
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเทียว  สาขาวชิาการโรงแรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทยีว 

สาขาวชิาการโรงแรม 

จุดประสงค์สาขาวิชา 

1. เพือใหส้ามารถประยกุตใ์ช้ความรู้และทกัษะดา้นการสือสาร  ทกัษะการคดิและการแกปั้ญหา

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ

2. เพือใหมี้ความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวชิาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพทีสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพการโรงแรม  ใหท้นัต่อการเปลียนแปลงและ

ความกา้วหน้าของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยี

3. เพือใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพืนฐานดา้นการบริการส่วน

หนา้  งานแม่บา้นโรงแรม  การบริการอาหารและเครืองดืม  และงานครัวโรงแรม

4. เพือใหส้ามารถปฏิบติังานในโรงแรมตามสาขาวชิาทีสาํเร็จในระดบัหวัหนา้งาน (Supervisor) ซึงมี

ความรับผิดชอบในการจดัตารางการทาํงานของพนกังาน ดูแลรักษาอุปกรณ์เครืองมือของใช้ 

ดาํเนินการประชุมย่อย ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน สอนงานพนกังาน ระวงัรักษาความ

ปลอดภยัของสถานทีทาํงาน ดาํเนินการดา้นเอกสารของแผนก ประสานงานการทาํงานร่วมกบั

แผนกอนื ติดตามและควบคุมการปฏิบติังานของพนกังาน แกไ้ขปัญหาการบริการลูกคา้ และการ

ดาํเนินงานของแผนก

5. เพือใหส้ามารถประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม

6. เพือใหส้ามารถใชค้วามรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพอสิระ  และศึกษาต่อในระดบัสูงขึนได้

7. เพือให้มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ซือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินยั เป็นผูมี้

ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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             มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

 

คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดบัคุณวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ประเภทวิชา 

อตุสาหกรรมท่องเทียว  สาขาวชิาการโรงแรม ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ ไดแ้ก่  

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซือสัตยสุ์จริต กตญั ู

กตเวที  อดกลนั  ละเวน้สิงเสพตดิและการพนนั  มีจิตสาํนึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพและ

สงัคม  เป็นตน้ 

1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย เช่น ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย

สัมพนัธ์  เชือมนัในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึงตนเอง  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถงึ         

ความปลอดภยั    อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคดิริเริมสร้างสรรค ์

ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป  ไดแ้ก่ 

2.1 สือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและเพือพฒันางานอาชีพ 

2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.3 มีบุคลิกภาพและคณุลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยู่ร่วมกบัผูอื้น 

2.4 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพือส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  
 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแ้ก่ 

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ  

โดยคาํนึงถงึการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม  และหลกัความ

ปลอดภยั 

3.2 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือพฒันางานอาชีพ 

 

สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม 

3.3   จดัการและดาํเนินการงานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
3.4   จดัทาํเอกสาร และใชเ้ทคโนโลยีในงานบริการส่วนหนา้โรงแรม 

3.5    สือสารภาษาองักฤษในระดบัปฏิบติังานและประสานงาน 
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สาขางานแม่บ้านโรงแรม 

3.3   จดัการและดาํเนินการงานแม่บา้นโรงแรม 

3.4   จดัทาํเอกสาร และใชเ้ทคโนโลยีในงานแม่บา้นโรงแรม 

3.5    สือสารภาษาองักฤษในระดบัปฏิบติังานและประสานงาน 

 

สาขางานบริการอาหารและเครืองดืม 

3.3   จดัการและดาํเนินการงานบริการอาหารและเครืองดืม 

3.4   จดัทาํเอกสาร และใชเ้ทคโนโลยีในงานบริการอาหารและเครืองดืม 

3.5    สือสารภาษาองักฤษในระดบัปฏิบติังานและประสานงาน 

 

สาขางานครัวโรงแรม 

3.3   จดัการและดาํเนินการงานครัวโรงแรม 

3.4   จดัทาํเอกสาร และใชเ้ทคโนโลยีในงานครัวโรงแรม 

3.5    สือสารภาษาองักฤษในระดบัปฏิบติังานและประสานงาน 

 

สาขางานธุรกิจสนามกอล์ฟ 

3.3   จดัการงานบริการทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจสนามกอล์ฟ 

3.4   เลือกใชแ้ละบาํรุงรักษาวสัดอุุปกรณ์ในงานแม่บา้นและสนามกอลฟ์ 

3.5  ใช้ภาษาต่างประเทศสือสารในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ 

 

สาขางานบริการบนเรือสําราญ   

     3.4   วางแผน เตรียม การดาํเนินการบริการบนเรือสาํราญ 

     3.5   ดาํเนินการบริการบนเรือสาํราญ โดยเลอืกประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบติังาน 

     3.6   สือสารภาษาองักฤษในงานบริการบนเรือสําราญระดบัปฏิบตังิาน 
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โครงสร้าง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทยีว 

สาขาวชิาการโรงแรม 

 

 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมท่องเทียว สาขาวิชาการโรงแรม จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า             

83 หน่วยกิต  และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปนี 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการสือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต)  

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืนฐาน (15 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (  หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชวัโมงต่อสัปดาห์) 
 

   รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 

 

 

 โครงสร้างนีสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในประเภทวิชา

อตุสาหกรรมท่องเทียว สาขาวชิาการโรงแรม หรือเทียบเท่า 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเทียว  สาขาวชิาการโรงแรม 

สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วชิาชีพ ต่อไปนี 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3700- 0001 การโรงแรมและการท่องเทียว 3-0-3 

3700- 0002 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัอาหารและเครืองดืม  3-0-3 

3700- 0003 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับอุตสาหกรรมท่องเทียว 2-2-3 

3700- 0004 บุคลกิภาพสาํหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 

1. หมวดวชิาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา หรือลกัษณะบูรณาการใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพือพฒันา

ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน 

มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพฒันาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวเิคราะห์ การแก้ปัญหา

และการจดัการ มีทกัษะในการสือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกบัผูอื้น มีคุณธรรม 

จริยธรรม มนุษยสัมพนัธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วนทีเหมาะสมเพือให้บรรลุ

จุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวิต รวมไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 

1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000-1101 ภาษาไทยเพอืสือสารในงานอาชีพ 3-0-3 

3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

3000-1103 ภาษาไทยเพอืการนาํเสนองาน 3-0-3 

3000-1104 การพูดเพือสือสารงานอาชีพ 3-0-3 

3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 

3000*1101 ถงึ 3000*1199         รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิมเตมิ 

1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจและสงัคม 3-0-3 

3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2-0-2 
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รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 

3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านเวป็ไซต ์ 0-2-1 

3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 

3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 

3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 

3000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรม 3-0-3 

3000-1210 ภาษาองักฤษเพืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 

3000-1211 ภาษาองักฤษธุรกิจไมซ์ 3-0-3 

3000-1212 ภาษาองักฤษเพือการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3-0-3 

3000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีาหาร 3-0-3 

3000-1214 ภาษาองักฤษสาํหรับงานบริการจดัเลยีง 3-0-3 

3000-1215 ภาษาองักฤษเทคโนโลยแีฟชนัและสิงทอ 3-0-3 

3000-1216 ภาษาองักฤษธุรกิจอญัมณี 3-0-3 

3000-1217 ภาษาองักฤษเทคโนโลยเีกษตร 3-0-3 

3000-1218 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีประมง 3-0-3 

3000-1219 ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตร 3-0-3 

3000-1220 ภาษาองักฤษธุรกิจเกษตร 3-0-3 

3000-1221 ภาษาองักฤษเพือกิจการการบิน 3-0-3 

3000*1201 ถงึ 3000*1299         รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

    หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000-1305 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

3000-1306 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเทียวและโรงแรม 2-2-3 

3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนยีเพือชีวติ 2-2-3 

3000-1314 วิทยาศาสตร์เพือคุณภาพชีวิต 2-2-3 

3000-1315 ชีวิตกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ 2-2-3 
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รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000-1316 วิทยาศาสตร์เพืองานเทคนิคพลงังาน 2-2-3 

3000-1317 การวจิยัเบืองตน้ 3-0-3  

3000*1301 ถงึ 3000*1399         รายวชิาในกลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

1.2.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000-1401 คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคดิ  3-0-3 

3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 

3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-3 

3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ 3-0-3 

3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

3000-1409 การคดิและการตดัสินใจ 3-0-3 

3000*1401 ถงึ 3000*1499        รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต) 

1.3.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000–1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 

3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 

3000–1503 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 

3000–1504 ภูมิฐานถินไทย 3-0-3 

3000–1505 การเมืองการปกครองไทย 3-0-3 

3000*1501 ถงึ 3000*1599          รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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1.3.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพือสุขภาพและสงัคม  3-0-3 

3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพือภาวะผูน้าํ  3-0-3 

3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3-0-3 

3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน  2-0-2 

3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 

3000-1606 การคดิอย่างเป็นระบบ 0-2-1 

3000-1607 สารสนเทศเพือการเรียนรู้ 0-2-1 

3000-1608 พลศึกษาเพืองานอาชีพ 0-2-1 

3000-1609 ลลีาศเพือสมาคม 0-2-1 

3000-1610 คณุภาพชีวิตเพือการทาํงาน 1-0-1 

3000*1601 ถงึ 3000*1699  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

2. หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน  (15  หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-3 

3001-2001   เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

3700-1001   การดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทียว          3-0-3 

3700-1002 หลกัการดาํเนินงานโรงแรม 3-0-3 

3700-1003   ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ 2-2-3 

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  (21  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-2001 การจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 

3701-2002 การจดัการงานแม่บา้นโรงแรม  2-2-3 

3701-2003  การบริการอาหารและเครืองดืม  2-2-3 

3701-2004  ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3 

3701-2005 การตลาดเพือธุรกิจบริการ 2-2-3 
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รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-2006 สนทนาภาษาองักฤษเพืองานโรงแรม 2-2-3 

3701-2007 สัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 2-2-3 

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลอืกตามทีกาํหนด 

กรณีมีสาขางาน ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในสาขางานใดสาขางานหนึงใหค้รบตามทีกาํหนดในกรณีที

ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดส้าขางานนนั หรือเลือกเรียนจากสาขางานอืน ๆ รวมกนัจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 

2.3.1  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-2101 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 

3701-2102  การประชาสัมพนัธ์โรงแรม 2-2-3 

3701-2103  การติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 

3701-2104  เอกสารและการทาํรายงานในงานส่วนหนา้  2-2-3 

3701-2105  การใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 

3701*2101 ถงึ 3701*2199           รายวิชาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 

 หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

 รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-5101 งานเอกสารและการทาํรายงานในงานส่วนหนา้  *-*-3 

3701-5102 งานการใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 

3701-5103 งานเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 

3701-5104 งานการประชาสัมพนัธ์โรงแรม *-*-3 

3701-5105 งานติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 

2.3.2  สาขางานแม่บ้านโรงแรม 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-2201  การซกัรีดและหอ้งผา้ 2-2-3 

3701-2202  เอกสารและการทาํรายงานในงานแม่บา้น 2-2-3 

3701-2203  การจดัเตรียมหอ้งพกั 2-2-3 

3701-2204  การจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 2-2-3 
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รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-2205  ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานที  2-2-3 

3701-2206 การใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น  2-2-3 

3701-2207 ศิลปะการจดัดอกไม ้ 2-2-3 

3701*2201 ถงึ 3701*2299            รายวชิาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 

 หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวิชาทวิภาคี

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-5201 งานซกัรีดและหอ้งผา้ *-*-3 

3701-5202 งานการจดัเตรียมหอ้งพกั *-*-3 

3701-5203 งานการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น *-*-3 

3701-5204 งานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานที  *-*-3 

3701-5205 งานการใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น  *-*-3 

3701-5206 งานศิลปะการจดัดอกไม ้ *-*-3 

2.3.3  สาขางานบริการอาหารและเครืองดืม 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-2301  การควบคุมตน้ทุนอาหารและเครืองดืม  2-2-3 
3701-2302  การจดัการภตัตาคาร  2-2-3 

3701-2303  การจดัเลียง  2-2-3 

3701-2304  บาร์และเครืองดืม 2-2-3 

3701-2305 เครืองดืมตามสมยันิยม 2-2-3 

3701-2306  การใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเครืองดืม  2-2-3 

3701-2307  ศิลปะการชงกาแฟ 2-2-3 

3701-2308 ความรู้เรืองไวน ์ 2-2-3 

3701*2301 ถงึ 3701*2399            รายวชิาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 

 หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-5301 งานควบคุมตน้ทนุอาหารและเครืองดืม *-*-3 

3701-5302 งานการจดัการภตัตาคาร  *-*-3 
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รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-5303 งานการจดัเลียง  *-*-3 

3701-5304  งานบาร์และเครืองดืม *-*-3 

3701-5305 งานเครืองดืมตามสมยันิยม *-*-3 

3701-5306 งานการใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเครืองดืม *-*-3 

2.3.4  สาขางานครัวโรงแรม

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701- 2401  สุขอนามยัและโภชนาการ  2-2-3 

3701-2402  การออกแบบการจดัรายการอาหาร 2-2-3 

3701-2403  อาหารตะวนัตก 1  2-2-3 

3701-2404  อาหารตะวนัตก 2 2-2-3 

3701-2405  อาหารโรงแรม 2-2-3 

3701-2406  อาหารเอเชีย  2-2-3 

3701-2407  อาหารไทย  2-2-3 

3701-2408  อาหารเพือสุขภาพ  2-2-3 

3701-2409  อาหารเพือการจดัเลียง  2-2-3 

3701-2410 อาหารฮาลาล 2-2-3 

3701-2411  เบเกอรี  2-2-3 

3701-2412  การจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ 2-2-3 

3701*2401 ถงึ 3701*2499         รายวชิาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 

 หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-5401 งานสุขอนามยัและโภชนาการ  *-*-3 

3701-5402 งานอาหารโรงแรม *-*-3 

3701-5403 งานอาหารเพือการจดัเลียง  *-*-3 

3701-5404 งานเบเกอรี  *-*-3 

3701-5405 งานการออกแบบการจดัรายการอาหาร *-*-3 
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2.3.5  สาขางานธุรกิจสนามกอล์ฟ 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-2501 ความรู้เบืองตน้เกียวกบักีฬากอล์ฟ 2-2-3 

