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1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถฟงและเขาใจบทสนทนาในสถานการณตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใช ในการทํางานในอนาคต และ
ตอยอดเพื่อศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจคําศัพท สํานวนภาษาฝรั่งเศสในการบริการสาขาตางๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะทั้ง 4 ดาน ไดแก การอาน การฟง การพูด และการเขียน ในการสื่อสารตามสถานการณ
ตางๆไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน อยางบูรณาการเพื่อการติดตอสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันโดยเนน การฟง การพูดในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานดานบริการ เรียนรู
การฝกการใชภาษา คําศัพทและสํานวนที่ใชในธุรกิจบริการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ปฏิบัติ
บรรยายการฝก
/งานภาคสนาม การศึกษาดวยตนเอง
สอนเสริม
/การฝกงาน
45 ชั่วโมง
/ภาคการศึกษา

ไมมี

ไมมี

6 ชั่วโมง
/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลาในการใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกผูเรียน
สัปดาหละ 6 ชั่วโมง โดยแจงใหทราบในหองเรียน
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติดังนี้
- ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2
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- มีความรับผิดชอบตอการเรียน มีวินัยและตรงตอเวลา
- ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
- ฝกการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- ทํางานกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน
- สอดแทรกเนื้อหาดานวัฒนธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก
- พฤติกรรมการเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาที่กําหนด
- การมีสวนรวมในการทํางานกลุม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การนําเสนอรายงาน

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- มีความรู ความเขาใจในคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในการบริการ
- ความเหมือนและขอแตกตางของวัฒนธรรมไทย และฝรั่งเศส
- มีทักษะในการวิเคราะหสถานการณ และแกไขปญหาได
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายอธิบายเนื้อหา คําศัพทและสํานวนตางๆ
- ฝกฟงบทสนทนาในสถานการณจําลอง
- มอบหมายรายงานกลุม คนควาขอมูลที่เกี่ยวของ นําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
- การทําแบบฝกหัดทายบทและทดสอบยอย
- การนําเสนองาน
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- การนําความรูดานคําศัพท และสํานวนตางๆประยุกตในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
- การนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในกิจกรรมตางๆได
- การนําเสนองานโดยใชภาษาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การอธิบาย
3

มคอ.3

1592705 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ

- ฝกทักษะทั้ง 4 ดาน ฟง พูด อาน เขียน โดยใชสถานการณสมมุติ
- การมอบหมายงาน นําเสนอ และอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน
- ประเมินจากการสื่อสารในสถานการณสมมุติ
- ประเมินการนําเสนองาน
- สอบกลางภาค และปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนํา และผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
เวลาที่กําหนด
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม โดยใหหัวขอที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ
- มอบหมายงานกลุม และรายบุคคล เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคต
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
- ติดตามความกาวหนาของการทํางาน
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน
- ประเมินจากการสื่อสารในสถานการณสมมุติ
- ประเมินการนําเสนองาน
- สอบกลางภาค และปลายภาค
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน
สั้นๆ และนําเสนอหนาหองเรียน
- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีในการนําเสนองาน
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5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองทางเว็บไซต
- มอบหมายใหนําเสนองานในชั้นเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการนําเสนองานกลุมและเดี่ยว ดวยสื่อเทคโนโลยี
- มีการอางอิงเอกสารจากการใชเทคโนโลยีคนควาที่ไดนํามาทํารายงานอยางถูกตอง
เหมาะสม
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและซักถาม เพื่อเกิดการสื่อสารภายในหองเรียน
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สัปดาห

1. แผนการสอน
หัวขอ

1

Description du cours
(แนวการสอนวิชาภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการบริการ)

2

3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อสารสอน

ผูสอน

3

- อธิบายแนวการสอน วิธีการเรียน
การสอน และการประเมินผล

- เอกสารประกอบการ อ.จตุรดา
สอน
โภชนจันทร
- Power Point

Bienvenue à
Bangkok à
l’aéroport
- À la sortie de la
douane
- Dans le hall
d’arrivée

3

- ศึกษาคําศัพท สํานวนการบริการ
นักทองเที่ยวตั้งแตการเดินทางมาถึง
สนามบิน
- ทําแบบฝกหัด

- เอกสารประกอบการ อ.จตุรดา
สอน
โภชนจันทร
- Power Point
- CD บทสนทนา

À l’hôtel
- L’organigramme
de l’hôtel
- Le personnel

3

- ศึกษาคําศัพท สํานวนเพื่อบอก
ประเภทชองโรงแรม
- ศึกษาคําศัพท สํานวนการตอนรับ
ลูกคาเมื่อมาถึงโรงแรม และคําศัพท
เกี่ยวกับบุคลากรทีทํางานในโรงแรม
- ทําแบบฝกหัด

- เอกสารประกอบการ อ.จตุรดา
สอน
โภชนจันทร
- Power Point
- CD บทสนทนา

6

- ศึกษาคําศัพทประเภทของหองพัก
- ศึกษาวิธีการจองหองพักทาง
โทรศัพท และอีเมล
- ฟงบทสนทนาการจองหองพัก
- การกรอกแบบฟอรมการจอง
หองพัก
- ศึกษา ฟงบทสนทนาการยกเลิกการ
จองหองพัก
- ทําแบบฝกหัด

- เอกสารประกอบการ อ.จตุรดา
สอน
โภชนจันทร
- Power Point
- CD บทสนทนา

4 - 5 Chambre et
réservation
- Chambre et
facilités
- Réservation par
téléphone
- Réservation par
courriel
- Remplir une fiche
de réservation

6
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สัปดาห

หัวขอ

6-7 Accueil des clients
- Installer un client
dans sa chambre
- Produits et
messages d’accueil
8

