
 
 

หลกัสูตรการฝึกยกระดบัฝีมือ 

หลกัสูตร :  ภาษาจีนกลางเพือ่การสือ่สารส าหรบังานบรกิาร 

ระยะเวลา  ๓๐ช ั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------.  

๑. วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้รบัการฝึก สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อให้บริการกบัชาวจีนที่มาใช้

บรกิารของโรงแรมดว้ยภาษาจีนกลางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมตามสถานการณ์ 

เมือ่จบหลกัสูตรผูร้บัการฝึกจะสามารถ 

๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ท ั่วไป ในการสรา้งสมัพนัธภาพทางสงัคมและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกบั

โรงแรมได ้

๑.๒ มีทกัษะในการใช้ภาษาจีนกลาง ได้แก่ ทกัษะในการฟัง การพูด ในการ

ปฏิบตัิงานสามารถสนทนาโต้ตอบกบัแขกชาวจีนของโรงแรมได้หลากหลายและ

ถูกตอ้งตามสถานการณ์ ในการบรกิารของโรงแรม 

๑.๓  เข้าใจความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม การสื่อสารด้านการแสดงสีหน้า 

ทา่ทางเพือ่แสดงถงึทศันคต ิอารมณ์ และเจตนา 
 

๒. ระยะเวลาฝึก 

ผูร้บัการฝึกจะไดร้บัการฝึกท ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิรวมระยะเวลาฝึก ๓๐ 

ช ั่วโมง 
 

๓. คุณสมบตัขิองผูร้บัการฝึก 

๓.๑  จบการศกึษาช ัน้ ม.๓ 

๓.๒  มอีายุต ัง้แต ่๑๘ ปีขึน้ไป 

๓.๓  เป็นผูท้ีใ่ชภ้าษาจีนกลางเพือ่การสือ่สารและการท างาน 

๓.๔  เป็นผูท้ีม่ีรา่งกายแข็งแรง มีความประพฤตดิี 

๓.๕  ไมเ่ป็นผูต้ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ หรือเป็นโรคตดิตอ่รา้ยแรง 
 

๔. วุฒบิตัร  

ชือ่เต็ม : วุฒบิตัรพฒันาฝีมือแรงงาน สาขา ภาษาจีนกลางเพือ่การสือ่สารส าหรบั

ง านบริ ก า ร  (Communication of Mandarin Chinese Language for 

Service) 

ชือ่ยอ่: วพร.ภาษาจีนกลางเพือ่การสือ่สารส าหรบังานบรกิาร 

ผู้รบัการฝึกที่ผ่านการประเมินและมีระยะเวลาในการฝึกไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐

ของระยะเวลาฝึกตามหลกัสูตรก าหนดจะได้รบัวุฒิบตัรรบัรองจากกรมพฒันา

ฝีมือแรงงานสาขาภาษาจีนกลางเพือ่การสือ่สารส าหรบังานบรกิาร 

 



 
 

- ๒- 

 

หวัขอ้วชิา 

 
ล าดบั
ที ่

 
หวัขอ้วชิา 

ชั่วโมงฝึก 
ทฤษ
ฎ ี

ปฏบิ ั
ต ิ

๑ 
 

ความรูพ้ื้นฐาน สทัอกัษรภาษาจีนกลาง (pinyin) เสียง
พยญัชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ การผสมพยญัชนะ สระ 
และการออกเสียงทีถู่กตอ้ง 

๓ 
 

๓ 
 

๒ การกลา่วค าทกัทาย ตอ้นรบั การแนะน าตนเองกลา่วค าลา 
กลา่วค าขอบคณุ        กลา่วขอโทษ กลา่วค าชม  

๓ 
 

๓ 
 

๓ การนบัตวัเลข , การถามวนั เดอืน และปี ,การบอกเวลา, 
ชว่งเวลา, ฤดกูาล และ  สภาพดนิ ฟ้า อากาศ  

๑ ๒ 

๔ 
 

การลงทะเบียนแจง้เขา้พกั-แจง้ออกโรงแรม, การช าระเงนิคา่
หอ้งพกั, การใหข้อ้มูลเกีย่วกบัโรงแรม, สิง่อ านวยความ
สะดวกในโรงแรม, การบอกทศิทางภายในโรงแรม 

๑ ๒ 

๕ การส ั่งอาหารและเครือ่งดืม่, การช าระเงนิ, การแสดงความไม่
พงึพอใจในการใหบ้รกิาร,  
การเผชญิกบัปญัหาในกรณีตา่งๆ ในการบรกิาร  และการ
แกป้ญัหาในแตล่ะสถานการณ์ 

๓ 
 

๓ 
 

๖ 
 

การแนะน าสถานทีส่ าคญั, การใหข้อ้มูลแหลง่ทอ่งเทีย่วยอด
นิยมในจงัหวดั 
การแนะน าแหลง่ซ้ือของใกลเ้คยีง, การบอกเสน้ทาง  