3701-2502 งานบริการหอ้งอาหารและการจดัเลยีงในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ 2-2-3 

3701-2503 งานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟ 2-2-3 

3701-2504 การจดัการงานแม่บา้นสนามกอล์ฟ 2-2-3 

3701-2505 ภาษาองักฤษงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 

3701-2506 ภาษารัสเซียงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 

3701-2507 ภาษาเกาหลีงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 

3701*2401 ถงึ 3701*2499         รายวชิาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 

 หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

รายวิชาทวิภาคี

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-5401 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ *-*-* 

3701-5402 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 1 *-*-* 

3701-5403 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 2 *-*-* 

3701-5404 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 3 *-*-* 

3701-5405 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 4 *-*-* 

3701-54XX งานธุรกิจสนามกอลฟ์ X *-*-* 

2.3.6 สาขางานบริการบนเรือสําราญ 

รหัสวิชา  ชือวิชา  ท-ป-น 

3701-2601 ความรู้พืนฐานเกียวกบัเรือ ความปลอดภยัและการทาํงานบนเรือ 1-0-1 

3701-2602 ความรู้พืนฐานในการปฏิบตังิานบนเรือสาํราญ 1-2-2 

3701-2603  ภาษาองักฤษงานบริการบนเรือสาํราญ 1-2-2 

3701-2604 ภาษาองักฤษสาํหรับคนประจาํเรือ 1-2-2 

3701-2605 การจดัการภตัตาคารบนเรือสาํราญ  1-3-2 

3701-2606  การบริการเครืองดืมบนเรือสาํราญ 1-3-2 

3701-2607         การบริการกาแฟบนเรือสาํราญ 1-3-2 

3701-2608 ศิลปะการจดัดอกไม ้ 1-3-2 

3701*2601 ถงึ 3701*2699         รายวชิาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ  *-*-* 

หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเทียว  สาขาวชิาการโรงแรม 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา  ชือวิชา  ท-ป-น 

3701-5601 งานบนเรือสาํราญ 1 *-*-* 

3701-5602    งานบนเรือสาํราญ 2 *-*-* 

3701-5603 งานบนเรือสาํราญ 3 *-*-* 

3701-5604   งานบนเรือสาํราญ 4 *-*-* 

3701-5605   งานบนเรือสาํราญ 5 *-*-* 

3701-56XX งานบนเรือสาํราญ X *-*-* 

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต นนั ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพือนาํมากาํหนดจุดประสงค์รายวชิา 

สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา ทีสอดคลอ้งกนัระหว่างสมรรถนะวชิาชีพสาขางานกับลกัษณะ  

การปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ  รวมทงัจาํนวนหน่วยกิตและเวลาทีใช้ในการฝึกอาชีพในแต่ละ

รายวิชาเพือนําไปจัดทาํแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะรายวิชา ทงันี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไมน่้อยกว่า 54 ชวัโมง  มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกิต 

2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ  (   หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา  3701-8001  หรือรายวชิา 3701-8002  และ 3701-8003 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-8001 ฝึกงาน *-*-4 

3701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

3701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

2.5  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ จาํนวน  หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 3701-8501  หรือรายวชิา 3701-8502  และ 3701-8503 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-8501 โครงการ *-*-4 

3701-8502 โครงการ 1 *-*-2 

3701-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกติ 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาทีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา 

ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา 

โดยตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีเคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาทีกาํหนดให้ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต 

รวมในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3701-9001 ศิลปะการจดัและตกแต่งสวน 2-2-3 

3701-9002 การแกะสลกันาํแขง็และวสัดุอืน 2-2-3 

3701-9003 อาหารเพือการเดินทาง  2-2-3 

  3701-9004         การตกแต่งขนมเพือธุรกิจ            2-2-3 

3701-9005  นนัทนาการ            2-2-3 

3701-9006  กิจกรรมเขา้จงัหวะและการลลีาศ  2-2-3 

3701-9007  การนวดเพือผ่อนคลาย  2-2-3 

3701-9008  การนวดดว้ยนาํมนัหอมระเหย  2-2-3 

3701-9009  วฒันธรรมอาเซียน 3-0-3 

3701-9010  ทศันคติและบุคลกิภาพในงานบริการ 2-2-3 

3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 2-0-2 

3000-9204 การสนทนาภาษาญีปุ่นสําหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลสีําหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูําหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน 2-0-2 

3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส 2-0-2 

3000-9226 การสนทนาฝรั งเศสสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชวัโมงตอ่สัปดาห์)

รหัสวิชา ชือวิชา ท-ป-น 

3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

3000*2001 ถงึ 3000*2004 กิจกรรมทีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั *-*-* 
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คาํอธิบายรายวชิา 

วชิาปรับพืนฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว 





หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว      สาขาวิชาการโรงแรม 

คาํอธิบายรายวชิา 

วชิาปรับพืนฐานวชิาชีพ 

3700-0001 การโรงแรมและการท่องเทียว 3-0-3 

3700-0002 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัอาหารและเครืองดืม 3-0-3 

3700-0003 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับอุตสาหกรรมท่องเทียว 2-2-3 

3700-0004 บุคลิกภาพสาํหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 
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3700-0001 การโรงแรมและการท่องเทียว 3-0-3 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้เรืองอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว

2. มีความรู้ในงานบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว

4. มีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพการโรงแรมและท่องเทียว

สมรรถนะรายวชิา  

1. ระบุความสาํคญัของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว

2. แสดงความรู้เกียวกบัอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัการโรงแรมและการท่องเทียว หลกัการ ประเภทของทีพกั งานบริการดา้นทีพกัแรมและ

การท่องเทียว ความสมัพนัธร์ะหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเทียว การประสานงานภายในองคก์รและธุรกิจ

ทีเกียวขอ้ง ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจท่องเทียว 
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3700-0002      ความรู้เบื�อต้นเกี�ยวกบัอาหารและเครื�องดื�ม

                       (Basic Principles of Food and Beverage)

 

3-0-3 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัอาหารและเครืองดืมทีมีบริการในโรงแรม

2. มีความรู้และเขา้ใจหลกัโภชนาการเบืองตน้ รายการอาหาร และลกัษณะอาหารทีมีบริการ

ในโรงแรม

3. มีความรู้ในเรืองอุปกรณ์เครืองใชเ้กียวกบัอาหารและเครืองดืม

4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัอาหารและเครืองดืมทีมีบริการในโรงแรม

2. แสดงความรู้เกียวกบัอุปกรณ์เครืองใชเ้กียวกบัอาหารและเครืองดืม

3. แสดงความรู้เกียวกบัมารยาทในการรับประทานอาหารและเครืองดืม

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัความรู้ทวัไปเกียวกบัอาหารและเครืองดืม  หลกัโภชนาการเบืองตน้   ความรู้เกียวกบั 

อาหารและรายการอาหาร หลกัและวิธีการจดัรายการอาหารมือต่าง ๆ  ประเภทของเครืองดืม การบริการเครืองดืม

กบัอาหารแต่ละประเภท  ชนิดและลกัษณะของเครืองดืมทีมีบริการในโรงแรม อุปกรณ์เครืองใชเ้กียวกบัอาหาร

และเครืองดืม มารยาทในการรับประทานอาหารและเครืองดืม 
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3700-0003 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมท่องเทยีว 2-2-3 

 (Information Technology for Tourism Industry) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีใชใ้นอุตสาหกรรมท่องเทียว 

2. เลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทียว 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีต่อการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. จดัการและรักษาระบบการทาํงานทางคอมพิวเตอร์ 

2. ดาํเนินงานดา้นระบบการสาํรองสาํหรับการบริการต่าง ๆ ผา่นคอมพิวเตอร์ 

3. ออกแบบเอกสารรายงานและแผนงานดา้นคอมพิวเตอร์ 

4. ดาํเนินงานระบบขอ้มูลอตัโนมติั 

5. ใชเ้ครืองมือและเทคโนโลยทีางธุรกิจทวัไป 

6. เขา้ใจและสืบคน้ขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์ 

7. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการปฏิบติังานอุตสาหกรรมท่องเทียว 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทีใชใ้นอุตสาหกรรมท่องเทียว  การจดัทาํเอกสารขอ้มูล

สารสนเทศ  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการปฏิบติังาน  การสืบคน้  บนัทึก  จดัเก็บ  และการนาํเสนอขอ้มูล

โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การรวบรวมขอ้มูลและสถิติต่าง ๆ  และการรับ-ส่งจดหมาย

อิเลค็ทรอนิคส์ 
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3700-0004 บุคลกิภาพสําหรับธุรกจิบริการ      3-0-3 

 (Personality for Service Sector ) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ 

2. มีทกัษะในการพฒันาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ 

3. มีเจตคติและตระหนกัถึงความสาํคญัของบุคลิกภาพทีเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัความหมาย ความสาํคญั และการพฒันาบุคลิกภาพ 

2.  มีทกัษะในการพฒันาบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบังานวิชาชีพในธุรกิจบริการ 

3.  มีบุคลิกภาพและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความหมาย  ความสาํคญัของบุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ การประเมิน

บุคลิกภาพของตนเอง   การปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกบัอาชีพ  บุคลิกภาพดา้นการแต่งกาย การสร้าง

ความฉลาดทางอารมณ์  มารยาททางสงัคม ศิลปะการพูด บุคลิกภาพกบัการเป็นผูน้าํ  การคิดเชิงบวก การปลูกฝัง

เจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานวิชาชีพในธุรกิจบริการ  
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 

 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทยีว 

สาขาวชิาการโรงแรม 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืนฐาน 
 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจดัการวชิาชีพ 

3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์ร 3-0-3 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3001–1002 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืนฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทยีว 

3700-1001 การดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทียว 3-0-3 

3700-1002 หลกัการดาํเนินงานโรงแรม 3-0-3 

3700-1003 ศิลปะการตอนรับและการบริการ 2-2-3 
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 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2557 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืนฐาน 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3 - 0 - 3 

(Quality Administration in Organization) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการจดัการองคก์ารและองคก์ร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต หลกัการเพิม

ประสิทธิภาพการทาํงาน และการประยุกตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ  

2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยุกตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพิมประสิทธิภาพของ

องคก์ร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั ประหยดั 

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกับหลกัการจดัการองค์การและองค์กร  การบริหารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต           

การจดัการความเสียง และการเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพิมประสิทธิภาพขององคก์รตามหลกัการ 

3. เลือกกลยุทธ์เพือเพิมประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต 

4. กาํหนดแนวทางจดัการความเสียงในงานอาชีพ 

5. ประยุกตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบั การจดัองคก์าร การเพิมประสิทธิภาพขององคก์ร การบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต  การ

จดัการความเสียง  กลยุทธ์การเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน  การนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตมาประยกุตใ์ช้

ในการจดัการงานอาชีพ 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การ

สืบคน้และสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบค้น จดัเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จดัดาํเนินการข้อมูลสารสนเทศ  นําเสนอและสือสารข้อมูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปทีเกียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงาน

อาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และ

โปรแกรมสําเร็จรูปทีเกียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และสือสารขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

4. นาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปในการนาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืนฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทยีว 

3700-1001 การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทยีว  3-0-3 

(Operations  in  the Tourism Industry) 

 

จุดประสงคร์ายวิชา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัพืนฐานการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเทียว 

2. วิเคราะห์ผลกระทบ สถานการณ์ และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเทียว 

3. มีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพดา้นการท่องเทียวในฐานะเจา้ของประเทศ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  จดัการและดูแลตรวจสอบดา้นโครงสร้างพนืฐานการท่องเทียว 

2.  วิเคราะห์ผลกระทบและปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการท่องเทียวของอุตสาหกรรมท่องเทียว 

3.  วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคม  การเมือง และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเทียว  

4.  ประเมิน วางแผน ประสานงาน และพฒันารูปแบบการท่องเทียวสาํหรับชุมชนอยา่งยงัยนื  จดั

กิจกรรมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวิต การท่องเทียวเดินป่า ฯลฯ 

 

คาํอธิบายรายวิชา 

       ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัพืนฐานการดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทียว บทบาท และผลกระทบของ

อุตสาหกรรมท่องเทียว โครงสร้างพืนฐานของอุตสาหกรรมท่องเทียว องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเทียว

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการท่องเทียว รูปแบบและกิจกรรมการท่องเทียว การท่องเทียวแบบยงัยนื การท่องเทียวเชิง

วฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวิต การท่องเทียวเดินป่า ฯลฯ นโยบายและการส่งเสริมการท่องเทียวของ

ภาครัฐและเอกชน สถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองในปัจจุบนั แนวทางการวางแผนพฒันา

อุตสาหกรรมท่องเทียว  แนวโนม้และทิศทางของการท่องเทียว 
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3700 –1002 หลกัการดําเนินงานโรงแรม                       3-0-3 

( Hotel  Operation) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

                     1.  มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการดาํเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ  

                         ในโรงแรม 

2. มีความเขา้ใจถึงความสมัพนัธข์องแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 

3. มีความรู้ความเขา้ใจถึงปัจจยัทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 

4. มีเจตคติทีดีต่องานในธุรกิจโรงแรม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

        1.  แสดงความรู้เรืองหลกัการดาํเนินงานโรงแรม 

        2.  จาํแนกสายงานในโรงแรม 

        3. ระบุความสมัพนัธข์องแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 

        4.  จาํแนกปัจจยัทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัการดาํเนินงานโรงแรม ประวติัความเป็นมา วิวฒันาการของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ 

ทีพกั   ประเภทของธุรกิจทีพกัและโรงแรม  ระบบการบริหารกิจการโรงแรม หน้าทีความรับผิดชอบของ 

แผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสมัพนัธข์องแผนกต่าง ๆในโรงแรม   ปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 

ตลอดจนปัญหาทีเกิดขึนในธุรกิจโรงแรม  สถานการณ์และแนวโนม้ดา้นการโรงแรมในปัจจุบนั 
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3700 – 1003  ศิลปะการต้อนรับและการบริการ        2-2-3 

(Art of Reception and Service) 

 

จุดประสงค์รายวชิา    เพือให ้

1. มีความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัศิลปะการตอ้นรับและบริการ 

2. มีทกัษะ ปฏิบติัตามขนัตอนวิธีการตอ้นรับ และเทคนิคในการใหบ้ริการ 

3. มีเจตคติทีดีในงานอาชีพบริการ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

