หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว
สาขาวิชาการโรงแรม

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพือให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพทีสัมพันธ์เกียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการโรงแรม ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพือให้มคี วามเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพืนฐานด้านการบริ การส่ วน
หน้า งานแม่บา้ นโรงแรม การบริ การอาหารและเครื องดืม และงานครัวโรงแรม
4. เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานในโรงแรมตามสาขาวิชาทีสําเร็ จในระดับหัวหน้างาน (Supervisor) ซึงมี
ความรั บผิดชอบในการจัดตารางการทํางานของพนักงาน ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื องมือของใช้
ดําเนินการประชุ มย่อย ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน สอนงานพนักงาน ระวังรั กษาความ
ปลอดภัยของสถานทีทํางาน ดําเนินการด้านเอกสารของแผนก ประสานงานการทํางานร่ วมกับ
แผนกอืน ติดตามและควบคุมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน แก้ไขปัญหาการบริ การลูกค้า และการ
ดําเนินงานของแผนก
5. เพือให้สามารถประกอบอาชี พในธุรกิจโรงแรม
6. เพือให้สามารถใช้ความรู ้และทักษะในการประกอบอาชี พอิสระ และศึกษาต่อในระดับสู งขึนได้
7. เพื อให้มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ซื อสัตย์สุจริ ต มีร ะเบียบวินยั เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณ ภาพของผู ้สํา เร็ จการศึ กษาระดับคุณ วุฒิ ก ารศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเทียว สาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วย
1. ด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ เช่น ความเสี ยสละ ซือสัตย์สุจริ ต กตัญ ู
กตเวที อดกลัน ละเว้นสิ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติทีดีตอ่ วิชาชีพและ
สังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่ น ความมีวนิ ยั ความรั บผิดชอบ ความรักสามัคคี มี มนุษย
สัมพันธ์ เชื อมันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึงตนเอง ปฏิ บตั งิ านโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เช่น ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป ได้แก่
2.1 สื อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพือพัฒนางานอาชี พ
2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผูอ้ นื
2.4 ประยุก ต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพือส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนิ นงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม และหลักความ
ปลอดภัย
3.2 ประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือพัฒนางานอาชีพ
สาขางาน บริ การส่ วนหน้ าโรงแรม
3.3 จัดการและดําเนินการงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม
3.4 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม
3.5 สื อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิ บตั ิงานและประสานงาน
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สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
3.3 จัดการและดําเนินการงานแม่บา้ นโรงแรม
3.4 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานแม่บา้ นโรงแรม
3.5 สื อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิ บตั ิงานและประสานงาน
สาขางานบริ การอาหารและเครื องดืม
3.3 จัดการและดําเนินการงานบริ การอาหารและเครื องดืม
3.4 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานบริ การอาหารและเครื องดืม
3.5 สื อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิ บตั ิงานและประสานงาน
สาขางานครัวโรงแรม
3.3 จัดการและดําเนินการงานครัวโรงแรม
3.4 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานครัวโรงแรม
3.5 สื อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิ บตั ิงานและประสานงาน
สาขางานธุรกิจสนามกอล์ ฟ
3.3 จัดการงานบริ การทีเกียวข้องกับธุรกิ จสนามกอล์ฟ
3.4 เลือกใช้และบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ นและสนามกอล์ฟ
3.5 ใช้ภาษาต่างประเทศสื อสารในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ
สาขางานบริ การบนเรื อสําราญ
3.4 วางแผน เตรี ยม การดําเนินการบริ การบนเรื อสําราญ
3.5 ดําเนินการบริ การบนเรื อสําราญ โดยเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ าน
3.6 สื อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การบนเรื อสําราญระดับปฏิ บตั งิ าน
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว
สาขาวิชาการโรงแรม
ผูส้ ํ า เร็ จการศึ ก ษาตามหลักสู ต รประกาศนี ยบัตรวิช าชี พชันสู ง พุ ทธศักราช 2557 ประเภทวิช า
อุตสาหกรรมท่องเทียว สาขาวิชาการโรงแรม จะต้อ งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่ าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า
83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้ างต่อไปนี
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสือสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
( หน่วยกิต)
( หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริ มหลักสูตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้ า งนี สํ า หรั บ ผู ้สํ า เร็ จการศึ ก ษาระดับประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ (ปวช.) ในประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมท่องเทียว สาขาวิชาการโรงแรม หรื อเทียบเท่า
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สําหรั บผูส้ ําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอืน
หรื อมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อ เทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชี พ จะต้อ งเรี ยนรายวิชาปรั บพืนฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี
รหัสวิชา
3700- 0001
3700- 0002
3700- 0003
3700- 0004

ชือวิชา
การโรงแรมและการท่องเทียว
ความรู ้ เบืองต้นเกียวกับอาหารและเครื องดืม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรั บอุตสาหกรรมท่องเทียว
บุคลิกภาพสําหรั บธุ รกิจบริ การ

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

ไม่น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต

ให้เลื อกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพือพัฒนา
ผูเ้ รี ย นให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดําเนิ น ชี วิตในสังคมสมัย ใหม่ เห็ น คุณ ค่า ของตนและการพัฒ นาตน
มีความใฝ่ รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการจัดการ มีทกั ษะในการสื อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนที เหมาะสมเพือให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพือสื อสารในงานอาชี พ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพือการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพือสื อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชี วศึกษา
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1201
3000-1202

ชือวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารทางธุรกิจและสังคม
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
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ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
สาขาวิชาการโรงแรม

รหัสวิชา
ชือวิชา
ท-ป-น
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรั บการปฏิบตั งิ าน
2-0-2
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็ปไซต์
0-2-1
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3-0-3
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3-0-3
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3-0-3
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3-0-3
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพืออุตสาหกรรมธุรกิจบริ การ
3-0-3
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ์
3-0-3
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3-0-3
3000-1213
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
3-0-3
3000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรั บงานบริ การจัดเลียง
3-0-3
3000-1215
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชันและสิ งทอ
3-0-3
3000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
3-0-3
3000-1217
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีเกษตร
3-0-3
3000-1218
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีประมง
3-0-3
3000-1219
ภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตร
3-0-3
3000-1220
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
3-0-3
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพือกิจการการบิน
3-0-3
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชี วศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1305
3000-1306
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315

ชือวิชา
วิทยาศาสตร์ งานธุรกิจและบริ การ
วิทยาศาสตร์ งานธุรกิจท่องเทียวและโรงแรม
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนยีเพือชีวติ
วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวิต
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
สาขาวิชาการโรงแรม

รหัสวิชา
ชือวิชา
3000-1316
วิทยาศาสตร์ เพืองานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบืองต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ทสถานศึ
ี
กษาอาชี วศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
*-*-*

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3000-1403
คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจ
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพืองานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีสถานศึ กษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิมเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวิต (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
ท-ป-น
3000–1501 ชีวติ กับสังคมไทย
3-0-3
3000–1502 เศรษฐกิ จพอเพียง
3-0-3
3000–1503 มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000–1504 ภูมิฐานถิ นไทย
3-0-3
3000–1505 การเมืองการปกครองไทย
3-0-3
3000*1501 ถึง 3000*1599
รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ทสถานศึ
ี
กษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิ มเติม
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1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวติ เพือสุ ขภาพและสังคม
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือภาวะผูน้ าํ
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุ ขภาพชุ มชน
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึก ษาเพืองานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพือสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพือการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิ มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไม่น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3700-1001
3700-1002
3700-1003

ชือวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ
การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทียว
หลักการดําเนินงานโรงแรม
ศิลปะการต้อ นรับและการบริ การ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิ ต)
รหัสวิชา
3701-2001
3701-2002
3701-2003
3701-2004
3701-2005

ชือวิชา
การจัดการงานส่ วนหน้าโรงแรม
การจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม
การบริ การอาหารและเครื องดืม
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
การตลาดเพือธุ รกิจบริ การ
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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รหัสวิชา
3701-2006
3701-2007

ชือวิชา
สนทนาภาษาอังกฤษเพืองานโรงแรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามทีกํา หนด
กรณีมีสาขางาน ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึงให้ครบตามทีกําหนดในกรณี ที
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้สาขางานนัน หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอืน ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตทีกําหนด
2.3.1 สาขางานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2101
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรั บงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-2102
การประชาสัมพันธ์โรงแรม
3701-2103
การติดต่อสื อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-2104
เอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า
3701-2105
การใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701*2101 ถึง 3701*2199
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-5101
งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่ วนหน้า
3701-5102
งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-5103
งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรั บงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-5104
งานการประชาสัมพันธ์โรงแรม
3701-5105
งานติดต่อสื อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

2.3.2 สาขางานแม่บ้านโรงแรม
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2201
การซักรี ดและห้องผ้า
3701-2202
เอกสารและการทํารายงานในงานแม่บา้ น
3701-2203
การจัดเตรี ยมห้องพัก
3701-2204
การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2205
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที
3701-2206
การใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
3701-2207
ศิลปะการจัดดอกไม้
3701*2201 ถึง 3701*2299
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3701-5201
3701-5202
3701-5203
3701-5204
3701-5205
3701-5206

ชือวิชา
งานซักรี ดและห้องผ้า
งานการจัดเตรี ยมห้องพัก
งานการจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
งานศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที
งานการใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
งานศิลปะการจัดดอกไม้

2.3.3 สาขางานบริการอาหารและเครื องดืม
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2301
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื องดืม
3701-2302
การจัดการภัตตาคาร
3701-2303
การจัดเลียง
3701-2304
บาร์ และเครื องดืม
3701-2305
เครื องดืมตามสมัยนิยม
3701-2306
การใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื องดืม
3701-2307
ศิลปะการชงกาแฟ
3701-2308
ความรู ้ เรื องไวน์
3701*2301 ถึง 3701*2399
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-5301
งานควบคุมต้นทุนอาหารและเครื องดืม
3701-5302

งานการจัดการภัตตาคาร
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รหัสวิชา
3701-5303
3701-5304
3701-5305
3701-5306

ชือวิชา
งานการจัดเลียง
งานบาร์ และเครื องดืม
งานเครื องดืมตามสมัยนิยม
งานการใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื องดืม

2.3.4 สาขางานครัวโรงแรม
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701- 2401 สุขอนามัยและโภชนาการ
3701-2402
การออกแบบการจัดรายการอาหาร
3701-2403
อาหารตะวันตก 1
3701-2404
อาหารตะวันตก 2
3701-2405
อาหารโรงแรม
3701-2406
อาหารเอเชีย
3701-2407
อาหารไทย
3701-2408
อาหารเพือสุ ขภาพ
3701-2409
อาหารเพือการจัดเลียง
3701-2410
อาหารฮาลาล
3701-2411
เบเกอรี
3701-2412
การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ
3701*2401 ถึง 3701*2499 รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3701-5401
3701-5402
3701-5403
3701-5404
3701-5405

ชือวิชา
งานสุ ข อนามัยและโภชนาการ
งานอาหารโรงแรม
งานอาหารเพือการจัดเลียง
งานเบเกอรี
งานการออกแบบการจัดรายการอาหาร
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ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

สาขาวิชาการโรงแรม

2.3.5 สาขางานธุ รกิจสนามกอล์ ฟ
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2501
ความรู ้ เบืองต้นเกียวกับกี ฬากอล์ฟ
3701-2502
งานบริ การห้องอาหารและการจัดเลียงในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3701-2503
งานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
3701-2504
การจัดการงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
3701-2505
ภาษาอังกฤษงานบริ การธุ รกิ จสนามกอล์ฟ
3701-2506
ภาษารัสเซียงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3701-2507
ภาษาเกาหลีงานบริ การธุ รกิ จสนามกอล์ฟ
3701*2401 ถึง 3701*2499 รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3701-5401
3701-5402
3701-5403
3701-5404
3701-5405
3701-54XX

ชือวิชา
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ 1
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ 2
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ 3
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ 4
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ X

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.6 สาขางานบริ การบนเรื อสําราญ
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2601
ความรู ้ พนฐานเกี
ื
ยวกับเรื อ ความปลอดภัยและการทํางานบนเรื อ
3701-2602
ความรู ้ พนฐานในการปฏิ
ื
บตั งิ านบนเรื อสําราญ
3701-2603
ภาษาอังกฤษงานบริ การบนเรื อสําราญ
3701-2604
ภาษาอังกฤษสําหรั บคนประจําเรื อ
3701-2605
การจัดการภัตตาคารบนเรื อสําราญ
3701-2606
การบริ การเครื องดืมบนเรื อสําราญ
3701-2607
การบริ การกาแฟบนเรื อสําราญ
3701-2608
ศิลปะการจัดดอกไม้
3701*2601 ถึง 3701*2699 รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

ท-ป-น
1-0-1
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
*-*-*

สาขาวิชาการโรงแรม

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3701-5601
3701-5602
3701-5603
3701-5604
3701-5605
3701-56XX

ชือวิชา
งานบนเรื อสําราญ 1
งานบนเรื อสําราญ 2
งานบนเรื อสําราญ 3
งานบนเรื อสําราญ 4
งานบนเรื อสําราญ 5
งานบนเรื อสําราญ X

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรั บรายวิชาในการศึ กษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต นัน ให้สถานศึ กษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จหรื อหน่วยงานของรัฐ เพือนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ทีสอดคล้องกัน ระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิ บตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทังจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที ใช้ในการฝึ กอาชีพในแต่ ละ
รายวิ ช าเพื อนําไปจัด ทํา แผนการฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานให้ส อดคล้อ งกับ
สมรรถนะรายวิชา ทังนี โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 54 ชัวโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ ( หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3701-8001 หรื อรายวิชา 3701-8002 และ 3701-8003
รหัสวิชา
3701-8001
3701-8002
3701-8003

ชือวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ จํานวน หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3701-8501 หรื อรายวิชา 3701-8502 และ 3701-8503
รหัสวิชา
3701-8501
3701-8502
3701-8503

ชือวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

ให้เลื อกเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิชาที เสนอแนะ หรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัต รวิชาชี พ ชันสู ง พุ ทธศักราช 2557 ทุ ก ประเภทวิชา สาขาวิช าและหมวดวิช า
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาทีเคยศึก ษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้ศึ กษาโดยไม่นบั หน่วยกิ ต
รวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
3701-9001
3701-9002
3701-9003
3701-9004
3701-9005
3701-9006
3701-9007
3701-9008
3701-9009
3701-9010
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214