9

Services et
réclamations

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อสารสอน

ผูสอน

6

- ศึกษาคําศัพท และสํานวนที่ใชใน
การตอนรับลูกคา
- ศึกษาคําศัพทสํานวนเกี่ยวกับ
อุปกรณตางๆ และเครื่องอํานวย
ความสะดวกในหองพัก
- ทําแบบฝกหัด

- เอกสารประกอบการ อ.จตุรดา
สอน
โภชนจันทร
- Power Point
- CD บทสนทนา

3

- ศึกษาคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
การบริการตางๆของโรงแรม และการ
รองเรียนของลูกคา
- ทําแบบฝกหัด
- แจงรายงานปลายภาค พรอมให
ตัวอยางแกนักศึกษา

- เอกสารประกอบการ อ.จตุรดา
โภชนจันทร
สอน
- Power Point
- ตัวอยางรายงาน

- เอกสารประกอบการ
สอน
- Power Point
- CD บทสนทนา
- เอกสารประกอบการ
สอน
- Power Point
- CD บทสนทนา

สอบกลางภาคเรียน

10

Au restaurant
- Réservation et
Accueil des clients

3

- ศึกษาคําศัพทและสํานวนการ
ตอนรับแขก และการจองโตะอาหาร
- ทําแบบฝกหัด

11

Décrire un plat et
prendre une
commande au
restaurant

3

12

Au l’agence de
voyage
- Découvrir la
Thaïlande et
Bangkok
- La fête et le
festival en
Thaïlande

3

- ศึกษาคําศัพท สํานวนการสนทนา
เกี่ยวกับอาหาร การสั่งอาหาร การ
แนะนําอาหาร แนะนําเครื่องปรุง แก
ลูกคา
- ฝกอานรายการอาหารและรูปแบบ
การจัดโตะอาหาร
- ทําแบบฝกหัด
- ชม VCD เกี่ยวกับการทองเที่ยว
ประเทศไทย
- ศึกษาคําศัพท สํานวนการแนะนํา
ประเทศไทย
- ศึกษาคําศัพท สํานวนวันสําคัญ
และเทศกาลสําคัญของประเทศไทย
- ทําแบบฝกหัด

อ.จตุรดา
โภชนจันทร
อ.จตุรดา
โภชนจันทร

- เอกสารประกอบการ อ.จตุรดา
สอน
โภชนจันทร
- Power Point
- VCD

7

มคอ.3

1592705 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ
สัปดาห

หัวขอ

13

- Donner
l’information sur les
sites touristiques
- Indiquer la
direction

14

15

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

- ศึกษาคําศัพท สํานวนการแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ใหแก
นักทองเที่ยว
- ศึกษาคําศัพท สํานวนการบอก
ทิศทาง
- ทําแบบฝกหัด

Au bureau de
change
- la monnaie thaïe
- Programme de
voyage
Dans l’avion
- Demander
quelque chose à
l’hôtesse ou au
steward.

3

- ศึกษาคําศัพท สํานวนการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
- ศึกษาคําศัพท สํานวนในโปรแกรม
ทัวร
- ศึกษาคําศัพท สํานวน การขอ
สิ่งของของลูกคา บนเครื่องบิน
ทําแบบฝกหัด
- ทําแบบฝกหัด

Présentation le
rapport

3

- นําเสนอรายงานกลุม

สื่อสารสอน
- เอกสารประกอบการ
สอน
- Power Point
- เอกสารตัวอยาง
แนะนําสถานที่
ทองเที่ยวภาษา
ฝรั่งเศส
- เอกสารประกอบการ
สอน
- Power Point
- ตัวอยางโปรแกรม
ทัวร
- CD บทสนทนา

ผูสอน
อ.จตุรดา
โภชนจันทร

อ.จตุรดา
โภชนจันทร

8

มคอ.3

1592705 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลรวม 100 คะแนนแบงออกไดดังนี้
กิจกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู
1. 1.1, 1.2
3.1, 3.4
4.1, 4.2
2. 1.1, 1.2
2.1
3.1
3. 2.1, 2.2
3.1, 3.4
4. 2.1, 2.2
3.1, 3.4

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน
สนทนาตามสถานการณที่กําหนด
ทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบยอย
การนําเสนอรายงานกลุม
15

สัดสวนของการ
ประเมิน
10%
10%
10%
20%

สอบกลางภาค

9

20%

สอบปลายภาค

17

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Béatrice TAUZIN, & Anne-lyse DUBOIS. (2006). Objectif Express Cahier d’activités, Hachette,
Paris.
Béatrice TAUZIN, & Anne-lyse DUBOIS. (2006). Objectif Express Livre d’élève, Hachette,
Paris.
Anne GOLIOT-LÉTÉ, & Claire LEROY-MIQUEL. (2001). Vocabulaire Progressif du Français
(Niveau Intermédiaire), CLE International, Paris.
Claire MIQUEL. (2001). Vocabulaire Progressif du Français (Niveau Avancé), CLE International,
Paris.
Jean-Luc PENFORNIS. (2002). Français.com, CLE International, Paris.
Sophie CORBEAU et al. (2007). Hotellerie-restauration.com, CLE International, Paris.
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. เว็บไซต http://www.lepointdufle.net
2. เว็บไซต http://www.ccip.fr
3. เว็บไซต http://www.gavroche-thailande.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดทําโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
มีการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน โดยใชผลการเรียนและการทวนสอบผลประเมิน
การเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
นําที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยสัมมนาการจัดการ
เรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ระหวางการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูรายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
- ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน และเกณฑการตัดสินผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการทําแบบประเมินมาใชปรับปรุงแผนการสอน นําผลการประเมิน
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลรายวิชา มาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทุกป
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