 1.  จดัการและรักษาความสมัพนัธใ์นทีทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.  สร้างและรักษาแนวทางการทาํงานเป็นทีมเพืองานบริการ 

 3.  ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานตอ้นรับและบริการ 

 4.  สือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.  นาํเสนอสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ 

 6.  จดัการและแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัศิลปะการตอ้นรับและการบริการ หลกัการ ความสาํคญัและรูปแบบในการ

ใหบ้ริการ การตอ้นรับและเทคนิคในการใหบ้ริการ การอยูร่่วมกนัและการปรับตวัในสงัคม การผกูมิตรไมตรี

พฤติกรรมของลูกคา้ จิตวิทยาการบริการ การสร้างมนุษยสมัพนัธ ์เทคนิคการจูงใจ การสร้างความประทบัใจ

ใหก้บัลูกคา้ แนวทางการทาํงานเป็นทีมเพืองานบริการ การสือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การ

จดัการและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
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คาํอธิบายรายวชิา   

หมวดทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

3701-2001 การจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 

3701-2002 การจดัการงานแม่บา้นโรงแรม  2-2-3 

3701-2003  การบริการอาหารและเครืองดืม  2-2-3 

3701-2004  ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  2-2-3 

3701- 2005 การตลาดเพือธุรกิจบริการ 2-2-3 

3701-2006 สนทนาภาษาองักฤษเพืองานโรงแรม 2-2-3 

3701-2007  สมัมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 2-2-3 
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กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

3701-2001 การจดัการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3 

 (Hotel Front Office Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้  

1. มีความรู้เกียวกบัโครงสร้างการบริหารงานในงานส่วนหนา้โรงแรม 

2. มีความรู้เกียวกบัอุปกรณ์  เครืองมือ เครืองใชต่้าง ๆในงานส่วนหนา้โรงแรม 

3. มีทกัษะการปฏิบติังานดา้นส่วนหนา้โรงแรม 

4. มีเจตคติทีดีและมีความรับผดิชอบในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม   

2. แสดงความรู้เกียวกบัการส่งเสริมการบริการ สินคา้และการตอ้นรับ 

3. ปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรม ระดบัหวัหนา้งาน 

4. สือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปฏิบติัการพืนฐาน 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม  ความหมายและความสาํคญั ลกัษณะของงาน

ส่วนหน้าโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าโรงแรมและบทบาทหน้าทีแต่ละตําแหน่งงาน 

คุณลกัษณะคุณสมบัติและจรรยาบรรณพนักงานบริการส่วนหน้าโรงแรม อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใชแ้ละ

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในการปฏิบติังาน งานสาํรองหอ้งพกั งานตอ้นรับและลงทะเบียนเขา้พกั  งานบริการ

โทรศพัท ์ งานการเงินส่วนหนา้ งานบริการบริเวณส่วนหนา้โรงแรม การจดัการดา้นบุคลากร การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรม การจดัทาํรายงานสถิติต่างๆ การดาํเนินงานในการใหบ้ริการทาง

ธุรกิจ การจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกปฏิบติัการจดัการงานส่วน

หนา้โรงแรม   
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3701-2002 การจดัการงานแม่บ้านโรงแรม             2-2-3 

 (Housekeeping Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัในงานแม่บา้น เอกสารเครืองมือและอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานแม่บา้นโรงแรม 

3. มีทศันคติทีดีต่องานแม่บา้นโรงแรมและปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ในงานแม่บา้นโรงแรม 

2. ปฏิบติังานแม่บา้นโรงแรม ระดบัหวัหนา้งาน 

3. จดัการและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่างๆ 

4. สือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปฏิบติัการพืนฐาน 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการจดัการงานแม่บา้นโรงแรม โครงสร้างงานแม่บา้นโรงแรม   การกาํหนด

ตาํแหน่งหนา้ทีความรับผิดชอบของพนักงานในแผนก การวางแผน การจดัหาบุคลากร    การจดัเก็บขอ้มูล การ

จดัทาํห้องพกัตามมาตรฐาน การทาํความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานห้องผา้  ห้องดอกไม้ การควบคุมการ

เบิกจ่ายของใชป้ระจาํวนั การตรวจความเรียบร้อยของห้องพกั การจดัเอกสารเกียวกบังานแม่บา้น  สุขอนามยั

และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  และฝึกปฏิบติังานแม่บา้นโรงแรม 
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3701-2003 การบริการอาหารและเครืองดืม 2-2-3 

 (Food and Beverages Service) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัการบริการอาหารและเครืองดืมรูปแบบต่าง ๆ 

2. มีทกัษะในการจดัเตรียมอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชใ้นการบริการอาหารและเครืองดืม 

3. มีทกัษะในการบริการอาหารและเครืองดืมในรูปแบบต่าง ๆ 

4. มีเจตคติทีดีในงานบริการอาหารและเครืองดืม  

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช ้ในการบริการอาหารและเครืองดืมแบบต่างๆ  

2. ปฏิบติังานดา้นการบริการอาหารและเครืองดืมในระดบัหวัหนา้งาน 

3. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการทาํงานของพนกังาน 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบริการอาหารและเครืองดืม หลกัการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการ

ให้บริการอาหารและเครืองดืมในโรงแรม การบริการแบบรถเข็น (Gueridon Service)  การบริการแบบทางการ 

(Silver Service) อุปกรณ์และการจดัเตรียมอุปกรณ์ เครืองมือเครืองใชใ้นการบริการ การจดัโต๊ะอาหาร ขนัตอน

การปฏิบติังานบริการอาหารและเครืองดืม เทคนิคการสร้างความประทบัใจในการบริการ การแกไ้ขปัญหาใน

งานบริการอาหารและเครืองดืม มารยาทและจรรยาบรรณของพนกังานบริการ และฝึกปฏิบติังานดา้นการบริการ

อาหารและเครืองดืมรูปแบบต่างๆ  
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3701-2004 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3 

 (Hotel Kitchen and Cooking) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัรูปแบบครัวและอุปกรณ์  เครืองใชใ้นการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ 

2. มีความรู้เกียวกบัการจดัเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหาร 

3. ปฏิบติังานประกอบอาหารโรงแรม 

4. มีเจตคติทีดีในงานครัวโรงแรมและปฏิบติังานใหถู้กสุขอนามยั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัรูปแบบครัว และวสัดุ  อุปกรณ์ประเภทต่างๆ 

2. ปฏิบติังานเตรียมและประกอบอาหารโรงแรม  

3. ปฏิบติังานครัวโรงแรมในระดบัหวัหนา้งาน 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  รูปแบบครัวประเภทต่าง ๆ หนา้ทีความ

รับผดิชอบ จรรยาบรรณ อุปกรณ์งานครัว ความปลอดภยั การเลือกซือ การจดัเตรียมวตัถุดิบ วิธีการและขนัตอน

การประกอบอาหารครัวร้อน–เยน็ อาหารตะวนัตก เก็บรักษาอาหารปรุงแลว้อยา่งปลอดภยัการกาํหนดราคาขาย 

และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารโรงแรม 
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3701-2005 การตลาดเพ่ือธุรกจิบริการ 2-2-3 
(Marketing Service) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจในธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสากรรมบริการ
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองตลาดบริการ
3. มีความรู้ ความเขา้ใจและประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การขายและการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบธุรกิจหรือท าการตลาดเพื่อบริการ

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการตลาดการบริการ
2. วเิคราะห์พฤติกรมผูบ้ริโภค ตลาดเป้าหมาย สถานการณ์การตลาดบริการในปัจจุบนัและแนวโนม้

ในอนาคต
3. วางแผนการขายและการตลาดเพื่อการบริการใหเ้หมาะสมกบัตลาดเป้าหมาย
4. ประยกุใชก้ลยทุธ์การขายและการตลาดเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการตลาดธุรกิจบริการ ลกัษระตลาดเพื่อการบริการ การก าหนดตลาด

เป้าหมาย การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ดา้นการแข่งขนักลยทุธ์ทางการตลาด การสร้างนวตักรรม
ดา้นการบริการและแนวโนม้ของตลาดเพื่อการบริการในอนาคต 
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3701-2006 สนทนาภาษาองักฤษเพืองานโรงแรม 2-2-3 

 (English  for Hotel Conversation) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความเขา้ใจเกียวกบัคาํศพัท ์ สาํนวนและโครงสร้างภาษาองักฤษทีใชใ้นงานโรงแรม 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆเกียวกบังานส่วนหนา้ 

3. เขียนบนัทึกแบบฟอร์มในการทาํงานทีเกียวขอ้ง 

4. มีเจตคติทีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษในการสือสาร 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. สือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปฏิบติัการ 

2. พฒันาและแสวงหาความรู้ใหท้นัสมยักบัการเปลียนแปลง 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัสนทนาภาษาองักฤษเพืองานโรงแรม  คาํศพัท ์ สาํนวน  และโครงสร้าง

ภาษาองักฤษทีใชใ้นงานโรงแรม  ฝึกปฏิบติัการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆ  และเขียนบนัทึกแบบฟอร์ม

ในการทาํงานทีเกียวขอ้ง 
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3701-2007 สัมมนาเชิงปฏิบตักิารวชิาชีพ 2-2-3 

 (Seminar for Specific Career) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้ 

1. มีความรู้เกียวกบัรูปแบบและการเขียนโครงการในการจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 

2. เตรียมและจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 

3. สรุปรายงานผลการจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 

4. มีเจตคติทีดี  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ สร้างกระบวนการกลุ่ม 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เขียนโครงการจดัสมัมนาไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนโครงการ 

2. เตรียมและจดัสมัมนารูปแบบต่างๆ  

3. สรุปรายงานผลการจดัสมัมนา 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกียวกับการจัดสัมมนา หน้าทีความรับผิดชอบและการประสานงานของ

ผูด้าํเนินการประชุมสัมมนา การเขียนโครงการ การเตรียมเครืองมือเครืองใชสิ้งอาํนวยความสะดวกในการ

สมัมนา การจดันิทรรศการ การอภิปราย การศึกษากรณีตวัอยา่ง การบรรยายพิเศษจากวิทยากร  และปฏิบติัตาม

โครงการทีกาํหนด และการสรุปรายงานผลการจดัสมัมนา  
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 

         สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 

3701-2101 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 

3701-2102 การประชาสมัพนัธโ์รงแรม 2-2-3  

3701-2103 การติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 

3701-2104 เอกสารและการทาํรายงานในงานส่วนหนา้  2-2-3 

3701-2105 การใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3  

 สาขางานแม่บ้านโรงแรม 

3701-2201  การซกัรีดและหอ้งผา้ 2-2-3  

3701-2202  เอกสารและการทาํรายงานในงานแม่บา้น  2-2-3 

3701-2203  การจดัเตรียมหอ้งพกั 2-2-3  

3701-2204  การจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 2-2-3  

3701-2205  ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานที  2-2-3 

3701-2206 การใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น  2-2-3 

3701-2207 ศิลปะการจดัดอกไม ้ 2-2-3 

 หมายเหตุ  ใหส้ถานศึกษาเลือกรายวิชาที 1 ในการจดัการเรียนการสอนเป็นอนัดบัแรก 

         สาขางานบริการอาหารและเครืองดืม 

3701- 2301  การควบคุมตน้ทุนอาหารและเครืองดืม  2-2-3 

3701- 2302  การจดัการภตัตาคาร  2-2-3 

3701- 2303  การจดัเลียง  2-2-3 

3701- 2304  บาร์และเครืองดืม 2-2-3 

3701- 2305 เครืองดืมตามสมยันิยม 2-2-3 

3701-2306 การใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเครืองดืม  2-2-3 

3701-2307 ศิลปะการชงกาแฟ 2-2-3 

3701-2308 ความรู้เรืองไวน ์ 2-2-3 
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         สาขางานงานครัวโรงแรม 

3701- 2401  สุขอนามยัและโภชนาการ  2-2-3 

3701-2402  การออกแบบการจดัรายการอาหาร 2-2-3 

3701-2403  อาหารตะวนัตก 1  2-2-3 

3701-2404  อาหารตะวนัตก 2 2-2-3  

3701-2405  อาหารโรงแรม 2-2-3 

3701-2406  อาหารเอเชีย  2-2-3 

3701-2407  อาหารไทย  2-2-3 

3701-2408  อาหารเพือสุขภาพ  2-2-3 

3701-2409  อาหารเพือการจดัเลียง  2-2-3 

3701-2410 อาหารฮาลาล 2-2-3 

3701-2411  เบเกอรี  2-2-3 

3701-2412  การจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ 2-2-3 

สาขางานธุรกิจสนามกอล์ฟ 

3701-2501 ความรู้เบืองตน้เกียวกบักีฬากอลฟ์ 2-2-3 

3701-2502 งานบริการหอ้งอาหารและการจดัเลียงในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 2-2-3 

3701-2503 งานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 2-2-3 

3701-2504 การจดัการงานแม่บา้นสนามกอลฟ์ 2-2-3 

3701-2505 ภาษาองักฤษงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 

3701-2506 ภาษารัสเซียงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 

3701-2507 ภาษาเกาหลีงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 

สาขางานบริการบนเรือสําราญ 

3701-2601 ความรู้พนืฐานเกียวกบัเรือ ความปลอดภยัและการทาํงานบนเรือ 1-0-1 

3701-2602 ความรู้พนืฐานในการปฏิบติังานบนเรือสาํราญ 1-2-2 

3701-2603  ภาษาองักฤษงานบริการบนเรือสาํราญ 1-2-2 

3701-2604 ภาษาองักฤษสาํหรับคนประจาํเรือ 1-2-2 

3701-2605 การจดัการภตัตาคารบนเรือสาํราญ  1-3-2 

3701-2606  การบริการเครืองดืมบนเรือสาํราญ 1-3-2                                

3701-2607         การบริการกาแฟบนเรือสาํราญ 1-3-2 

3701-2608 ศิลปะการจดัดอกไม ้ 1-3-2 
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สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 

3701-2101 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3 

 (Information Technology for Front Office) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัเทคโนโลยใีนงานส่วนหนา้โรงแรม 

2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือการปฏิบติังานส่วนหนา้  

3. มีเจตคติทีดีในอาชีพ  และเลือกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานส่วนหนา้โรงแรม 

2. ใชร้ะบบสารสนเทศและเทคโนโลยใีนการปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรม 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับงานส่วนหนา้โรงแรม  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