ชือวิชา
ศิลปะการจัดและตกแต่งสวน
การแกะสลักนําแข็งและวัสดุอืน
อาหารเพือการเดินทาง
การตกแต่งขนมเพือธุ รกิจ
นันทนาการ
กิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ
การนวดเพือผ่อนคลาย
การนวดด้วยนํามันหอมระเหย
วัฒนธรรมอาเซี ยน
ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริ การ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรั บการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
การสนทนาภาษาญีปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

สาขาวิชาการโรงแรม

รหัสวิชา
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชือวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรั บการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรั บการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซี ยสําหรั บการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
การสนทนาฝรั งเศสสําหรับการทํางาน

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

4. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชือวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมทีสถานศึ กษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
*-*-*

สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทียว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ
3700-0001
3700-0002
3700-0003
3700-0004

การโรงแรมและการท่องเทียว
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับอาหารและเครื องดืม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมท่องเทียว
บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

สาขาวิชาการโรงแรม

3700-0001

การโรงแรมและการท่ องเทียว

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เรื องอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว
2. มีความรู ้ในงานบริ การในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว
3. ตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว
4. มีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพการโรงแรมและท่องเทียว
สมรรถนะรายวิชา
1. ระบุความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว
2. แสดงความรู ้เกียวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเทียว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับการโรงแรมและการท่องเทียว หลักการ ประเภทของทีพัก งานบริ การด้านทีพักแรมและ
การท่องเทียว ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเทียว การประสานงานภายในองค์กรและธุรกิจ
ทีเกียวข้อง ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจท่องเทียว

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3700-0002

ความรู้ เบืองต้นเกียวกับอาหารและเครื องดืม

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับอาหารและเครื องดืมทีมีบริ การในโรงแรม
2. มีความรู ้และเข้าใจหลักโภชนาการเบืองต้น รายการอาหาร และลักษณะอาหารทีมีบริ การ
ในโรงแรม
3. มีความรู ้ในเรื องอุปกรณ์เครื องใช้เกียวกับอาหารและเครื องดืม
4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับอาหารและเครื องดืมทีมีบริ การในโรงแรม
2. แสดงความรู ้เกียวกับอุปกรณ์เครื องใช้เกียวกับอาหารและเครื องดืม
3. แสดงความรู ้เกียวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและเครื องดืม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับอาหารและเครื องดืม หลักโภชนาการเบืองต้น ความรู ้เกียวกับ
อาหารและรายการอาหาร หลักและวิธีการจัดรายการอาหารมือต่าง ๆ ประเภทของเครื องดืม การบริ การเครื องดืม
กับอาหารแต่ละประเภท ชนิ ดและลักษณะของเครื องดืมทีมีบริ การในโรงแรม อุปกรณ์เครื องใช้เกียวกับอาหาร
และเครื องดืม มารยาทในการรับประทานอาหารและเครื องดืม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3700-0003

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมท่ องเทียว
(Information Technology for Tourism Industry)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. รู ้และเข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีใช้ในอุตสาหกรรมท่องเทียว
2. เลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทียว
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีต่อการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและรักษาระบบการทํางานทางคอมพิวเตอร์
2. ดําเนินงานด้านระบบการสํารองสําหรับการบริ การต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์
3. ออกแบบเอกสารรายงานและแผนงานด้านคอมพิวเตอร์
4. ดําเนินงานระบบข้อมูลอัตโนมัติ
5. ใช้เครื องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทัวไป
6. เข้าใจและสืบค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
7. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมท่องเทียว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้ในอุตสาหกรรมท่องเทียว การจัดทําเอกสารข้อมูล
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการปฏิบตั ิงาน การสื บค้น บันทึก จัดเก็บ และการนําเสนอข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต การรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ และการรับ-ส่งจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3700-0004

บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริการ
(Personality for Service Sector )

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีทกั ษะในการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริ การ
3. มีเจตคติและตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพทีเหมาะสมกับวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับความหมาย ความสําคัญ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีทกั ษะในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานวิชาชีพในธุรกิจบริ การ
3. มีบุคลิกภาพและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับความหมาย ความสําคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมิน
บุคลิกภาพของตนเอง การปรับปรุ งบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพ บุ คลิกภาพด้านการแต่งกาย การสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ มารยาททางสังคม ศิลปะการพูด บุคลิกภาพกับการเป็ นผูน้ าํ การคิดเชิงบวก การปลูกฝัง
เจตคติทีดีต่อการปฏิบตั ิงานวิชาชีพในธุรกิจบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทียว
สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน
 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001–1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์กร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–1002
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

3-0-3
2-2-3

 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทียว
3700-1001
3700-1002
3700-1003

การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทียว
หลักการดําเนินงานโรงแรม
ศิลปะการตอนรับและการบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

3-0-3
3-0-3
2-2-3

สาขาวิชาการโรงแรม

 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกี ยวกับการจัดการองค์การและองค์กร หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต หลักการเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ มประสิ ทธิ ภาพของ
องค์กร และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต
3. มีเจตคติแ ละกิ จนิ สั ยที ดีในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรั บผิ ดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับหลัก การจัดการองค์ก ารและองค์ก ร การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ มผลผลิ ต
การจัดการความเสี ยง และการเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ มประสิ ทธิ ภาพขององค์กรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธ์เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ การจัดองค์การ การเพิ มประสิ ทธิ ภาพขององค์กร การบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต การ
จัดการความเสี ยง กลยุทธ์การเพิ มประสิ ทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ มผลผลิตมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การ
สื บค้นและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บ ค้น จัดเก็ บ ค้น คื น ส่ ง ผ่ า น จัดดําเนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ นําเสนอและสื อสารข้อ มู ล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเกียวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงาน
อาชี พ โดยใช้ค อมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ และสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเกียวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทียว
3700-1001

การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่ องเทียว
(Operations in the Tourism Industry)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. รู ้และเข้าใจเกียวกับพืนฐานการดําเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเทียว
2. วิเคราะห์ผลกระทบ สถานการณ์ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเทียว
3. มีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพด้านการท่องเทียวในฐานะเจ้าของประเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและดูแลตรวจสอบด้านโครงสร้างพืนฐานการท่องเทียว
2. วิเคราะห์ผลกระทบและปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการท่องเทียวของอุตสาหกรรมท่องเทียว
3. วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเทียว
4. ประเมิน วางแผน ประสานงาน และพัฒนารู ปแบบการท่องเทียวสําหรับชุมชนอย่างยังยืน จัด
กิจกรรมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวิต การท่องเทียวเดินป่ า ฯลฯ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับพืนฐานการดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทียว บทบาท และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเทียว โครงสร้างพืนฐานของอุตสาหกรรมท่องเทียว องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเทียว
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการท่องเทียว รู ปแบบและกิจกรรมการท่องเทียว การท่องเทียวแบบยังยืน การท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวิต การท่องเทียวเดินป่ า ฯลฯ นโยบายและการส่งเสริ มการท่องเทียวของ
ภาครัฐและเอกชน สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบนั แนวทางการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเทียว แนวโน้มและทิศทางของการท่องเทียว