๓ 
 

๓ 
 

 
รวม 

๑๔ ๑๖ 
๓๐ 

๕. เน้ือหาวชิา 

๖.๑ ความรู้พื้นฐานสทัอกัษรภาษาจีนกลาง (pinyin)เสียงพยญัชนะ เสียงสระ 

เสียงวรรณยุกต์ การผสม 

พยญัชนะ สระ และการออกเสียงทีถู่กตอ้ง    (๓  :  ๓) 

วตัถุประสงค์รายวชิา 

 เพือ่ให้ผูร้บัการฝึกเรียนรูค้วามรูพ้ื้นฐาน รูจ้กัสทัอกัษรภาษาจีนกลาง(pinyin) 

พยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง การผสมพยญัชนะและสระ และการออก

เสียงทีถู่กตอ้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

ศกึษาสทัอกัษรภาษาจีนกลาง (pinyin)พยญัชนะ สระวรรณยุกต์ ทีอ่อกเสียง

เทียบเคยีงกบัภาษาไทย 

ฝึกการผสมพยญัชนะ สระภาษาจีนกลาง ฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์ ค า ส านวน 

ประโยคภาษาจีนกลางใหถู้กตอ้ง 



 
 

 

- ๓ – 

 

๖.๒ การกล่าวค าทกัทาย ตอ้นรบั แนะน าตนเองค าลา กล่าวขอบคุณ ขอโทษ กลา่ว

ค าชม (๓  :  ๓) 

วตัถุประสงค์รายวชิา 

 เพือ่ใหผู้ร้บัการฝึกสามารถกลา่วค าทกัทาย กลา่วตอ้นรบั แนะน าตนเองกล่าว

อ าลา กลา่วขอบคุณ ค าขอโทษ กลา่วค าชม  อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการใน

ข ัน้พื้นฐานอยา่งถูกตอ้ง    

ค าอธบิายรายวชิา 

ศึกษาค าศพัท์ และส านวนพื้นฐานเกี่ยวกบัการกล่าวค าทกัทาย ต้อนรบั 

แนะน าตนเองค าอ าลา ค าขอบคุณ ขอโทษ ค าชม อย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการตามวฒันธรรม  

๖.๓ การนบัตวัเลข, การถามวนั เดือน ปี, การบอกเวลา, ฤดูกาลและสภาพดนิ ฟ้า 

อากาศ (๑  : ๒) 

วตัถุประสงค์รายวชิา 

 เพื่อให้ผู้รบัการฝึกรูจ้กัค าศพัท์ ส านวนพื้นฐานเกี่ยวกบัการนบัตวัเลข, การ

ถามวนั เดอืน ปี,การบอกเวลา, ชว่งเวลา, ฤดกูาล และสภาพดนิ ฟ้า อากาศ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

ศกึษาค าศพัท์ ตวัเลข วนั เดือน ปี ส านวนเกีย่วกบัการถามและการบอกเวลา 

วนั เดอืน ปี หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขหอ้งพกั ฤดกูาล และสภาพดนิ ฟ้า อากาศ 

ฝึกสนทนาด้วยประโยคส ัน้ๆ ง่ายๆเกี่ยวกบัเวลา ตวัเลข วนั เดือน ปี ฤดูกาล 

และสภาพดนิ ฟ้า อากาศ เพือ่ใหรู้จ้กัถามตอบไดถู้กตอ้ง 

๖.๔ การลงทะเบียนแจง้เขา้พกั-แจง้ออกโรงแรม, การช าระเงนิคา่หอ้งพกั, การ
ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัโรงแรม, 

สิง่อ านวยความสะดวกในโรงแรม, การบอกทศิทางภายในโรงแรม (๑  :  ๒) 
วตัถุประสงค์รายวชิา 

 เพื่อให้ผู้รบัการฝึกรูจ้กัค าศพัท์เกี่ยวกบัห้องพกั การลงทะเบียนเข้าพกั ราคา 

และขอ้มูลสง่เสรมิการขาย และการใชส้ านวนในการใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการเขา้พกั การ

แจ้งออก การน าเสนอข้อมูลบริการส่งเสริมการขายได้เรียนรู้การอ่านออกเสียง

ค าศพัท์ ส านวนที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัโรงแรม สิ่งอ านวยความสะดวกใน

โรงแรม และการบอกทศิทางภายในโรงแรมได ้

ค าอธบิายรายวชิา 

ศกึษาค าศพัท์เกีย่วกบัหอ้งพกั การลงทะเบียนเขา้พกั ราคา และขอ้มูลสง่เสรมิ

การขาย และการใช ้

 

 



 
 
 