งานติดต่อสือสาร งานจดัเก็บเอกสาร งานสืบคน้ขอ้มูล งานนดัหมาย   การสาํรองตวัโดยสาร  การสาํรองหอ้งพกั  

การรับ-ส่ง ไปรษณียอิ์เลค็ทรอนิคส์  การเก็บรักษาขอ้มูล  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานส่วนหนา้ ขอ้ควร

ระมดัระวงัในการใช ้ และการบาํรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยใีนงานส่วนหนา้ 
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3701-2102 การประชาสัมพนัธ์โรงแรม 2-2-3 

 (Marketing Communications) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัการประชาสมัพนัธรู์ปแบบและวิธีการประชาสมัพนัธป์ระเภทต่าง ๆ 

2. เลือกใชสื้อประชาสมัพนัธใ์หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย 

3. มีทกัษะในปฏิบติังานประชาสมัพนัธโ์รงแรม  

4. มีเจตคติทีดีต่อการใชสื้อเพือการประชาสมัพนัธโ์รงแรม 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชสื้อประชาสมัพนัธไ์ดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย 

2. ปฏิบติังานการใชสื้อเพือการประชาสมัพนัธโ์รงแรม  

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการใชสื้อเพือการประชาสมัพนัธโ์รงแรม   ความสาํคญัของการประชาสมัพนัธ ์ 

รูปแบบและวิธีการใชสื้อประชาสมัพนัธป์ระเภทต่างๆ  การใชสื้อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย  

การวิเคราะห์และประเมินผลการใชสื้อเพือประชาสมัพนัธ ์                         
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3701-2103 การตดิต่อสือสารทางธุรกจิในงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3 

 (Business Communication in Front Office) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัการติดต่อสือสารหลกัการสือสาร การสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 

3. มีเจตคติทีดีในงานอาชีพ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการติดต่อสือสารและการสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 

2. เลือกและใชเ้ครืองมืออุปกรณ์ในการติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 

3. ปฏิบติังานติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม หลกัการสือสาร การ

สือสารทางธุรกิจดว้ยรูปแบบการเขียน การสนทนา การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย การ

สือสารกบัลูกคา้ดว้ยระบบฝากขอ้ความทางเสียง (Voice Mail ) การใหบ้ริการติดต่อประสานงานกบัธุรกิจสาย

การบิน ธุรกิจรถเช่า แหล่งท่องเทียว สถานบนัเทิง การประสานงานนาํเทียว (Tour Co-ordination) การใหบ้ริการ

ลูกคา้นกัธุรกิจดว้ยระบบขอ้มูลไร้สายและฝึกปฏิบติัการติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม  
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3701-2104 เอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า 2-2-3 

 (Reporting in Front Offices) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหนา้โรงแรม 

2. มีทกัษะปฏิบติังานเอกสารและทาํรายงานส่วนหนา้โรงแรม   

3. มีเจตคติทีดีในอาชีพและปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหนา้โรงแรม 

2. ปฏิบติังานเอกสารและทาํรายงานส่วนหนา้โรงแรม 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเอกสารและการทาํรายงานส่วนหนา้โรงแรม  ประกอบดว้ย  งานเอกสารส่วนหนา้ 

งานรับจองหอ้งพกั  งานตอ้นรับและลงทะเบียน  งานรับโทรศพัท ์ งานบริการบริเวณหอ้งโถง  งานการเงินส่วน

หนา้  การจดัทาํรายงานส่วนหนา้   และการจดัเก็บเอกสารงานส่วนหนา้ 
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3701-2105 การใช้ภาษาองักฤษงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3 

 (English  for  Hotel Front  Office) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัคาํศพัท ์ สาํนวนและโครงสร้างภาษาองักฤษทีใชใ้นงานส่วนหนา้โรงแรม 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆเกียวกบังานส่วนหนา้ 

3. เขียนบนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในการทาํงานทีเกียวขอ้ง 

4. มีใจรักในการใหบ้ริการงานส่วนหนา้โรงแรม 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค้าํศพัทส์าํนวนและโครงสร้างภาษาองักฤษในงานส่วนหนา้โรงแรม 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆในงานส่วนหนา้โรงแรม 

3. บนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในงานส่วนหนา้โรงแรมและงานทีเกียวขอ้ง 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัภาษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม  คาํศพัท ์ สาํนวน  และโครงสร้าง

ภาษาองักฤษทีใชใ้นงานส่วนหนา้โรงแรม  ฝึกปฏิบติัการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆ  และเขียนบนัทึก

แบบฟอร์ม ขอ้ความในการทาํงานทีเกียวขอ้ง 
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สาขางานแม่บ้านโรงแรม 

3701-2201 การซักรีดและห้องผ้า 2-2-3 

 (Laundry and Linen) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้  

2. มีความรู้เกียวกบัชนิด  ประเภทของผา้  และวสัดุ - อุปกรณ์ทีใชใ้นการซกัรีด 

3. มีทกัษะการปฏิบติังานในการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้ในโรงแรม 

2. ปฏิบติังานในการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้ หนา้ทีและความรับผดิชอบ วสัดุอุปกรณ์ เครืองมือ  

เครืองใช ้  การบาํรุงรักษา  ประเภทของผา้  สญัลกัษณ์และความหมายของชนิดผา้  เคมีภณัฑที์ใชใ้นการซกัรีด  

ขนัตอนการซกัรีด  การทาํรายงานการปฏิบติังาน ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา  และฝึกปฏิบติังานการซกัรีด 

และงานหอ้งผา้ 
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3701-2202 เอกสารและการทํารายงานในงานแม่บ้าน 2-2-3 

 (Document and Reporting in Housekeeping) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้น 

2. มีทกัษะการจดัทาํเอกสารและทาํรายงานแม่บา้น 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้น 

2. จดัทาํงานเอกสารและทาํรายงานแม่บา้น 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกับเอกสารและการทาํรายงานในงานแม่บ้าน  การทํารายงานของแผนกแม่บ้าน  สภาพ

หอ้งพกั  ของหายและพบของ (Lost & Found)  รายงานแจง้ซ่อม  รายการยมืของ  เบิกของเอกสารการส่งผา้ซกั

รีด  การตรวจสอบมินิบาร์  การบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศ  และฝึกการจดัทาํเอกสารและการ

ทาํรายงานในงานแม่บา้น 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พทุธศกัราช 2557     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว         สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-2203 การจดัเตรียมห้องพกั 2-2-3 

 (Making up the room) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัหลกัการทาํความสะอาดหอ้งพกั 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานการทาํความสะอาดหอ้งพกั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมและปฏิบติัการทาํความสะอาดหอ้งพกัสาํหรับลูกคา้ 

2. ใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการจดัเตรียม  วิธีการ  จดัเตรียมรถเข็นแม่บา้น ขนัตอนการทาํความสะอาด

หอ้งพกั การปูเตียง การจดัเครืองใชป้ระจาํห้องพกั  และมินิบาร์  ตรวจสอบขอ้มูลรายงานสภาพห้องพกั จดัทาํ

รายงานการทาํความสะอาด อาํนวยความสะดวกกรณีสิงของสูญหาย  ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา  และ

ฝึกปฏิบติัในการจดัเตรียมหอ้งพกั  
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3701-2204 การจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน 2-2-3 

 (Management & Inventory of Equipment) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. มีความรู้เกียวกบัชนิดและประเภทของวสัดุอุปกรณ์ การทาํความสะอาดในงานแม่บา้น 

2. มีทกัษะในการใช ้ ดูแลรักษา  การจดัเก็บวสัดุ  อุปกรณ์แม่บา้นโรงแรม 

3. วางแผนการใชดู้แล และการสงัซือวสัดุอุปกรณ์งานแม่บา้นโรงแรม 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัชนิดและประเภทของวสัดุ อุปกรณ์ การทาํความสะอาดในงานแม่บา้น 

2. ปฏิบติังานการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการทาํความสะอาดในงานแม่บา้นโรงแรม 

3. บริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้นโรงแรม 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการจดัการวสัดุ  อุปกรณ์ในงานแม่บา้น  ประเภท  ชนิด  วิธีการใช ้การดูแล

รักษา  การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ นาํยาทาํความสะอาด เคมีภณัฑ ์ในการทาํความสะอาด การจดัทาํเอกสารเกียวกบั

การเบิกจ่าย การตรวจนบัยอดคงเหลือ  และฝึกปฏิบติัการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 
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3701-2205 ศิลปะการจดัตกแต่งสถานท ี 2-2-3 

 (Art and Decoration) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัการตกแต่งสถานที 

2. จดัเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  และออกแบบ  ทีใชใ้นตกแต่งสถานที 

3. มีทกัษะการปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานที 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัศิลปะการจดัตกแต่งสถานที 

2. ปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานทีตามรูปแบบของงาน 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัศิลปะการจดัตกแต่งสถานที หลกัและองค์ประกอบศิลป์  ทฤษฎี  การตกแต่ง  

หอ้งอาหาร  หอ้งจดัเลียง  หอ้งประชุมสัมมนา ห้องพกัแขก และบริเวณสาธารณะของโรงแรม   การออกแบบผงั 

(Lay out)  วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที  การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ทีใช้ในการจดัตกแต่งสถานที  และฝึก

ปฏิบติัการจดัตกแต่งสถานที   
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3701-2206 การใช้ภาษาองักฤษงานแม่บ้าน 2-2-3 

 (English  for Hotel  Housekeeping) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาองักฤษในงานแม่บา้น 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้น 

3. ใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีและบริการต่าง ๆ ในโรงแรม 

4. จดัทาํแบบฟอร์มงานแม่บา้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาองักฤษในงานแม่บา้น 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้นโรงแรม 

3. ใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีและบริการต่างๆ ในโรงแรม 

4. กรอกและจดัทาํแบบฟอร์มทีใชใ้นงานแม่บา้น 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัภาษาองักฤษงานแม่บา้น  คาํศพัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาในส่วนทีเกียวขอ้ง

กบังานแม่บา้น คาํศพัทอุ์ปกรณ์เครืองใชใ้นการทาํความสะอาด และสิงอาํนวยความสะดวกภายในหอ้งพกั การ

สนทนาในสถานการณ์งานแม่บา้น การทกัทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การทาํความสะอาด การซกัรีด 

ขอ้มูลเกียวกบัสถานที  การบริการต่าง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มงานแม่บา้น การอ่านเอกสารที

เกียวขอ้ง ฝึกปฏิบติัภาษาองักฤษงานแม่บา้น 
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3701-2207 ศิลปะการจดัดอกไม้ 2-2-3 

 (Flower Arrangement) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้ และวสัดุตกแต่งอืนๆ 

2. ประยกุตใ์ชว้สัดุอุปกรณ์และการจดัดอกไม ้

3. วางแผนออกแบบและจดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ 

4. สามารถเก็บรักษาดอกไมต้ามหลกัและวิธีการเก็บ 

5. สามารถควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้ และวสัดุตกแต่งอืนๆ 

2. ปฏิบติังานการจดัดอกไมใ้นโอกาสต่างๆ 

3. ควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัศิลปะการจดัดอกไม ้ หลกัการจดั  ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้วางแผน ออกแบบ 

คิดคน้ ดดัแปลง ประยกุต ์เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ จดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม ้ การจดั

ดอกไมเ้ชิงธุรกิจ  การควบคุมตน้ทุนการผลิต  และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไม ้
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สาขางานบริการอาหารและเครืองดืม 

3701-2301 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครืองดืม 2-2-3 

 (Food and  Beverage Cost Control) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัรายการอาหาร เครืองดืม และตาํรับมาตรฐาน 

2. มีความรู้เกียวกบัการควบคุมอาหารและเครืองดืม 

3. มีทกัษะในการคิดคาํนวณตน้ทุนอาหารและเครืองดืม 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัรายการอาหาร เครืองดืม และตาํรับอาหารมาตรฐาน 

2. คาํนวณตน้ทุนอาหารและเครืองดืม 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการควบคุมต้นทุนอาหารและเครืองดืม   รายการอาหาร  จัดตาํรับอาหาร

มาตรฐาน  รายการเครืองดืม  การวางแผน  การจดัซือ การตรวจรับการเก็บรักษา  แบบฟอร์มต่าง ๆ การคาํนวณ

ตน้ทุน  การกาํหนดราคาขาย  และฝึกปฏิบติัการควบคุมตน้ทุนอาหารและเครืองดืม 
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3701-2302 การจดัการภัตตาคาร 2-2-3 

 (Restaurant   Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัลกัษณะและประเภทของภตัตาคาร 

2. มีความรู้ในการใหบ้ริการตามรูปแบบของภตัตาคาร 

3. มีทกัษะในการปฏิบติังานภตัตาคารในรูปแบบต่าง  ๆ

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบังานภตัตาคาร 

2. ปฏิบติังานการใหบ้ริการในภตัตาคาร 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการจัดการภัตตาคาร  ประเภทของภัตตาคาร  โครงสร้าง  การบริหารงาน

หนา้ทีความรับผดิชอบ  กฎระเบียบขอ้บงัคบั  การจดัเตรียมโต๊ะอาหาร อุปกรณ์เครืองมือเครืองใชใ้น  การบริการ  

การวางแผน  การส่งเสริมการขาย  แบบฟอร์มและเอกสารทีใชใ้นงานภตัตาคาร จดัทาํตารางมอบหมายงานแก่

พนักงาน  การบริการอาหารและเครืองดืม  ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า และ  ฝึกปฏิบติัการจดัการ

ภตัตาคาร   
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3701-2303 การจดัเลยีง 2-2-3 

 (Banquet  Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัธุรกิจจดัเลียง 

2. มีความรู้เกียวกบัรูปแบบการจดัเลียงและวางแผนการจดัรายการอาหาร 

3. มีทกัษะในการปฏิบติังานจดัเลียงรูปแบบต่าง ๆ  

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัธุรกิจจดัเลียง  รูปแบบการจดัเลียงและวางแผนรายการอาหาร 

2. ปฏิบติังานบริการในงานจดัเลียง    

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการจดัเลียง  รูปแบบการจดัเลียง  ศิลปะการขาย การรับจอง  การวางแผน  

การประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ การเตรียมบุคลากร  การจดัสถานที วางแผนรายการอาหาร  จดัเตรียมอุปกรณ์ 

การจัดเลียง  ปัญหาและการแก้ไขปัญหา และฝึกปฏิบัติให้บริการอาหารและเครืองดืมในงานการจัดเลียง   