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3700 –1002

หลักการดําเนินงานโรงแรม
( Hotel Operation)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการดําเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ
ในโรงแรม
2. มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
3. มีความรู ้ความเข้าใจถึงปัจจัยทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
4. มีเจตคติทีดีต่องานในธุรกิจโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เรื องหลักการดําเนินงานโรงแรม
2. จําแนกสายงานในโรงแรม
3. ระบุความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
4. จําแนกปัจจัยทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี ยวกับหลักการดําเนิ นงานโรงแรม ประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของธุรกิจโรงแรม ธุรกิ จ
ที พัก ประเภทของธุ ร กิ จที พัก และโรงแรม ระบบการบริ หารกิ จ การโรงแรม หน้าที ความรั บผิด ชอบของ
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆในโรงแรม ปัจจัยต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
ตลอดจนปัญหาทีเกิดขึนในธุรกิจโรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มด้านการโรงแรมในปัจจุบนั
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สาขาวิชาการโรงแรม

3700 – 1003

ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
(Art of Reception and Service)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับศิลปะการต้อนรับและบริ การ
2. มีทกั ษะ ปฏิบตั ิตามขันตอนวิธีการต้อนรับ และเทคนิคในการให้บริ การ
3. มีเจตคติทีดีในงานอาชีพบริ การ
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในทีทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างและรักษาแนวทางการทํางานเป็ นทีมเพืองานบริ การ
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานต้อนรับและบริ การ
4. สือสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นําเสนอสินค้าและบริ การแก่ลูกค้า
6. จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับศิลปะการต้อนรับและการบริ การ หลักการ ความสําคัญและรู ปแบบในการ
ให้บริ การ การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริ การ การอยูร่ ่ วมกันและการปรับตัวในสังคม การผูกมิตรไมตรี
พฤติกรรมของลูกค้า จิตวิทยาการบริ การ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการจูงใจ การสร้างความประทับใจ
ให้กบั ลูกค้า แนวทางการทํางานเป็ นทีมเพืองานบริ การ การสือสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
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สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3701-2001
3701-2002
3701-2003
3701-2004
3701- 2005
3701-2006
3701-2007

การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
การจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม
การบริ การอาหารและเครื องดืม
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
การตลาดเพือธุรกิจบริ การ
สนทนาภาษาอังกฤษเพืองานโรงแรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

สาขาวิชาการโรงแรม

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3701-2001

การจัดการงานส่ วนหน้ าโรงแรม
(Hotel Front Office Management)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับโครงสร้างการบริ หารงานในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีความรู ้เกียวกับอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ต่าง ๆในงานส่วนหน้าโรงแรม
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานด้านส่วนหน้าโรงแรม
4. มีเจตคติทีดีและมีความรับผิดชอบในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
2. แสดงความรู ้เกียวกับการส่งเสริ มการบริ การ สินค้าและการต้อนรับ
3. ปฏิบตั ิงานส่วนหน้าโรงแรม ระดับหัวหน้างาน
4. สือสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบตั ิการพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม ความหมายและความสําคัญ ลักษณะของงาน
ส่ ว นหน้า โรงแรม โครงสร้ างการบริ หารงานส่ ว นหน้ าโรงแรมและบทบาทหน้า ที แต่ ล ะตําแหน่ ง งาน
คุณ ลัก ษณะคุ ณ สมบัติ และจรรยาบรรณพนัก งานบริ ก ารส่ ว นหน้าโรงแรม อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้และ
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน งานสํารองห้องพัก งานต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพัก งานบริ การ
โทรศัพท์ งานการเงินส่วนหน้า งานบริ การบริ เวณส่วนหน้าโรงแรม การจัดการด้านบุคลากร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั ิงานส่วนหน้าโรงแรม การจัดทํารายงานสถิติต่างๆ การดําเนินงานในการให้บริ การทาง
ธุรกิจ การจัดการกับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึ กปฏิบตั ิการจัดการงานส่ วน
หน้าโรงแรม
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สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2002

การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม
(Housekeeping Management)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับในงานแม่บา้ น เอกสารเครื องมือและอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานแม่บา้ นโรงแรม
3. มีทศั นคติทีดีต่องานแม่บา้ นโรงแรมและปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในงานแม่บา้ นโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานแม่บา้ นโรงแรม ระดับหัวหน้างาน
3. จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ
4. สือสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบตั ิการพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม โครงสร้างงานแม่บา้ นโรงแรม การกําหนด
ตําแหน่งหน้าทีความรับผิดชอบของพนักงานในแผนก การวางแผน การจัดหาบุคลากร การจัดเก็บข้อมูล การ
จัดทําห้องพัก ตามมาตรฐาน การทําความสะอาดบริ เวณสาธารณะ งานห้องผ้า ห้องดอกไม้ การควบคุ มการ
เบิกจ่ายของใช้ประจําวัน การตรวจความเรี ยบร้อยของห้องพัก การจัดเอกสารเกี ยวกับงานแม่บา้ น สุขอนามัย
และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และฝึ กปฏิบตั ิงานแม่บา้ นโรงแรม
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สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2003

การบริการอาหารและเครื องดืม
(Food and Beverages Service)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับการบริ การอาหารและเครื องดืมรู ปแบบต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ในการบริ การอาหารและเครื องดืม
3. มีทกั ษะในการบริ การอาหารและเครื องดืมในรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติทีดีในงานบริ การอาหารและเครื องดืม
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ ในการบริ การอาหารและเครื องดืมแบบต่างๆ
2. ปฏิบตั ิงานด้านการบริ การอาหารและเครื องดืมในระดับหัวหน้างาน
3. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการบริ การอาหารและเครื องดืม หลักการ วิธีการ ประเภทและรู ปแบบของการ
ให้บริ การอาหารและเครื องดืมในโรงแรม การบริ การแบบรถเข็น (Gueridon Service) การบริ การแบบทางการ
(Silver Service) อุปกรณ์และการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ในการบริ การ การจัดโต๊ะอาหาร ขันตอน
การปฏิบตั ิงานบริ การอาหารและเครื องดืม เทคนิ คการสร้างความประทับใจในการบริ การ การแก้ไขปั ญหาใน
งานบริ การอาหารและเครื องดืม มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริ การ และฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการบริ การ
อาหารและเครื องดืมรู ปแบบต่างๆ
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สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2004

ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
(Hotel Kitchen and Cooking)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับรู ปแบบครัวและอุปกรณ์ เครื องใช้ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
2. มีความรู ้เกียวกับการจัดเตรี ยมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานประกอบอาหารโรงแรม
4. มีเจตคติทีดีในงานครัวโรงแรมและปฏิบตั ิงานให้ถูกสุขอนามัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับรู ปแบบครัว และวัสดุ อุปกรณ์ประเภทต่างๆ
2. ปฏิบตั ิงานเตรี ยมและประกอบอาหารโรงแรม
3. ปฏิบตั ิงานครัวโรงแรมในระดับหัวหน้างาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับครัวและการประกอบอาหารโรงแรม รู ปแบบครัวประเภทต่าง ๆ หน้าทีความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ อุปกรณ์งานครัว ความปลอดภัย การเลือกซือ การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ วิธีการและขันตอน
การประกอบอาหารครัวร้อน–เย็น อาหารตะวันตก เก็บรักษาอาหารปรุ งแล้วอย่างปลอดภัยการกําหนดราคาขาย
และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารโรงแรม
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สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2005