-๔- 

 

ส านวนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการเข้าพกั การแจ้งออก การน าเสนอข้อมูลบริการ

ส่งเสริมการขาย ศกึษาค าศพัท์การใหข้อ้มูลเกีย่วกบัโรงแรม สิ่งอ านวยความสะดวก

ในโรงแรม และการบอกทศิทางภายในโรงแรม 

 

 

ฝึกปฏบิตัวิธิีการพูดสนทนาเกีย่วกบัการใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการเขา้พกั การแจง้

ออก การน าเสนอขอ้มูล 

บริการส่งเสริมการขาย การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัโรงแรม สิ่งอ านวยความสะดวกใน

โรงแรม และการบอกทศิทางภายในโรงแรม เพือ่ใหรู้จ้กัถามตอบไดถู้กตอ้ง 

๖.๕การส ั่งอาหารและเครือ่งดืม่การช าระเงนิการแสดงความไมพ่งึพอใจในการ

ใหบ้รกิารการเผชญิ 

กบัปญัหาในกรณีตา่งๆ ในการบรกิาร  และการแกป้ญัหาในแตล่ะสถานการณ์

(๓  :  ๓) 

 

วตัถุประสงค์รายวชิา 

เพือ่ใหผู้ร้บัการฝึกเรียนรูค้ าศพัท์ ส านวนเกีย่วกบัอาหารการส ั่งอาหาร และ
เครือ่งดืม่ การช าระเงนิ สามารถส ั่งอาหาร เครือ่งดืม่ และช าระเงนิได ้การใชส้ านวน
ในการแสดงความไมพ่งึพอใจในการใหบ้รกิาร การเผชญิกบัปญัหาในกรณีตา่งๆ ใน
การบรกิาร  และการแกป้ญัหาในแตล่ะสถานการณ์ได ้

ค าอธบิายรายวชิา 

ศึกษาค าศพัท์เกี่ยวกบัอาหาร เครื่องดื่ม ส านวนเกี่ยวกบัการส ั่งอาหารและ

เครือ่งดืม่ การช าระเงนิ ส านวนในการแสดงความไมพ่ึงพอใจในการให้บรกิาร การ

เผชญิกบัปญัหาในกรณีตา่งๆ และการแกป้ญัหาในแตล่ะสถานการณ์ 

ฝึกสนทนาดว้ยประโยคส ัน้ๆ งา่ยๆ เกีย่วกบัการส ั่งอาหารและเครือ่งดืม่ การ

ช าระเงนิ ส านวนในการแสดงความไมพ่งึพอใจในการใหบ้รกิาร การเผชญิกบัปญัหา

ในกรณีตา่งๆ ในการบรกิาร  และการแกป้ญัหาในแตล่ะสถานการณ์เพือ่ใหรู้จ้กัถาม

ตอบไดถู้กตอ้ง 

๖.๖การแนะน าสถานทีส่ าคญั, การใหข้้อมูลแหล่งทอ่งเทีย่วยอดนิยมในจงัหวดั
การแนะน าแหลง่ซ้ือของ 
ใกลเ้คยีง, การบอกเสน้ทาง                                              (๓  :  ๓) 

วตัถุประสงค์รายวชิา 

เพือ่ใหผู้ร้บัการฝึกเรียนรูค้ าศพัท์ ส านวนเกีย่วกบัการแนะน าสถานทีส่ าคญั, 
การใหข้อ้มูลแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนิยมในจงัหวดัการแนะน าแหลง่ซ้ือของใกลเ้คยีง, 
การบอกเสน้ทางได ้                                                                    

ค าอธบิายรายวชิา 



 
 

ศึกษาค าศพัท์เกี่ยวกบัชื่อสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ส าคญั และส านวนการ

แนะน าสถานที่ส าคญั การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจงัหวดัการแนะน า

แหลง่ซ้ือของใกลเ้คยีง, การบอกเสน้ทาง 

ฝึกสนทนาดว้ยประโยคส ัน้ๆ งา่ยๆ เกีย่วกบัการแนะน าสถานทีส่ าคญั, การให้

ขอ้มูลแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนิยมในจงัหวดัการแนะน าแหลง่ซ้ือของใกลเ้คียง, การบอก

เสน้ทางเพือ่ใหรู้จ้กัถามตอบไดถู้กตอ้ง 

 

๖. ผูว้เิคราะห์หลกัสูตร 

 

 

(นางสาวบุษกร  กลิน่เลศิ) 

                                      ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาพลเมือง มูลนิธติากสนิระยอง 

       วทิยากร 

 

 

 

 

 

๗. ผูอ้นุมตัหิลกัสูตร 

 
 

 

      วา่ทีร่อ้ยตรี 

       (สมศกัดิ ์  พรหมด า) 

           ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ๑๗ระยอง 