ตรวจการปฏิบติังานในทีทาํงาน 
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3701-2304 บาร์และเครืองดืม 2-2-3 

 (Bar and Beverage) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจประเภทของบาร์และการปฏิบติังานบาร์ 

2. จดัเตรียมอุปกรณ์งานบาร์และเครืองดืม 

3. มีทกัษะการปฏิบติังานบาร์และผสมเครืองดืม 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ประเภทของบาร์และการปฏิบติังานบาร์ 

2. ใชเ้ครืองมือและอุปกรณ์เครืองอาํนวยความสะดวกในบาร์ 

3. ปฏิบติังานบาร์และใหบ้ริการเครืองดืม        

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบับาร์และเครืองดืม  โครงสร้าง  หนา้ที ความรับผดิชอบ  คุณสมบติั กฎระเบียบ 

จรรยาบรรณของพนักงาน  ประเภท  ชนิดของเครืองดืม อุปกรณ์เครืองมือ  เครืองใช้ในบาร์  การจัดเก็บ

บาํรุงรักษา  การเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์   ส่วนผสม  การจดับาร์  สูตรเครืองดืมมาตรฐาน การพฒันาสูตรเครืองดืม

การตกแต่งเครืองดืม  การควบคุมต้นทุน  กาํหนดราคาขาย  รายงานยอดขาย  จดัการบริการเครืองดืมไม่มี

แอลกอฮอลแ์ละเครืองดืมมีแอลกอฮอลอ์ย่างรับผดิชอบตามระเบียบและกฎหมาย  และฝึกปฏิบติังานบาร์ผสม

เครืองดืม  
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3701-2305 เครืองดืมตามสมยันิยม 2-2-3 

 (Modern Drinks) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัชนิดของเครืองดืมตามสมยันิยม 

2. เลือกใชอุ้ปกรณ์  เครืองมือเครืองใชใ้นการทาํเครืองดืม 

3. เตรียม ผสม และตกแต่งเครืองดืมตามสมยันิยม 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัชนิดของเครืองดืมตามสมยันิยม 

2. ปฏิบติังานผสมเครืองดืม และตกแต่งตามรายการทีกาํหนด 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัเครืองดืมตามสมยันิยม วิธีการผสมเครืองดืม ชนิดของเครืองดืม  อุปกรณ์  

เครืองมือเครืองใชใ้นการทาํเครืองดืม  การทาํความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รายการเครืองดืม 

ส่วนผสม  วตัถุดิบ การตกแต่ง  ผสมเครืองดืมและตกแต่งตามรายการทีกาํหนด สร้างสรรคเ์ครืองดืม เพือสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ คาํนวณตน้ทุน กาํหนดราคาขาย และการส่งเสริมการขาย  ฝึกปฏิบติัการผสมและ

ตกแต่งเครืองดืมตามสมยันิยม     
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3701 -2306 การใช้ภาษาองักฤษงานบริการอาหารและเครืองดืม 2-2-3 

 (English for Food and Beverage Services) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้
1. มีความรู้เกียวกบัคาํศพัท ์สาํนวนภาษาองักฤษในการบริการอาหารและเครืองดืม 

2. สนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานบริการอาหารและเครืองดืม 

3. เขียนรายการอาหารและเครืองดืม 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัคาํศพัทส์าํนวนภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเครืองดืม 

2. สือสารภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเครืองดืม 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับคาํศพัท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาองักฤษทีใชใ้นงานบริการอาหารและ

เครืองดืม ชือและประเภทของอาหาร เครืองดืม อุปกรณ์ และเครืองปรุง  การสนทนาเกียวกบั    การจองโต๊ะ   

การตอ้นรับลูกคา้ การใหค้าํแนะนาํ การสงัอาหาร การจดัการกบัการตาํหนิลูกคา้   การจ่ายเงิน   การขอบคุณและ

ขอโทษ   การอ่านและสาธิตขนัตอนการปรุงอาหารและผสมเครืองดืม การเขียนรายการอาหารและเครืองดืม 
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3701-2307 ศิลปะการชงกาแฟ 2-2-3 

 (Technique  and  Art  of  Coffee Making) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัชนิดของกาแฟ  อุปกรณ์  เครืองมือเครืองใชใ้นการชงกาแฟ 

2. เตรียม  ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการทีกาํหนด 

3. ทาํความสะอาดและรักษาอุปกรณ์เครืองใชใ้นการชงกาแฟ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัชนิดของกาแฟ  อุปกรณ์  เครืองมือเครืองใชใ้นการชงกาแฟ 

2. ปฏิบติังานเตรียม  ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการทีกาํหนด 

3. ทาํความสะอาดอุปกรณ์เครืองใชใ้นการชงกาแฟ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัศิลปะในการชงกาแฟ  ประวติั  ประเภท  ชนิดของกาแฟ อุปกรณ์  เครืองมือ

เครืองใช ้ การทาํความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์  รายการเครืองดืมกาแฟ การเตรียมส่วนผสม  วิธีการชง

และตกแต่งกาแฟ  ตามรายการทีกาํหนด  และฝึกปฏิบติัศิลปะการชงกาแฟ    
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3701-2308 ความรู้เรืองไวน์ 2-2-3 

 (Introduction  to Wine) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัประเภท กระบวนการผลิต  ชนิด  และการเก็บรักษาไวน ์

2. มีความรู้ในการอ่านฉลากแนะนาํประเภทของไวน ์

3. มีทกัษะในการบริการไวน ์

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัประเภทและชนิดของไวน ์

2. แสดงความรู้ในการอ่านฉลากแนะนาํประเภทของไวน ์

3. ปฏิบติังานใหบ้ริการเครืองดืมไวน์ประเภทต่างๆ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับความรู้เรืองไวน์  ประวติั ประเภท  ชนิดของไวน์ การปลูก การเก็บเกียว

ประเภทขององุ่น วิธีการผลิต  การอ่านฉลากไวน์ การทดสอบไวน์  ไวน์กบัชนิดของอาหาร  การนาํเสนอ  การ

ใหบ้ริการไวน์  การเก็บรักษาไวน์  ใชตู้แ้ช่ และทีเก็บไวน์ การฝึกปฏิบติัเกียวกบัการบริการไวน์ 
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สาขางานครัวโรงแรม 

3701-2401 สุขอนามยัและโภชนาการ 2-2-3 

 (Hygiene and Nutrition) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัสุขอนามยัและโภชนาการ 

2. มีความรู้เกียวกบัการสุขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหาร 

3. ฝึกปฏิบติังานการประกอบอาหารทีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสุขอนามยัและโภชนาการ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการสุขาภิบาลอาหาร และการถนอมอาหาร 

3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารทีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัสุขอนามยัการรักษาความสะอาดทีถูกวิธี ทงัอนามยัส่วนตวัและส่วนรวม

ภายในองคก์ร  การรักษาคุณค่าของอาหารตามหลกัโภชนาการ  การปนเปือน  สาเหตุทีทาํใหเ้น่าเสีย อาหาร 

เป็นพิษ  การสุขาภิบาลอาหาร  การถนอมอาหาร การจดัเกบ็อาหาร การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครืองมือ 

เครืองใชใ้นครัว หอ้งอาหาร  และการรักษาอนามยัส่วนบุคคลของผูที้ทาํงานเกียวขอ้งกบัอาหาร  ฝึกปฏิบติั

ประกอบอาหารทีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 
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3701-2402 การออกแบบการจดัรายการอาหาร 2-2-3 

 (Menu  Design  and  Setting) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัความสาํคญัของรายการอาหารชนิดต่าง ๆ 

2. วางแผนการจดัและออกแบบรายการอาหารมือต่าง ๆ 

3. มีทกัษะในการวางแผนการจดัรายการอาหาร 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัความสาํคญัของรายการอาหาร 

2. ปฏิบติังานวางแผนการจดัรายการอาหาร ในภตัตาคารและงานจดัเลียง 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัวางแผนการจดัรายการอาหาร  ความสาํคญัของรายการอาหาร  รายการอาหาร

สาํหรับมืออาหารต่าง ๆ การออกแบบรายการอาหาร  ในภตัตาคารและงานจดัเลียง รายการอาหารตามฤดูกาล 

ความรู้เกียวกบัเทศกาลต่าง ๆ และอาหารทีสาํคญั และปฏิบติัการจดัทาํรายการอาหาร   
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3701-2403 อาหารตะวนัตก  1 2-2-3 

 (Western Food Cookery 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัลกัษณะทวัไป  ประเภทและชนิดของอาหารตะวนัตก 

2. จดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ  

3. มีทกัษะในการประกอบอาหารตะวนัตก 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัประเภท และชนิดของอาหารตะวนัตก 

2. จดัเตรียมวตัถุดิบ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 

3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารตะวนัตก 

 

คาํอธบิายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการประกอบอาหารตะวนัตก  ความรู้ทวัไป  ประเภทและชนิดของอาหาร

ตะวนัตก  อุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ในการเตรียม  การประกอบอาหารและการดูแลรักษา ส่วนผสมและ

เครืองปรุงทีใชใ้นการประกอบอาหาร  คาํศพัทที์ใชใ้นการเตรียมและการประกอบอาหารตะวนัตก  วิธีการเตรียม

และการประกอบอาหารประเภทต่างๆ  การออกแบบและจดัตกแต่งอาหารประเภทของซุป (Soups) ออร์เดิร์ฟ ( 

Hors d’oeuvres) อาหารประเภทไข่ (Eggs) อาหารประเภทผกัต่าง ๆ (Vegetables) เก็บรักษาอาหารปรุงแลว้อยา่ง

ปลอดภยั  สุขอนามยัและความปลอดภยัในงานครัว  และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารตะวนัตก 
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3701-2404 อาหารตะวนัตก 2 2-2-3 

 (Western Food Cookery 2) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก  อาหารหลกัและขนมหวาน 

2. มีความรู้ในการจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  ในการประกอบอาหารต่าง ๆ 

3. มีทกัษะในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก อาหารหลกัและขนมหวาน 

2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารตะวนัตก 

3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารตะวนัตก ประเภทต่างๆ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก  ประเภทของอาหาร  อุปกรณ์เครืองมือ   

เครืองใช ้ การเตรียม  การประกอบอาหารตะวนัตกจานหลกั  ขนมหวาน ร้อน  เยน็ (Hot and Cold  Desserts)  

การจดัตกแต่งอาหาร  การเก็บรักษาอาหารทีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั  การทาํตาํรับมาตรฐาน  และฝึกปฏิบติั

อาหารตะวนัตก 
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3701-2405 อาหารโรงแรม 2-2-3 

 (Hotel  Cookery) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัวิธีการสงัซือ จดัเก็บ วตัถุดิบ อุปกรณ์การประกอบอาหาร 

2. ประกอบอาหารไทย  เอเชีย  และอาหารยโุรป 

3. มีทกัษะในการประกอบอาหารโรงแรมประเภทต่าง ๆ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัวิธีการสงัซือ จดัเก็บ วตัถุดิบ 

2. ปฏิบติังานการเตรียมและประกอบอาหารไทย  เอเซีย และยโุรป  ประเภทต่างๆ  

3. เก็บรักษาอาหารทีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสงัซือวตัถุดิบ การจดัเก็บและการเตรียม วิธีการขนัตอน ประกอบอาหาร

ไทย อาหารเอเชีย   และอาหารยโุรปทีนิยม  การเก็บรักษาอาหารทีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั การนาํเทคโนโลยี

สมยัใหม่มาประยกุตใ์ชก้ารจดัตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ  และฝึกปฏิบติัประกอบอาหารโรงแรม 
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3701-2406 อาหารเอเชีย 2-2-3 

 (Asia Food Cookery) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัความหมาย ประเภทและลกัษณะอาหารเอเชียทีนิยม 

2.  เตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเอเชีย 

3. มีทกัษะในการประกอบอาหารเอเชีย 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัความหมายประเภท และลกัษณะอาหารเอเชีย ทีนิยม 

2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารเอเชีย  

3. ปฏิบติัการประกอบอาหารเอเชีย  

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการประกอบอาหารเอเชีย   ความหมายประเภท และลกัษณะของอาหารเอเชีย

ทีไดรั้บความนิยม การเลือกและเตรียมวตัถุดิบ  อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบอาหารเอเชีย ตาํรับอาหาร 

ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร  เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารเอเชีย  การเก็บรักษาอาหารทีปรุงแลว้

อยา่งปลอดภยั   ปฏิบติัการประกอบอาหารเอเชียทีนิยมและจดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 
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3701-2407 อาหารไทย 2-2-3 

 (Thai Cookery) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัความหมายประเภท ลกัษณะของอาหารไทย 

2. เตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย 

3. ฝึกปฏิบติัประกอบอาหารไทย 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัความหมายประเภท และลกัษณะอาหารไทย 

2. จดัเตรียม วสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารไทย 

3. ปฏิบติัการประกอบอาหารไทย 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความหมายประเภท และลกัษณะของอาหารไทยทีไดรั้บความนิยม การเลือก

และเตรียมวตัถุดิบ  อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบอาหารไทย  ตาํรับอาหาร ส่วนผสม วิธีการประกอบ

อาหาร  เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารไทย  การเก็บรักษาอาหารทีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั   ปฏิบติัการ

ประกอบอาหารไทยทีนิยมและจดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 
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3701-2408 อาหารเพือสุขภาพ 2-2-3 

 (Food for Health) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัสุขภาพ  และความสาํคญัของอาหารและสุขภาพ 

2. จดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  วตัถุดิบของอาหารเพือสุขภาพ 

3. มีทกัษะในการประกอบอาหารเพือสุขภาพ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการประกอบอาหารเพือสุขภาพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัอาหารเพือสุขภาพ 

2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ การประกอบอาหารเพือสุขภาพ 

3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารเพือสุขภาพ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัอาหารเพือสุขภาพ  ความหมาย ประโยชน์  ความสาํคญัของอาหารกบัสุขภาพ  

ความปลอดภยัในอาหาร การจดัรายการอาหารใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยั  การเลือกซือ วตัถุดิบในการประกอบ

อาหารเพือสุขภาพ  การดัดแปลงอาหารเพือสุขภาพ การเก็บรักษาอาหารทีปรุงแลว้อย่างปลอดภัย  และ 

ฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารเพือสุขภาพ  
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3701-2409 อาหารเพือการจดัเลยีง 2-2-3 