การตลาดเพือธุรกิจบริการ
(Marketing Service)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการดําเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆในโรงแรม
2. มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
3. มีความรู ้ความเข้าใจถึงปัจจัยทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
4. มีเจตคติทีดีต่องานในธุรกิจโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เรื องหลักการดําเนินงานโรงแรม
2. จําแนกสายงานในโรงแรม
3. ระบุความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
4. จําแนกปัจจัยทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับหลักการดําเนินงานโรงแรม ประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของธุรกิจโรงแรม ประเภท
ของโรงแรม ระบบการบริ หารกิจการโรงแรม หน้าทีความรับผิดชอบของแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสัมพันธ์
ของแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ปัจจัยต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม ตลอดจนปัญหาทีเกิดขึนในธุรกิจ
โรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มด้านการโรงแรมในปัจจุบนั
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2006

สนทนาภาษาอังกฤษเพืองานโรงแรม
(English for Hotel Conversation)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจเกียวกับคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้ในงานโรงแรม
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆเกียวกับงานส่วนหน้า
3. เขียนบันทึกแบบฟอร์มในการทํางานทีเกียวข้อง
4. มีเจตคติทีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสือสาร
สมรรถนะรายวิชา
1. สือสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบตั ิการ
2. พัฒนาและแสวงหาความรู ้ให้ทนั สมัยกับการเปลียนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับสนทนาภาษาอังกฤษเพืองานโรงแรม คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษทีใช้ในงานโรงแรม ฝึ กปฏิบตั ิการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ และเขียนบันทึกแบบฟอร์ม
ในการทํางานทีเกียวข้อง
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2007

สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ
(Seminar for Specific Career)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับรู ปแบบและการเขียนโครงการในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
2. เตรี ยมและจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
3. สรุ ปรายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
4. มีเจตคติทีดี มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการกลุ่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนโครงการจัดสัมมนาได้ถูกต้องตามหลักการเขียนโครงการ
2. เตรี ยมและจัดสัมมนารู ปแบบต่างๆ
3. สรุ ปรายงานผลการจัดสัมมนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บัติ เกี ยวกับ การจัด สั ม มนา หน้ า ที ความรั บ ผิด ชอบและการประสานงานของ
ผูด้ าํ เนิ น การประชุมสัมมนา การเขียนโครงการ การเตรี ยมเครื องมือเครื องใช้สิ งอํานวยความสะดวกในการ
สัมมนา การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การศึกษากรณี ตวั อย่าง การบรรยายพิเศษจากวิทยากร และปฏิบตั ิตาม
โครงการทีกําหนด และการสรุ ปรายงานผลการจัดสัมมนา
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม
3701-2101
3701-2102
3701-2103
3701-2104
3701-2105

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม
การประชาสัมพันธ์โรงแรม
การติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
เอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า
การใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
3701-2201
3701-2202
3701-2203
3701-2204
3701-2205
3701-2206
3701-2207

การซักรี ดและห้องผ้า
เอกสารและการทํารายงานในงานแม่บา้ น
การจัดเตรี ยมห้องพัก
การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที
การใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
ศิลปะการจัดดอกไม้
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาเลือกรายวิชาที 1 ในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นอันดับแรก

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

สาขางานบริการอาหารและเครื องดืม
3701- 2301
3701- 2302
3701- 2303
3701- 2304
3701- 2305
3701-2306
3701-2307
3701-2308

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื องดืม
การจัดการภัตตาคาร
การจัดเลียง
บาร์และเครื องดืม
เครื องดืมตามสมัยนิยม
การใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื องดืม
ศิลปะการชงกาแฟ
ความรู ้เรื องไวน์
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานงานครัวโรงแรม
3701- 2401
3701-2402
3701-2403
3701-2404
3701-2405
3701-2406
3701-2407
3701-2408
3701-2409
3701-2410
3701-2411
3701-2412

สุขอนามัยและโภชนาการ
การออกแบบการจัดรายการอาหาร
อาหารตะวันตก 1
อาหารตะวันตก 2
อาหารโรงแรม
อาหารเอเชีย
อาหารไทย
อาหารเพือสุขภาพ
อาหารเพือการจัดเลียง
อาหารฮาลาล
เบเกอรี
การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

สาขางานธุรกิจสนามกอล์ ฟ
3701-2501
3701-2502
3701-2503
3701-2504
3701-2505
3701-2506
3701-2507

ความรู ้เบืองต้นเกียวกับกีฬากอล์ฟ
งานบริ การห้องอาหารและการจัดเลียงในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ
งานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
การจัดการงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
ภาษาอังกฤษงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
ภาษารัสเซียงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
ภาษาเกาหลีงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2

สาขางานบริการบนเรื อสํ าราญ
3701-2601
3701-2602
3701-2603
3701-2604
3701-2605
3701-2606
3701-2607
3701-2608

ความรู ้พนฐานเกี
ื
ยวกับเรื อ ความปลอดภัยและการทํางานบนเรื อ
ความรู ้พนฐานในการปฏิ
ื
บตั ิงานบนเรื อสําราญ
ภาษาอังกฤษงานบริ การบนเรื อสําราญ
ภาษาอังกฤษสําหรับคนประจําเรื อ
การจัดการภัตตาคารบนเรื อสําราญ
การบริ การเครื องดืมบนเรื อสําราญ
การบริ การกาแฟบนเรื อสําราญ
ศิลปะการจัดดอกไม้
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

1-0-1
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม
3701-2101

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่ วนหน้ าโรงแรม
(Information Technology for Front Office)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับเทคโนโลยีในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการปฏิบตั ิงานส่วนหน้า
3. มีเจตคติทีดีในอาชีพ และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานส่วนหน้าโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานติดต่อสือสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานสืบค้นข้อมูล งานนัดหมาย การสํารองตัวโดยสาร การสํารองห้องพัก
การรับ-ส่ง ไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิคส์ การเก็บรักษาข้อมูล การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานส่วนหน้า ข้อควร
ระมัดระวังในการใช้ และการบํารุ งรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีในงานส่วนหน้า
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2102

การประชาสัมพันธ์ โรงแรม
(Marketing Communications)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับการประชาสัมพันธ์รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ
2. เลือกใช้สือประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย
3. มีทกั ษะในปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์โรงแรม
4. มีเจตคติทีดีต่อการใช้สือเพือการประชาสัมพันธ์โรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้สือประชาสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย
2. ปฏิบตั ิงานการใช้สือเพือการประชาสัมพันธ์โรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการใช้สือเพือการประชาสัมพันธ์โรงแรม ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์
รู ปแบบและวิธีการใช้สือประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ การใช้สือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้สือเพือประชาสัมพันธ์
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2103

การติดต่อสื อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้ าโรงแรม
(Business Communication in Front Office)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับการติดต่อสือสารหลักการสือสาร การสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติทีดีในงานอาชีพ และปฏิบตั ิงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการติดต่อสือสารและการสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. เลือกและใช้เครื องมืออุปกรณ์ในการติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
3. ปฏิบตั ิงานติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม หลักการสือสาร การ
สือสารทางธุรกิจด้วยรู ปแบบการเขียน การสนทนา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย การ
สือสารกับลูกค้าด้วยระบบฝากข้อความทางเสียง (Voice Mail ) การให้บริ การติดต่อประสานงานกับธุรกิจสาย
การบิน ธุรกิจรถเช่า แหล่งท่องเทียว สถานบันเทิง การประสานงานนําเทียว (Tour Co-ordination) การให้บริ การ
ลูกค้านักธุรกิจด้วยระบบข้อมูลไร้สายและฝึ กปฏิบตั ิการติดต่อสือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2104

เอกสารและการทํารายงานในงานส่ วนหน้ า
(Reporting in Front Offices)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานเอกสารและทํารายงานส่วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติทีดีในอาชีพและปฏิบตั ิงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหน้าโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานเอกสารและทํารายงานส่วนหน้าโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเอกสารและการทํารายงานส่วนหน้าโรงแรม ประกอบด้วย งานเอกสารส่วนหน้า
งานรับจองห้องพัก งานต้อนรับและลงทะเบียน งานรับโทรศัพท์ งานบริ การบริ เวณห้องโถง งานการเงินส่วน
หน้า การจัดทํารายงานส่วนหน้า และการจัดเก็บเอกสารงานส่วนหน้า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2105

การใช้ ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้ าโรงแรม
(English for Hotel Front Office)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้ในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆเกียวกับงานส่วนหน้า
3. เขียนบันทึกแบบฟอร์ม ข้อความในการทํางานทีเกียวข้อง
4. มีใจรักในการให้บริ การงานส่วนหน้าโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆในงานส่วนหน้าโรงแรม
3. บันทึกแบบฟอร์ม ข้อความในงานส่วนหน้าโรงแรมและงานทีเกียวข้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษทีใช้ในงานส่วนหน้าโรงแรม ฝึ กปฏิบตั ิการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ และเขียนบันทึก
แบบฟอร์ม ข้อความในการทํางานทีเกียวข้อง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
3701-2201

การซักรีดและห้องผ้า
(Laundry and Linen)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับการซักรี ด และงานห้องผ้า
2. มีความรู ้เกียวกับชนิด ประเภทของผ้า และวัสดุ - อุปกรณ์ทีใช้ในการซักรี ด
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานในการซักรี ด และงานห้องผ้า
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการซักรี ด และงานห้องผ้าในโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานในการซักรี ด และงานห้องผ้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการซักรี ด และงานห้องผ้า หน้าทีและความรับผิดชอบ วัสดุอุปกรณ์ เครื องมือ
เครื องใช้ การบํารุ งรักษา ประเภทของผ้า สัญลักษณ์และความหมายของชนิดผ้า เคมีภณั ฑ์ทีใช้ในการซักรี ด
ขันตอนการซักรี ด การทํารายงานการปฏิบตั ิงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และฝึ กปฏิบตั ิงานการซักรี ด
และงานห้องผ้า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2202

เอกสารและการทํารายงานในงานแม่บ้าน
(Document and Reporting in Housekeeping)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้ น
2. มีทกั ษะการจัดทําเอกสารและทํารายงานแม่บา้ น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้ น
2. จัดทํางานเอกสารและทํารายงานแม่บา้ น
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี ยวกับ เอกสารและการทํารายงานในงานแม่บ้าน การทํารายงานของแผนกแม่บ้าน สภาพ
ห้องพัก ของหายและพบของ (Lost & Found) รายงานแจ้งซ่อม รายการยืมของ เบิกของเอกสารการส่งผ้าซัก
รี ด การตรวจสอบมินิบาร์ การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ และฝึ กการจัดทําเอกสารและการ
ทํารายงานในงานแม่บา้ น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2203

การจัดเตรียมห้องพัก
(Making up the room)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับหลักการทําความสะอาดห้องพัก
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานการทําความสะอาดห้องพัก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมและปฏิบตั ิการทําความสะอาดห้องพักสําหรับลูกค้า
2. ให้บริ การและอํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการจัดเตรี ยม วิธีการ จัดเตรี ยมรถเข็นแม่บา้ น ขันตอนการทําความสะอาด
ห้องพัก การปูเตียง การจัดเครื องใช้ประจําห้องพัก และมินิบาร์ ตรวจสอบข้อมูลรายงานสภาพห้องพัก จัดทํา
รายงานการทําความสะอาด อํานวยความสะดวกกรณี สิ งของสู ญหาย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา และ
ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดเตรี ยมห้องพัก

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2204

การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน
(Management & Inventory of Equipment)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับชนิดและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ การทําความสะอาดในงานแม่บา้ น
2. มีทกั ษะในการใช้ ดูแลรักษา การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์แม่บา้ นโรงแรม
3. วางแผนการใช้ดูแล และการสังซือวัสดุอุปกรณ์งานแม่บา้ นโรงแรม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับชนิดและประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ การทําความสะอาดในงานแม่บา้ น
2. ปฏิบตั ิงานการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการทําความสะอาดในงานแม่บา้ นโรงแรม
3. บริ หารจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ นโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ในงานแม่บา้ น ประเภท ชนิ ด วิธีการใช้ การดูแล
รักษา การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ นํายาทําความสะอาด เคมีภณ
ั ฑ์ ในการทําความสะอาด การจัดทําเอกสารเกียวกับ
การเบิกจ่าย การตรวจนับยอดคงเหลือ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2205

ศิลปะการจัดตกแต่งสถานที
(Art and Decoration)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับการตกแต่งสถานที
2. จัดเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ และออกแบบ ทีใช้ในตกแต่งสถานที
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานจัดตกแต่งสถานที
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับศิลปะการจัดตกแต่งสถานที
2. ปฏิบตั ิงานจัดตกแต่งสถานทีตามรู ปแบบของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับศิลปะการจัดตกแต่งสถานที หลักและองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎี การตกแต่ง
ห้องอาหาร ห้องจัดเลียง ห้องประชุมสัมมนา ห้องพักแขก และบริ เวณสาธารณะของโรงแรม การออกแบบผัง
(Lay out) วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดตกแต่งสถานที และฝึ ก
ปฏิบตั ิการจัดตกแต่งสถานที

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2206

การใช้ ภาษาอังกฤษงานแม่บ้าน
(English for Hotel Housekeeping)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานแม่บา้ น
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้ น
3. ให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานทีและบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม
4. จัดทําแบบฟอร์มงานแม่บา้ น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานแม่บา้ น
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้ นโรงแรม
3. ให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานทีและบริ การต่างๆ ในโรงแรม
4. กรอกและจัดทําแบบฟอร์มทีใช้ในงานแม่บา้ น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาในส่วนทีเกียวข้อง
กับงานแม่บา้ น คําศัพท์อุปกรณ์เครื องใช้ในการทําความสะอาด และสิ งอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก การ
สนทนาในสถานการณ์งานแม่บา้ น การทักทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การทําความสะอาด การซักรี ด
ข้อมูลเกียวกับสถานที การบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มงานแม่บา้ น การอ่านเอกสารที
เกียวข้อง ฝึ กปฏิบตั ิภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2207

ศิลปะการจัดดอกไม้
(Flower Arrangement)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอืนๆ
2. ประยุกต์ใช้วสั ดุอุปกรณ์และการจัดดอกไม้
3. วางแผนออกแบบและจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
4. สามารถเก็บรักษาดอกไม้ตามหลักและวิธีการเก็บ
5. สามารถควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอืนๆ
2. ปฏิบตั ิงานการจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ
3. ควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับศิลปะการจัดดอกไม้ หลักการจัด ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ วางแผน ออกแบบ
คิดค้น ดัดแปลง ประยุกต์ เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ จัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม้ การจัด
ดอกไม้เชิงธุรกิจ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานบริการอาหารและเครื องดืม
3701-2301