 (Banquet Food) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้ในการจดัรายการอาหารเพือการจดัเลียง 

2. จดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบังานจดัเลียง 

3. ปฏิบติัการประกอบอาหารเพือการจดัเลียง 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัรายการอาหารเพือการจดัเลียง 

2. ปฏิบติังานประกอบอาหารเพือการจดัเลียงประเภทต่างๆ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัอาหารเพือการจดัเลียง  ชนิดของอาหาร  การจดัเลียง การจดัรายการอาหาร  

การทาํตาํรับอาหารมาตรฐาน  การดดัแปลงรายการอาหาร การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดังานเลียงแบบ

ต่างๆ  การประสานงานกบัฝ่ายทีเกียวขอ้ง  และฝึกปฏิบติัอาหารเพือการจดัเลียง 
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3701-2410 อาหารฮาลาล 2-2-3 

 (Halal  Cookery) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัหลกัการในการผลิตอาหารฮาลาล 

2. มีความรู้เกียวกบัการขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 

3. ประกอบอาหารฮาลาลตามบทบญัญติัของศาสนาอิสลาม 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัมาตรฐานและการประกอบอาหารฮาลาล   

2. ปฏิบติังานการประกอบอาหารฮาลาล 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการประกอบอาหารฮาลาล  ความหมายและคาํศพัท์ทีเกียวข้องกับอาหาร               

ฮาลาล บทบัญญัติของศาสนาอิสลามเกียวกับอาหารฮาลาลในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร                      

ฮาลาลของประเทศไทย สถานการณ์การแข่งขนัการผลิตอาหารฮาลาลของโลก มาตรฐานอาหารฮาลาล  ของไทย 

และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารฮาลาล 
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3701-2411 เบเกอรี 2-2-3 

 (Bakery) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอรี 

2. มีทกัษะในการทาํเบเกอรี 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอรี 

2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เพือผลิตสินคา้ผลิตภณัฑเ์บเกอรี 

3. ปฏิบติังานดา้นผลิตภณัฑเ์บเกอรี 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัเบเกอรี  ผลิตภณัฑเ์บเกอรี ประเภทชนิดของเบเกอรี  วตัถุดิบ  วสัดุ  อุปกรณ์ 

เครืองมือ เครืองใช ้ เทคนิคและวิธีการทาํผลิตภณัฑเ์บเกอรีแต่ละชนิด  การจดัทาํสูตรมาตรฐาน  คิดราคาตน้ทุน

และราคาขาย  และปฏิบติังานผลิตภณัฑเ์บเกอรี 
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3701-2412 การจดัดอกไม้และการแกะสลกัเชิงธุรกจิ 2-2-3 

(Flower Arrangement, Fruit and Vegetable Carving) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัการออกแบบ  จดัดอกไม ้  และการแกะสลกัผกั – ผลไม้

2. มีทกัษะจดัดอกไมแ้ละแกะสลกัผกั –  ผลไม้

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการออกแบบการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั   ผลไม ้

2. ปฏิบติังานจดัดอกไมแ้ละแกะสลกัผกั  ผลไม ้ โอกาสต่างๆ

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั  ผลไม ้ การเลือกและเตรียมวสัดุ -อุปกรณ์  

เทคนิคการรักษา  ดอกไม ้ ผกั  ผลไม ้ การออกแบบการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั   ผลไม ้ การตกแต่งหัว

จาน และการจดัตกแต่งเชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ  การควบคุมตน้ทุนการผลิต  และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไมแ้ละ

การแกะสลกัเชิงธุรกิจ 
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สาขางานธุรกจิสนามกอล์ฟ 

3701-2501 ความรู้เบืองต้นเกยีวกบักฬีากอล์ฟ 2-2-3 

(Basics of golf) 

จุดประสงค์รายวชิา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการและวิธีการเล่นกีฬากอลฟ์

2. มีความสามารถในการจดัและใหบ้ริการลูกคา้เล่นกอลฟ์ในรูปแบบต่างๆ

3. มีความสามารถตรวจสอบ บาํรุงรักษาอุปกรณ์สนามกอลฟ์ ใหพ้ร้อมในการใชง้าน

4. มีจิตบริการ และมีความสุภาพเรียบร้อย ใหเ้กียรติลูกคา้

สมรรถนะรายวชิา 

1.แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและจดัการโปรแกรมกอลฟ์รูปแบบต่างๆ 

2.จดัและบริการลูกคา้เล่นกอลฟ์ในรูปแบบต่างๆ 

3.ดาํเนินการตามโปรแกรมการแข่งขนักีฬากอลฟ์ทีกาํหนดมาให ้

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความรู้เบืองตน้เรือง กฎ กติกา มารยาท  วิธีการเล่นกอลฟ์วิธีการจดัโปรแกรม

และใหบ้ริการการแข่งขนั  การเลือกใชแ้ละการบาํรุงรักษาอุปกรณ์กอลฟ์ 
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3701-2502          งานบริการห้องอาหารและการจดัเลี�ยงในงานธุรกจิสนามกอล์ฟ 2-2-3 

(Dining room service and banquet) 

จุดประสงค์รายวชิา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ วิธีการ ขนัตอนการใหบ้ริการในหอ้งอาหารและการจดัเลียง

ในและนอกสถานที

2. มีความสามารถในการเลือกใชบ้าํรุงรักษา วสัดุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใชใ้นงานบริการ

หอ้งอาหารและการจดัเลียง

3. มีความสามารถจดัการใหบ้ริการในหอ้งอาหารและการจดัเลียงในและภายนอก

4. มีจิตบริการ ความรับผดิชอบ ความสะอาดและสุขอนามยั มารยาทในการบริการ

 สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการ วิธีการ ขนัตอนการใหบ้ริการในหอ้งอาหารและการจดัเลียงในและ

นอกสถานที

2. จดัใหบ้ริการอาหารและเครืองดืมในหอ้งอาหารและการจดัเลียงในและนอกสถานที

3. จดัรายการอาหารแบบต่างๆ ตามหลกัโภชนาการและความตอ้งการของลูกคา้

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการ วิธีการ ขนัตอนการใหบ้ริการในหอ้งอาหารและการจดัเลียงภายใน

และนอกสถานที หลกัโภชนาการเบืองตน้ และการจดัเลียงแบบต่างๆ เช่น บุฟเฟต ์ คอคเทล โต๊ะจีน ชนิดและ

ลกัษณะของอาหารและเครืองดืมทีมีบริการในธุรกิจสนามกอลฟ์  เลือกใช ้   บาํรุงรักษา วสัดุ อุปกรณ์ เครืองมือ

เครืองใช ้ในงานบริการหอ้งอาหารและการจดัเลียง มารยาทในการบริการอาหารและเครืองดืม 
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3701-2503 งานบริการธุรกจิสนามกอล์ฟ 2-2-3 

             (Business services golf) 

จุดประสงค์รายวชิา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใหบ้ริการธุรกิจสนามกอลฟ์งานบริการส่วนหนา้และการ

ใหบ้ริการดา้นต่างๆแก่ลูกคา้ 

2.  มีความสามารถในการใหบ้ริการส่วนหนา้   การประสานงานและอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

3.  มีความสามารถในการใหบ้ริการสินคา้และสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ 

4.  มีจิตบริการ ซือสตัย ์สุภาพ อ่อนนอ้ม และแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ได ้

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใหบ้ริการงานส่วนหนา้ งานประสานงาน งานจดัจาํหน่ายสินคา้ การ

จดัสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ 

2. ใหบ้ริการงานส่วนหนา้   ประสานงานและอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

3.  จดัจาํหน่ายสินคา้เครืองอุปโภค บริโภค และของทีระลึก 

4.  ดาํเนินการจดัสนามฝึกกอลฟ์ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการใหบ้ริการธุรกิจสนามกอลฟ์โครงสร้างและลกัษณะงานส่วน

หนา้ของธุรกิจสนามกอลฟ์ การใหบ้ริการติดต่อสือสารกบัลูกคา้ การติดต่อประสานงานการใหบ้ริการ

แก่ลูกคา้กบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การจดัจาํหน่ายสินคา้เครืองอุปโภค บริโภค และของทีระลึก การจดั

สนามฝึกซอ้มกอลฟ์ตามความตอ้งการของลูกคา้และแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ 
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3701-2504 การจดัการงานแม่บ้านสนามกอล์ฟ 2-2-3 

  (Management  Housekeeping  Golf Club) 

จุดประสงค์รายวชิา 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการงานแม่บา้นสนามกอลฟ์ 

2.  สามารถปฏิบติังานแม่บา้นสนามกอลฟ์ 

3.  มีความสามารถในการเลือกใช ้   บาํรุงรักษา วสัดุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใชใ้นงานแม่บา้นสนาม

กอลฟ์ 

3.  มีจิตบริการ ซือสตัย ์สุภาพ อ่อนนอ้ม และแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ได ้

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของแม่บา้นสนามกอลฟ์ 

2.  ดูแลใหบ้ริการ บริเวณโดยรอบสนามกอลฟ์ 

3.  ดูแลใหบ้ริการบริเวณเก็บของใชส่้วนตวั ของลูกคา้ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการงานแม่บา้นสนามกอลฟ์ การควบคุมการเบิกจ่ายของใชป้ระจาํวนั  

การเลือกใช ้  บาํรุงรักษา วสัดุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใชใ้นงานแม่บา้น 
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3701-2505 ภาษาองักฤษงานบริการธุรกจิสนามกอล์ฟ 1-2-2 

  (English language to business services  Golf) 

จุดประสงค์รายวชิา 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัคาํศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 

2.  มีทักษะ ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ และนําไปประยุกต์ใช้ในงานบริการธุรกิจ

สนามกอลฟ์   

3.  มีความตระหนกัในการใชภ้าษาองักฤษทีถูกตอ้ง  ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้หลกัการใช้ภาษาองักฤษ คาํศพัท์ และสํานวนภาษาองักฤษเพืองานบริการธุรกิจ         

สนามกอลฟ์ 

2. สนทนาโตต้อบภาษาองักฤษ กบัลูกคา้ชาวต่างชาติ ทีมาใชบ้ริการในธุรกิจสนามกอลฟ์   

3. อ่านและเขียนป้ายเตือน สญัลกัษณ์ต่างๆ ภาษาองักฤษในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียน คาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาองักฤษทีใชใ้นงานบริการ

ธุรกิจสนามกอลฟ์ การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง โดยใชโ้ครงสร้างประโยคพืนฐานการอ่าน 

และการเขียน ประกาศ ป้ายเตือน และสญัลกัษณ์ภาษาองักฤษในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
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3701-2506 ภาษารัฐเซียงานบริการธุรกจิสนามกอล์ฟ 1-2-2 

  (Russia language) 

จุดประสงค์รายวชิา 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักบัคาํศพัท ์และสาํนวนภาษารัสเซียในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 

2.  มีทกัษะ ในการฟัง พดู อ่าน เขียน และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์   

3.  ใหเ้กียรติในการใชภ้าษารัสเซีย มีมารยาทในการใชภ้าษาตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้หลกัการใชภ้าษารัสเซีย คาํศพัท ์และสาํนวนภาษารัสเซียเพืองานบริการธุรกิจสนาม

กอลฟ์ 

2. สนทนาโตต้อบ กบัลูกคา้ชาวรัสเซียทีมาใชบ้ริการในธุรกิจสนามกอลฟ์   

3.  อ่านและเขียนป้ายเตือน สญัลกัษณ์ต่างๆ ภาษารัสเซียในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความหมายของคาํศพัทแ์ละสาํนวน ทีใชใ้นงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์

สนทนาโตต้อบ โดยใชโ้ครงสร้างประโยคพนืฐานไดอ้ยา่งเหมาะสม อ่านและเขียนป้ายเตือน สญัลกัษณ์ต่างๆ 

ภาษารัสเซียในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
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3701-2507 ภาษาเกาหลงีานบริการธุรกจิสนามกอล์ฟ 1-2-2 

  (Korea language to business services Golf) 

 

จุดประสงค์รายวชิา 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัคาํศพัท ์และสาํนวนภาษาเกาหลีในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 

2.  มีทกัษะ ในการฟัง พดู อ่านเขียน และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์   

3.  ใหเ้กียรติในการใชภ้าษาเกาหลี มีมารยาทในการใชภ้าษาตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชภ้าษาเกาหลี คาํศพัท ์ และสาํนวนภาษาเกาหลีเพืองานบริการธุรกิจ

สนามกอลฟ์ 

2. สนทนาโตต้อบ กบัลูกคา้ชาวเกาหลีทีมาใชบ้ริการในธุรกิจสนามกอลฟ์   

3.  อ่านและเขียนป้ายเตือน สญัลกัษณ์ต่างๆ ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความหมายของคาํศพัทแ์ละสาํนวน ทีใชใ้นงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์

สนทนาโตต้อบโดยใชโ้ครงสร้างประโยคพนืฐานไดอ้ยา่งเหมาะสม อ่านและเขียนป้ายเตือน สญัลกัษณ์ต่างๆ 

ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
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สาขางานบริการบนเรือสําราญ 

3701-2601 ความรู้พืนฐานเกยีวกบัเรือ ความปลอดภัยและการทํางานบนเรือ          1-0-1 

                     (Introduction to Ships, Safety and Working On-Board) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือใช ้

1. มีความรู้พนืฐานเกียวกบัเรือ ตาํแหน่ง หนา้ทีสายการบงัคบับญัชา และของผูท้าํการในเรือ  

2. อนุสญัญาระหว่างประเทศ กฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวขอ้งกบัเรือ และการทาํงานบนเรือ 

3. มีเจตคติ และกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานบนเรือ 

 

สมรรถนะวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเรือ ความปลอดภยับนเรือ และการทาํงานบนเรือ 

2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้การทาํงานบนเรือไดอ้ยา่งปลอดภยั และสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาระหว่างประเทศ 

กฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัความความรู้พืนฐานเกียวกบัเรือ ตาํแหน่ง หนา้ทีของผูท้าํการในเรือ และสายการบงัคบั

บญัชา โครงสร้างเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือ ความรู้อืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัเรือและคนประจาํเรือ อนุสญัญา

ระหว่างประเทศ กฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกบัเรือ ความปลอดภยับนเรือ และ 

การทาํงานบนเรือ 
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3701-2602 ความรู้พืนฐานในการปฏิบัตงิานบนเรือสําราญ       1-2-2 