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครืองดืม
(Food and Beverage Cost Control)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับรายการอาหาร เครื องดืม และตํารับมาตรฐาน
2. มีความรู ้เกียวกับการควบคุมอาหารและเครื องดืม
3. มีทกั ษะในการคิดคํานวณต้นทุนอาหารและเครื องดืม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับรายการอาหาร เครื องดืม และตํารับอาหารมาตรฐาน
2. คํานวณต้นทุนอาหารและเครื องดืม
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกียวกับ การควบคุ มต้น ทุ น อาหารและเครื องดื ม รายการอาหาร จัด ตํารับอาหาร
มาตรฐาน รายการเครื องดืม การวางแผน การจัดซือ การตรวจรับการเก็บรักษา แบบฟอร์ มต่าง ๆ การคํานวณ
ต้นทุน การกําหนดราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื องดืม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2302

การจัดการภัตตาคาร
(Restaurant Management)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับลักษณะและประเภทของภัตตาคาร
2. มีความรู ้ในการให้บริ การตามรู ปแบบของภัตตาคาร
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานภัตตาคารในรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับงานภัตตาคาร
2. ปฏิบตั ิงานการให้บริ การในภัตตาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี ยวกับ การจัดการภัต ตาคาร ประเภทของภัตตาคาร โครงสร้าง การบริ หารงาน
หน้าทีความรับผิดชอบ กฎระเบียบข้อบังคับ การจัดเตรี ยมโต๊ะอาหาร อุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ใน การบริ การ
การวางแผน การส่ งเสริ มการขาย แบบฟอร์มและเอกสารทีใช้ในงานภัตตาคาร จัดทําตารางมอบหมายงานแก่
พนักงาน การบริ การอาหารและเครื องดืม ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า และ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการ
ภัตตาคาร

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2303

การจัดเลียง
(Banquet Management)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับธุรกิจจัดเลียง
2. มีความรู ้เกียวกับรู ปแบบการจัดเลียงและวางแผนการจัดรายการอาหาร
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจัดเลียงรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับธุรกิจจัดเลียง รู ปแบบการจัดเลียงและวางแผนรายการอาหาร
2. ปฏิบตั ิงานบริ การในงานจัดเลียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี ยวกับ การจัด เลียง รู ปแบบการจัด เลียง ศิลปะการขาย การรั บจอง การวางแผน
การประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ การเตรี ยมบุคลากร การจัดสถานที วางแผนรายการอาหาร จัดเตรี ยมอุปกรณ์
การจัด เลียง ปั ญ หาและการแก้ไขปั ญ หา และฝึ กปฏิบัติ ให้บ ริ ก ารอาหารและเครื องดื มในงานการจัด เลียง
ตรวจการปฏิบตั ิงานในทีทํางาน
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2304

บาร์ และเครื องดืม
(Bar and Beverage)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจประเภทของบาร์และการปฏิบตั ิงานบาร์
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์งานบาร์และเครื องดืม
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานบาร์และผสมเครื องดืม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ประเภทของบาร์และการปฏิบตั ิงานบาร์
2. ใช้เครื องมือและอุปกรณ์เครื องอํานวยความสะดวกในบาร์
3. ปฏิบตั ิงานบาร์และให้บริ การเครื องดืม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับบาร์และเครื องดืม โครงสร้าง หน้าที ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ กฎระเบียบ
จรรยาบรรณของพนัก งาน ประเภท ชนิ ด ของเครื องดื ม อุป กรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในบาร์ การจัด เก็ บ
บํารุ งรักษา การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนผสม การจัดบาร์ สูตรเครื องดืมมาตรฐาน การพัฒนาสูตรเครื องดืม
การตกแต่ง เครื องดื ม การควบคุ มต้น ทุ น กําหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จัด การบริ ก ารเครื องดื มไม่มี
แอลกอฮอล์และเครื องดืมมีแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย และฝึ กปฏิบตั ิงานบาร์ ผสม
เครื องดืม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2305

เครื องดืมตามสมัยนิยม
(Modern Drinks)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับชนิดของเครื องดืมตามสมัยนิยม
2. เลือกใช้อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ในการทําเครื องดืม
3. เตรี ยม ผสม และตกแต่งเครื องดืมตามสมัยนิยม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับชนิดของเครื องดืมตามสมัยนิยม
2. ปฏิบตั ิงานผสมเครื องดืม และตกแต่งตามรายการทีกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับเครื องดืมตามสมัยนิยม วิธีการผสมเครื องดืม ชนิดของเครื องดืม อุปกรณ์
เครื องมือเครื องใช้ในการทําเครื องดืม การทําความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รายการเครื องดืม
ส่วนผสม วัตถุดิบ การตกแต่ง ผสมเครื องดืมและตกแต่งตามรายการทีกําหนด สร้างสรรค์เครื องดืม เพือสนอง
ความต้องการของลูกค้า คํานวณต้นทุน กําหนดราคาขาย และการส่งเสริ มการขาย ฝึ กปฏิบตั ิการผสมและ
ตกแต่งเครื องดืมตามสมัยนิยม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701 -2306

การใช้ ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื องดืม
(English for Food and Beverage Services)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับคําศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษในการบริ การอาหารและเครื องดืม
2. สนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานบริ การอาหารและเครื องดืม
3. เขียนรายการอาหารและเครื องดืม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับคําศัพท์สาํ นวนภาษาอังกฤษในงานบริ การอาหารและเครื องดืม
2. สือสารภาษาอังกฤษในงานบริ การอาหารและเครื องดืม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้ในงานบริ การอาหารและ
เครื องดื ม ชื อและประเภทของอาหาร เครื องดืม อุปกรณ์ และเครื องปรุ ง การสนทนาเกียวกับ การจองโต๊ะ
การต้อนรับลูกค้า การให้คาํ แนะนํา การสังอาหาร การจัดการกับการตําหนิ ลูกค้า การจ่ายเงิน การขอบคุณและ
ขอโทษ การอ่านและสาธิตขันตอนการปรุ งอาหารและผสมเครื องดืม การเขียนรายการอาหารและเครื องดืม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2307

ศิลปะการชงกาแฟ
(Technique and Art of Coffee Making)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ในการชงกาแฟ
2. เตรี ยม ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการทีกําหนด
3. ทําความสะอาดและรักษาอุปกรณ์เครื องใช้ในการชงกาแฟ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ในการชงกาแฟ
2. ปฏิบตั ิงานเตรี ยม ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการทีกําหนด
3. ทําความสะอาดอุปกรณ์เครื องใช้ในการชงกาแฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับศิลปะในการชงกาแฟ ประวัติ ประเภท ชนิ ดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื องมือ
เครื องใช้ การทําความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รายการเครื องดืมกาแฟ การเตรี ยมส่วนผสม วิธีการชง
และตกแต่งกาแฟ ตามรายการทีกําหนด และฝึ กปฏิบตั ิศิลปะการชงกาแฟ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2308