                     (Introduction to Working On-Board Cruise Ships) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัเรือสาํราญ รูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน การปฏิบติังานบนเรือสาํราญ เพือ

บริการนกัท่องเทียว 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบนเรือสาํราญตามหลกัการ กระบวนการและตาํแหน่งหนา้ทีทีรับผดิชอบ  

3. มีเจตคติและกิจนินยัทีดีในการปฎิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                             

มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเรือสาํราญ รูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน การปฏิบติังานบนเรือสาํราญ 

เพือบริการนกัท่องเทียว 

2. ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ เครืองหมายและสญัลกัษณ์ต่าง ๆ บนเรือ 

3. ใชอุ้ปกรณ์ในการปฏิบติังานบนเรือ ตามหลกัการกระบวนการและลกัษณะงาน 

4. ใหบ้ริการในงานทีรับผดิชอบบนเรือสาํราญ ตามหลกัการและกระบวนการ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัความรู้บริษทัเรือสาํราญ เสน้ทางการเดินเรือ  รูปแบบการบริหารจดัการ โครงสร้างการ

บริหารงาน ตาํแหน่งหนา้ทีและความรับผดิชอบ กฎระเบียบ คุณสมบติัและจรรยาบรรณของพนกังาน  ทกัษะ

การทาํงานและใชชี้วิตบนเรือ เครืองหมายและสญัลกัษณ์ต่างๆ บนเรือ อุปกรณ์ต่างๆ ทีใชใ้นการปฏิบติังานบน

เรือ กระบวนการปฏิบติังานบนเรือสาํราญ วฒันธรรมของนกัท่องเทียวและเพือนร่วมงาน  
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3701-2603  ภาษาองักฤษงานบริการบนเรือสําราญ  1-2-2 

 (English for Cruise Ship Services) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาองักฤษทีใชใ้นงานบริการบนเรือสาํราญ  

2. มีทกัษะในการสือสารภาษาองักฤษในงานบริการบนเรือสาํราญ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการสือสารภาษาองักฤษในงานอาชีพ โดยคาํนึงถึงหลกัภาษาและความมี

มนุษยสมัพนัธ ์

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาองักฤษทีใชใ้นงานบริการบนเรือสาํราญ  

2. สือสารภาษาองักฤษในงานบริการบนเรือสาํราญ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาองักฤษทีใชใ้นงานบริการบนเรือสาํราญ 

ชือและประเภทของอาหาร เครืองดืม อุปกรณ์ และเครืองปรุง การสนทนาเกียวกบั การจองโต๊ะ 

การตอ้นรับลูกคา้ การนาํเสนอรายการอาหาร  การเขียนรายการอาหารและเครืองดืม การใหค้าํแนะนาํ  

การสงัอาหาร การแสดงบทบาทสมมติทกัษะการใหบ้ริการ การจดัการกบัการตาํหนิลูกคา้ การจ่ายเงิน  

การขอบคุณและขอโทษ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการปฏิบติังานบนเรือสาํราญ 
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3701-2604 ภาษาองักฤษสําหรับคนประจาํเรือ 1-2-2 

(English for Ship Crews) 

จุดประสงค์ รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คาํศพัทเ์ทคนิคภาษาองักฤษเกียวกบัเรือ

การเรียกเวลาและตวัเลข สาํหรับคนประจาํเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ

2. มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษปฏิบติังานสาํหรับคนประจาํเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คาํศพัทเ์ทคนิคภาษาองักฤษเกียวกบัเรือ 

2. เรียกเวลาและตวัเลขสาํหรับคนประจาํเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ

3. ใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานสาํหรับคนประจาํเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คาํศพัท์เทคนิภาษาองักฤษเกียวกบัเรือ การ

เรียกเวลาและตวัเลขสาํหรับคนประจาํเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ  
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3701-2605 การจดัการภัตตาคารบนเรือสําราญ 1-3-2 

 (Restaurant Management on Cruise Ships) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบับุคลิกภาพและสุขอนามยัของพนกังานบริการอาหารและเครืองดืม การบริการ

อาหารและเครืองดืมรูปแบบต่าง ๆ ในภตัตาคารบนเรือสาํราญ 

2. มีทกัษะในการบริการอาหารและเครืองดืมในภตัตาคารบนเรือสาํราญ ตามหลกัการและ

กระบวนการจดัเตรียมและใหบ้ริการรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีทกัษะในการปฏิบติังานภตัตาคารในรูปแบบต่าง ๆ บนเรือสาํราญ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฎิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ สุภาพอ่อนนอ้ม และ

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบับุคลิกภาพและสุขอนามยัของพนกังานบริการอาหารและเครืองดืม           การ

บริการอาหารและเครืองดืมรูปแบบต่าง ๆ ในภตัตาคารบนเรือสาํราญ 

2. แสดงบุคลิกภาพและสุขอนามยัทีดีของพนกังานบริการอาหารและเครืองดืมบนเรือสาํราญ 

3. จดัโต๊ะอาหารในภตัตาคารบนเรือสาํราญตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ใหค้าํแนะนาํและบนัทึกรายการอาหารตามหลกัการ 

5. บริการอาหารในภตัตาคารบนเรือสาํราญตามหลกัการและกระบวนการ 

6. บริการเครืองดืม-ไวน์ในภตัตาคารบนเรือสาํราญตามหลกัการและกระบวนการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัสาํหรับพนกังานบริการอาหารและ

เครืองดืมบนเรือสาํราญ ความรู้เบืองตน้เกียวกบัการบริการอาหารและเครืองดืม ทกัษะและเทคนิคในการบริการ

อาหารและเครืองดืม การจดัโต๊ะอาหารและศิลปะการพบัผา้เช็ดปาก การถือถาดและการภาชนะบรรจุอาหาร  

การแนะนาํรายการอาหาร การบนัทึกรายการอาหาร การนาํเสนอและการบริการไวน์และการบริการอาหาร

รูปแบบต่างๆ   
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3701-2606  การบริการอาหารเครืองดืมบนเรือสําราญ 1-3-2 

                      (Food and Beverage Services on Cruise Ships) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัคุณสมบติั หนา้ทีความรับผดิชอบและกฎระเบียบของพนกังานบริการเครืองดืมบน

เรือสาํราญ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใชใ้นงาน สูตรเครืองดืมมาตรฐาน การใหบ้ริการและ

กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

2. มีทกัษะในการวางแผน จดัเตรียม ดาํเนินการผสมเครืองดืมตามสูตรมาตรฐานและสูตร 

 ทีพฒันาขึนใหม่ และใหบ้ริการเครืองดืมตามหลกัการ กระบวนการ และกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั 

 มีความคิดริเร่มสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานพร้อมกบัผูอื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัคุณสมบติั หนา้ทีความรับผดิชอบและกฎระเบียบของพนกังานบริการ

เครืองดืมบนเรือสาํราญ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใชใ้นงาน สูตรเครืองดืมมาตรฐาน การใหบ้ริการ

และกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

2. เลือก เตรียม ใช ้และจดัเก็บอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใชใ้นงานบริการเครืองดืมตามหลกัการและ

กระบวนการ 

3. ผสมเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอลแ์ละมีแอลกอฮอลต์ามสูตรมาตรฐาน 

4. พฒันาสูตรเครืองดืมตามหลกัการและกระบวนการ 

5. บริการผสมเครือมดืมบนเรือสาํราญตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงกฎระเบียบ 

 ทีเกียวขอ้ง 

6. คาํนวณตน้ทุน และกาํหนดราคาขายตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการผสมเครืองดืม โครงสร้าง หนา้ที ความรับผดิชอบ คุณสมบติั กฎระเบียบ

จรรยาบรรณของพนกังาน ประเภท ชนิดของเครืองดืม อุปกรณ์เครืองมือ เครืองใชใ้นบาร์  

การจดัเก็บบาํรุงรักษา การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ส่วนผสม การจดับาร์ สูตรเครืองดืมมาตรฐาน การพฒันาสูตร

เครืองดืม การตกแต่งเครืองดืม การควบคุมตน้ทุน กาํหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จดัการบริการเครืองดืมไม่มี

แอลกอฮอลแ์ละเครืองดืมมีแอลกอฮอลอ์ยา่งรับผดิชอบตามระเบียบและกฎหมาย และฝึกปฏิบติังานบาร์ผสม

เครืองดืมบนเรือสาํราญ 
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3701 -2607   การบริการกาแฟบนเรือสําราญ 1-2-2 

(Barista Services on Cruise Ships) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัประวติัของกาแฟ การผลิตกาแฟ วสัดุ อุปกรณ์ในการทาํกาแฟ ชนิดของเมลด็

กาแฟ รูปแบบการควัเมลด็กาแฟ ชนิดของเครืองทาํกาแฟ และประเภทของกาแฟ

2. มีทกัษะในการวางแผน จดัเตรียม  ชง  ตกแต่ง และบริการกาแฟตามสูตรมาตรฐาน กระบวนการ

และกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั

มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานพร้อมกบัผูอื้น ถูกสุขอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัคุณสมบติั หนา้ทีความรับผดิชอบและกฎระเบียบของพนกังานบริการ

เครืองดืมบนเรือสาํราญ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใชใ้นงาน สูตรเครืองดืมมาตรฐาน การใหบ้ริการและ

กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

2. วางแผน เลือก เตรียม ใช ้และจดัเก็บอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใชใ้นงานบริการเครืองดืม

ตามหลกัการและกระบวนการ และถูกสุขอนามยั 

3. ผสมสูตรเครืองดืมตามหลกัการและกระบวนการ ถูกสุขลกัษณะ ตามหลกัการและกระบวนการ

โดยคาํนึงถึงกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

4. คาํนวณตน้ทุน และกาํหนดราคาขายตามหลกัการ

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัประวติัของกาแฟ การวางแผน การผลิตกาแฟ วสัดุ อุปกรณ์ในการทาํกาแฟ 

ชนิดของเมลด็กาแฟ รูปแบบการควัเมลด็กาแฟ ชนิดของเครืองทาํกาแฟ และประเภทของกาแฟ            การ

บริการกาแฟ ภาชนะในการบรรจุกาแฟ เครืองดืมเพิมเติมในร้านกาแฟ ขนัตอนการทาํกาแฟ และศิลปะเทคนิค

ในการตกแต่งกาแฟ คาํนวณตน้ทุน กาํหนดราคากาแฟ และเครืองดืมประเภทอืน ๆ 
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3701-2608 ศิลปะการจดัดอกไม้     1-3-2 

  (Art of Flower Arrangement) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. มีความรู้เกียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ใบไม ้และวสัดุตกแต่งอืน ๆ  

2. ประยกุตใ์ชว้สัดุอุปกรณ์และการจดัดอกไม ้ 

3. วางแผนออกแบบและจดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ  

4. สามารถเก็บรักษาดอกไมต้ามหลกัและวิธีการเก็บ ควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้

5.  มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ใบไม ้และวสัดุตกแต่งอืน ๆ 

2. เตรียมการจดัดอกไม ้ในโอกาสต่าง ๆ  

3. ควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้ 

 

คาํอธบิายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัศิลปะการจดัดอกไม ้หลกัการจดัชนิดของดอกไม ้ใบไม ้วางแผน ออกแบบ 

คิดคน้ ดดัแปลง ประยุกต์เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์  จดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม ้การจัด

ดอกไมเ้ชิงธุรกิจ การควบคุมตน้ทุนการผลิต และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไม ้
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รายวชิาทวภิาคี 
สาขางานบริการส่วนหนา้โรงแรม 

3701-5101 งานเอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้ *-*-3 
3701-5102 งานการใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 
3701-5103 งานเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้ *-*-3 
3701-5104 งานการประชาสัมพนัธ์โรงแรม *-*-3 
3701-5105 งานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 
3701-51xx งานส่วนหนา้โรงแรม *-*-* 

สาขางานแม่บา้นโรงแรม 
3701-5201 งานงานซกัรีดและห้องผา้ *-*-3 
3701-5202 งานจดัเตรียมห้องพกั *-*-3 
3701-5203 งานจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น *-*-3 
3701-5204 งานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี *-*-3 
3701-5205 งานใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น *-*-3 
3701-5206 งานศิลปะการจดัดอกไม ้ *-*-3 
3701-52xx งานแม่บา้นโรงแรม *-*-* 

สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3701-5301 งานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม *-*-3 
3701-5302 งานการจดัการภตัตาคาร *-*-3 
3701-5303 งานการจดัเล้ียง *-*-3 
3701-5304 งานบาร์และเคร่ืองด่ืม *-*-3 
3701-5305 งานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม *-*-3 
3701-5306 งานการใชภ้าษาองักฤษบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม *-*-3 
3701-53xx งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม *-*-* 

สาขางานครัวโรงแรม 
3701-5401 งานสุขอนามยัและโภชนาการ *-*-3 
3701-5402 งานอาหารโรงแรม *-*-3 
3701-5403 งานอาหารเพื่อการจดัเล้ียง *-*-3 
3701-5404 งานเบเกอร่ี *-*-3 
3701-5405 งานการออกแบบจดัรายการอาหาร *-*-3 
3701-54xx งานครัวโรงแรม *-*-* 
 



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

สาขางานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
3701-5501 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 1 *-*-* 
3701-5502 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 2 *-*-* 
3701-5503 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 3 *-*-* 
3701-5504 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 4 *-*-* 
3701-55xx งานธุรกิจสนามกอลฟ์ x *-*-* 

รายวชิาทวภิาคี 
3701-5601 งานบริการบนเรือส าราญ 1 *-*-* 
3701-5602    งานบริการบนเรือส าราญ 2 *-*-* 
3701-5603 งานบริการบนเรือส าราญ 3 *-*-* 
3701-5604   งานบริการบนเรือส าราญ 4 *-*-* 
3701-5605   งานบริการบนเรือส าราญ 5 *-*-* 
3701-56xx   งานบริการบนเรือส าราญ x *-*-* 

  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

ค าอธิบายรายวิชาทวิภาคี 
3701-5101 งานเอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้ *-*-3

 (Reporting in Front Offices Work) 

จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเอกสารและการท ารายงานในงาน       

ส่วนหนา้ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานเอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้ใน                
สถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเอกสารและการท า

รายงานในงานส่วนหนา้ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานเอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้ ตาม

หลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานเอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้ ตามหลกัการ

กระบวนการและภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้

ในสถานประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการด าเนินงาน   การ
ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5102 งานการใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3

 (English for Hotel Front Office Work) 

จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพ ทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการใช้ภาษาองักฤษงานส่วนหน้าโรงแรมในสถาน
ประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนัซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษ

งานส่วนหนา้โรงแรมเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางด้านงานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรมตาม

หลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางด้านงานการใช้ภาษาองักฤษงานส่วนหน้าโรงแรมตามหลักการ

กระบวนการและภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานการใช้ภาษาองักฤษงานส่วนหน้า

โรงแรมในสถานประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน                    
การด าเนินงานการประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอ
ผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5103 งานเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3

 (Information Technology for Front Office Work) 

จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพ ทางดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน

ส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภยั        
มีวนิยัตรงต่อเวลา ขยนัซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม  เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพ
ตามขอ้ก าหนด 

2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม
ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานส่วนหน้าโรงแรมตาม
หลกัการกระบวนการและภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานส่วน

หน้าโรงแรมในสถานประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน           
การด าเนินงานการประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอ
ผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5104 งานการประชาสัมพนัธ์โรงแรม *-*-3

 (Marketing Communications Work) 

จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการส่ือสารการตลาดโรงแรม 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการประชาสัมพนัธ์โรงแรมในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั      
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการส่ือสาร

การตลาดโรงแรมเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการส่ือสารการตลาดโรงแรมตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการส่ือสารการตลาดโรงแรม ตามหลกัการกระบวนการและ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานการส่ือสารการตลาดโรงแรมใน      

สถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน การด าเนินงาน                        
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน การบันทึกสรุปจัดท ารายงาน   และน าเสนอผล                
การปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 

 

 

 



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5105 งานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3

 (Business Communication in Front Office Work) 

จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ                  

ในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา         

ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้า
โรงแรมในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภยั        
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานติดต่อส่ือสารทาง

ธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรมเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตาม
ขอ้ก าหนด 

2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรมตาม
หลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรมตาม
หลกัการกระบวนการและภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับงานอาชีพระดับ เทคนิคทางด้านงานติดต่อ ส่ือสารทางธุรกิจ                           
ในงานส่วนหน้าโรงแรมในสถานประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน             
การวางแผนการด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุปจดัท ารายงาน
และน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-51xx งานบริการส่วนหนา้… *-*-*
 (Font office Work…) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการส่วนหนา้ 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานบริการส่วนหนา้ในสถานประกอบการตามภาระงาน
ท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการส่วนหนา้

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานบริการส่วนหนา้โรงแรมตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานบริการส่วนหนา้โรงแรมตามหลกัการกระบวนการและ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานบริการส่วนหนา้ในสถานประกอบการ

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหา ในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

รายวชิาทวภิาคี 
3701-5201 งานซกัรีดและห้องผา้ *-*-3
 (Laundry and Linen Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานซักรีดและห้องผ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน
การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานซกัรีดและหอ้งผา้ในสถานประกอบการตามภาระ
งานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนัซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานซกัรีดและห้องผา้       

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานซกัรีดและหอ้งผา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานซกัรีดและห้องผา้ตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานซักรีดและห้องผ้าในสถาน

ประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งานการวางแผนการด าเนินงานการประเมินผล
และแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5202 งานการจดัเตรียมห้องพกั *-*-3
 (Making up the room Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัเตรียมหอ้งพกั 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการจดัเตรียมห้องพกัในสถานประกอบการตามภาระ
งานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัเตรียม

หอ้งพกัเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัเตรียมห้องพกัตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัเตรียมห้องพกัตามหลกัการกระบวนการและภาระ

งานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานการจัดเตรียมห้องพกัในสถาน

ประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผนการด าเนินงาน การประเมินผล
และแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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3701-5203 งานการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น *-*-3
 (Management & Inventory of Equipment Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางด้านงานการจดัการวสัดุ อุปกรณ์ในงาน
แม่บา้น 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                    
ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานการจัดการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน                        
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนัซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการวสัดุ

อุปกรณ์ในงานแม่บา้นเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้นตามหลกัการ

และกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้นตามหลกัการ

กระบวนการและภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น

ในสถานประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงานการ
ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังาน
อาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5204 งานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี *-*-3
 (Art and Decoration Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติการและแก้ไขปัญหา                     

ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานศิลปะการจัดและตกแต่งสถานท่ี                                        
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนัซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานศิลปะการจดัและ

ตกแต่งสถานท่ีเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ีตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ีตามหลกัการกระบวนการ

และภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี การ

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ขปัญหา                     
ในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5205 งานการใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น *-*-3
 (English for Hotel Housekeeping Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้นในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษ

งานแม่บา้นเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้นตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารในงานแม่บา้นตาม

หลกัการกระบวนการและภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น  ในสถาน

ประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการด าเนินงาน การประเมินผลและ
แกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5206 งานศิลปะการจดัดอกไม ้ *-*-3
 (Flower Arrangement Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานศิลปะการจดัดอกไม ้
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานศิลปะการจดัดอกไมใ้นสถานประกอบการตามภาระ
งานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานศิลปะการจดั

ดอกไมเ้ตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานศิลปะการจดัดอกไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานศิลปะการจดัดอกไมต้ามหลกัการกระบวนการและภาระ

งานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานศิลปะการจัดดอกไม้ในสถาน

ประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผนการด าเนินงาน การประเมินผล
และแกไ้ขปัญหา   ในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-52xx งานแม่บา้นโรงแรม… *-*-*
 (Housekeeping Work…) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานแม่บา้นโรงแรม 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานแม่บา้นโรงแรมในสถานประกอบการตามภาระงาน
ท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
5. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานแม่บา้นโรงแรม

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
6. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานแม่บา้นโรงแรมตามหลกัการและกระบวนการ 
7. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานแม่บา้นโรงแรมตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
8. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานแม่บา้นโรงแรมในสถานประกอบการ

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหา ในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3701-5301 งานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม *-*-3
 (Food and Beverage Cost Control Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานควบคุมต้นทุนอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถาน
ประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานควบคุมตน้ทุน

อาหารและเคร่ืองด่ืมเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืมตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืมตามหลกัการ

กระบวนการและภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

สถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการด าเนินงาน            
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน การบันทึกสรุปจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5302 งานจดัการภตัตาคาร *-*-3
 (Restaurant   Management Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการภตัตาคาร 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการจดัการภตัตาคารในสถานประกอบการตาม
ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนัซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการ

ภตัตาคารเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการภตัตาคารตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการภตัตาคารตามหลกัการกระบวนการและภาระ

งานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึ กษาและปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับงานอา ชีพระดับ เทคนิคทางด้านงานการจัดการภัตตาคาร                                   

ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงาน       
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5303 งานการจดัเล้ียง *-*-3
 (Banquet Management Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัเล้ียง 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการจดัเล้ียงในสถานประกอบการตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัเล้ียงอุปกรณ์

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัเล้ียงตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัเล้ียงตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัเล้ียงในสถานประกอบการการ

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ขปัญหา
ในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5304 งานบาร์และเคร่ืองด่ืม *-*-3
 (Bar and Beverage Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบาร์และเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานบาร์และเคร่ืองด่ืมในสถานประกอบการตามภาระ
งานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบาร์และเคร่ืองด่ืม

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานบาร์และเคร่ืองด่ืมตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานบาร์และเคร่ืองด่ืมตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานบาร์และเคร่ืองด่ืมในสถาน

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผนการด าเนินงาน การประเมินผล
และแกไ้ขปัญหา   ในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5305 งานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม *-*-3
 (Modern Drinks Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยมในสถานประกอบการตาม
ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเคร่ืองด่ืมตามสมยั

นิยมเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยมตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยมตามหลกัการกระบวนการและภาระ

งานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยมในสถาน

ประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล
และแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5306 งานใชภ้าษาองักฤษบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม *-*-3
 (English for Food and Beverage Services Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ
ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการใช้ภาษาองักฤษบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
สถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนัซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษ

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตาม

หลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามหลกัการ

กระบวนการและภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการใชภ้าษาองักฤษบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การ
ด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผล
การปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-53xx งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม... *-*-3 
 (Food and Beverage Service Work…) 

จุดประสงคร์ายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนัซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการใชศิ้ลปะการชงกาแฟตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามหลกัการกระบวนการและ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถาน

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิ เคราะห์งาน การวางแผน การด า เนินงาน                                  
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน การบันทึกสรุปจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

สาขางานครัวโรงแรม 
3701-5401 งานสุขอนามยัและโภชนาการ *-*-3
 (Hygiene and Nutrition Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานสุขอนามยัและโภชนาการ 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานสุขอนามยัและโภชนาการในสถานประกอบการตาม
ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานสุขอนามยัและ

โภชนาการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานสุขอนามยัและโภชนาการตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานสุขอนามยัและโภชนาการตามหลกัการกระบวนการและ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานสุขอนามยัและโภชนาการในสถาน

ประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผนการ ด าเนินงาน การประเมินผล
และแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5402 งานอาหารโรงแรม *-*-3
 (Hotel Cookery Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานอาหารโรงแรม 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานอาหารโรงแรมในสถานประกอบการตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานอาหารโรงแรม

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานอาหารโรงแรมตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานอาหารโรงแรมตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานอาหารโรงแรมในสถานประกอบการ          

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหา  ในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5403 งานอาหารเพื่อการจดัเล้ียง *-*-3
 (Banquet Food Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางด้านงานอาหารเพื่อการจดัเล้ียงในสถานประกอบการตาม
ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานอาหารเพื่อการจดั

เล้ียงเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานอาหารเพื่อการจดัเล้ียงตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานอาหารเพื่อการจดัเล้ียงตามหลกัการกระบวนการและภาระ

งานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานอาหารเพื่อการจัดเล้ียงในสถาน

ประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล
และแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน การบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5404 งานเบเกอร่ี *-*-3
 (Bakery Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเบเกอร่ี 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานเบเกอร่ีในสถานประกอบการตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเบเกอร่ีเตรียมความ

พร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานเบเกอร่ีตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานเบเกอร่ีตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านงานเบเกอร่ีในสถานประกอบการการ

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงานการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหา
ในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-5405 งานการออกแบบการจดัรายการอาหาร *-*-3
 (Menu Design and Setting Work) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการออกแบบการจดัรายการอาหาร 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานการออกแบบการจัดรายการอาหารในสถาน
ประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการออกแบบการจดั

รายการอาหารเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการออกแบบการจดัรายการอาหารตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการออกแบบการจดัรายการอาหารตามหลกัการกระบวนการและ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการออกแบบการจดัรายการอาหาร           

ในสถานประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงาน            
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานการบันทึกสรุปจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-54xx งานครัวโรงแรม… *-*-*
 (Hotel Kitchens Work...) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานครัวโรงแรม 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติการและแก้ไขปัญหา                     

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานครัวในธุรกิจในสถานประกอบการตามภาระ
งานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ขยนัซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานครัวโรงแรมเตรียม

ความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานครัวโรงแรมตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานครัวโรงแรมเชิงธุรกิจตามหลกัการกระบวนการและภาระ

งานท่ีรับผดิชอบ 
4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานครัวโรงแรมเชิงธุรกิจในสถาน

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงานการประเมินผล
และแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานการบนัทึกสรุปจดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

สาขางานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
3701-55xx งานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์…        * - * - * 
 (Business service golf Work …) 
จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 
ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการธุรกิจ

สนามกอลฟ์ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางด้านงานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟ ตามหลักการและ

กระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านงานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟในสถาน

ประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน   การวางแผน   การด าเนินงาน   
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
  



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                   สาขาวิชาการโรงแรม 

สาขางานบริการบนเรือส าราญ 
3701-56xx งานบริการบนเรือส าราญ…        * - * - * 
 (Services on Cruise Ships Work …) 

จุดประสงคร์ายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการบนเรือส าราญ 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานบริการบนเรือส าราญ ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการบนเรือส าราญ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานบริการบนเรือส าราญตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางด้านงานบริการบนเรือส าราญ ตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานบริการบนเรือส าราญในสถาน

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผล
และแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พทุธศกัราช 2557     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว         สาขาวิชาการโรงแรม 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดทกัษะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 

3701-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

3701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

3701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช 2557         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว      สาขาวิชาการโรงแรม  

3701-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

(On-the-Job Training) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พทุธศกัราช 2557     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว         สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 

(On-the-Job Training 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช 2557         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว      สาขาวิชาการโรงแรม  

3701-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 

(On-the-Job Training 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผู ้เรียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานทีต่อเนืองจากรายวิชา 3702-8002 ในสถานประกอบการ  สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พทุธศกัราช 2557     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว         สาขาวิชาการโรงแรม 

หมวดทักษะวชิาชีพ   

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง พุทธศกัราช  

 

โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

3701-8501 โครงการ *-*-4 

3701-8502 โครงการ 1 *-*-2 

3701-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช 2557         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว      สาขาวิชาการโรงแรม  

 

3701-8501 โครงการ * - * - 4 

(Project) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ มี

วินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง

ระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงาน

โครงการ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงการ 

ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พทุธศกัราช 2557     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว         สาขาวิชาการโรงแรม 

3701-8502 โครงการ 1 * - * - 4 

(Project) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ มี

วินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง

ระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงาน

โครงการ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงการ 

ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 
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3701-8503 โครงการ 2 * - * - 2 

 (Project 2) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ มี

วินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง

ระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงาน

โครงการ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงการ 

ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงการสร้างและหรือพฒันางานทีต่อเนืองจากรายวชิา 3701-8502 หรือเป็นโครงการใหม่) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2557 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 

3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 

3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 

3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
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3000-2001 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ  0-2-0 

(Vocational Activities 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพือพฒันาตน 

 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม 

 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา

กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ

ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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3000-2002 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ  0-2-0 

(Vocational Activities 2) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพือพฒันาตน 

 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม 

 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา

กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ

ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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3000-2003 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ  0-2-0 

(Vocational Activities 3) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพือพฒันาตน 

 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม 

 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา

กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ

ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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3000-2004 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ  0-2-0 

(Vocational Activities 4) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพือพฒันาตน 

 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม 

 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

 ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา

กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ

ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

 

 