ความรู้เรื องไวน์
(Introduction to Wine)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับประเภท กระบวนการผลิต ชนิด และการเก็บรักษาไวน์
2. มีความรู ้ในการอ่านฉลากแนะนําประเภทของไวน์
3. มีทกั ษะในการบริ การไวน์
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับประเภทและชนิดของไวน์
2. แสดงความรู ้ในการอ่านฉลากแนะนําประเภทของไวน์
3. ปฏิบตั ิงานให้บริ การเครื องดืมไวน์ประเภทต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี ยวกับ ความรู ้ เรื องไวน์ ประวัติ ประเภท ชนิ ด ของไวน์ การปลูก การเก็บเกี ยว
ประเภทขององุ่น วิธีการผลิต การอ่านฉลากไวน์ การทดสอบไวน์ ไวน์กบั ชนิ ดของอาหาร การนําเสนอ การ
ให้บริ การไวน์ การเก็บรักษาไวน์ ใช้ตูแ้ ช่ และทีเก็บไวน์ การฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการบริ การไวน์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานครัวโรงแรม
3701-2401

สุ ขอนามัยและโภชนาการ
(Hygiene and Nutrition)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับสุขอนามัยและโภชนาการ
2. มีความรู ้เกียวกับการสุขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหาร
3. ฝึ กปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารทีถูกสุขอนามัยและโภชนาการ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับสุขอนามัยและโภชนาการ
2. แสดงความรู ้เกียวกับการสุขาภิบาลอาหาร และการถนอมอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารทีถูกสุขอนามัยและโภชนาการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับสุขอนามัยการรักษาความสะอาดทีถูกวิธี ทังอนามัยส่วนตัวและส่วนรวม
ภายในองค์กร การรักษาคุณค่าของอาหารตามหลักโภชนาการ การปนเปื อน สาเหตุทีทําให้เน่าเสีย อาหาร
เป็ นพิษ การสุขาภิบาลอาหาร การถนอมอาหาร การจัดเก็บอาหาร การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื องมือ
เครื องใช้ในครัว ห้องอาหาร และการรักษาอนามัยส่วนบุคคลของผูท้ ีทํางานเกียวข้องกับอาหาร ฝึ กปฏิบตั ิ
ประกอบอาหารทีถูกสุขอนามัยและโภชนาการ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2402

การออกแบบการจัดรายการอาหาร
(Menu Design and Setting)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับความสําคัญของรายการอาหารชนิดต่าง ๆ
2. วางแผนการจัดและออกแบบรายการอาหารมือต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการวางแผนการจัดรายการอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับความสําคัญของรายการอาหาร
2. ปฏิบตั ิงานวางแผนการจัดรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับวางแผนการจัดรายการอาหาร ความสําคัญของรายการอาหาร รายการอาหาร
สําหรับมืออาหารต่าง ๆ การออกแบบรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลียง รายการอาหารตามฤดูกาล
ความรู ้เกียวกับเทศกาลต่าง ๆ และอาหารทีสําคัญ และปฏิบตั ิการจัดทํารายการอาหาร

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2403

อาหารตะวันตก 1
(Western Food Cookery 1)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับลักษณะทัวไป ประเภทและชนิดของอาหารตะวันตก
2. จัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารตะวันตก
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับประเภท และชนิดของอาหารตะวันตก
2. จัดเตรี ยมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารตะวันตก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก ความรู ้ ทวไป
ั
ประเภทและชนิ ด ของอาหาร
ตะวัน ตก อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในการเตรี ยม การประกอบอาหารและการดู แลรั ก ษา ส่ ว นผสมและ
เครื องปรุ งทีใช้ในการประกอบอาหาร คําศัพท์ทีใช้ในการเตรี ยมและการประกอบอาหารตะวันตก วิธีการเตรี ยม
และการประกอบอาหารประเภทต่างๆ การออกแบบและจัดตกแต่งอาหารประเภทของซุป (Soups) ออร์ เดิร์ฟ (
Hors d’oeuvres) อาหารประเภทไข่ (Eggs) อาหารประเภทผักต่าง ๆ (Vegetables) เก็บรักษาอาหารปรุ งแล้วอย่าง
ปลอดภัย สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานครัว และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารตะวันตก

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2404

อาหารตะวันตก 2
(Western Food Cookery 2)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับการประกอบอาหารตะวันตก อาหารหลักและขนมหวาน
2. มีความรู ้ในการจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการประกอบอาหารตะวันตก อาหารหลักและขนมหวาน
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารตะวันตก
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารตะวันตก ประเภทต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการประกอบอาหารตะวันตก ประเภทของอาหาร อุปกรณ์เครื องมือ
เครื องใช้ การเตรี ยม การประกอบอาหารตะวันตกจานหลัก ขนมหวาน ร้อน เย็น (Hot and Cold Desserts)
การจัดตกแต่งอาหาร การเก็บรักษาอาหารทีปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย การทําตํารับมาตรฐาน และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารตะวันตก

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2405

อาหารโรงแรม
(Hotel Cookery)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับวิธีการสังซือ จัดเก็บ วัตถุดิบ อุปกรณ์การประกอบอาหาร
2. ประกอบอาหารไทย เอเชีย และอาหารยุโรป
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารโรงแรมประเภทต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวิธีการสังซือ จัดเก็บ วัตถุดิบ
2. ปฏิบตั ิงานการเตรี ยมและประกอบอาหารไทย เอเซีย และยุโรป ประเภทต่างๆ
3. เก็บรักษาอาหารทีปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสังซือวัตถุดิบ การจัดเก็บและการเตรี ยม วิธีการขันตอน ประกอบอาหาร
ไทย อาหารเอเชีย และอาหารยุโรปทีนิยม การเก็บรักษาอาหารทีปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย การนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้การจัดตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ และฝึ กปฏิบตั ิประกอบอาหารโรงแรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2406

อาหารเอเชีย
(Asia Food Cookery)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับความหมาย ประเภทและลักษณะอาหารเอเชียทีนิยม
2. เตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเอเชีย
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารเอเชีย
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารเอเชีย ทีนิยม
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารเอเชีย
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเอเชีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการประกอบอาหารเอเชีย ความหมายประเภท และลักษณะของอาหารเอเชีย
ทีได้รับความนิยม การเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและประกอบอาหารเอเชีย ตํารับอาหาร
ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารเอเชีย การเก็บรักษาอาหารทีปรุ งแล้ว
อย่างปลอดภัย ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเอเชียทีนิยมและจัดตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2407

อาหารไทย
(Thai Cookery)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับความหมายประเภท ลักษณะของอาหารไทย
2. เตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย
3. ฝึ กปฏิบตั ิประกอบอาหารไทย
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารไทย
2. จัดเตรี ยม วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารไทย
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับความหมายประเภท และลักษณะของอาหารไทยทีได้รับความนิยม การเลือก
และเตรี ยมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและประกอบอาหารไทย ตํารับอาหาร ส่วนผสม วิธีการประกอบ
อาหาร เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารไทย การเก็บรักษาอาหารทีปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย ปฏิบตั ิการ
ประกอบอาหารไทยทีนิยมและจัดตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2408

อาหารเพือสุ ขภาพ
(Food for Health)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับสุขภาพ และความสําคัญของอาหารและสุขภาพ
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบของอาหารเพือสุขภาพ
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารเพือสุขภาพ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการประกอบอาหารเพือสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับอาหารเพือสุขภาพ
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ การประกอบอาหารเพือสุขภาพ
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารเพือสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับอาหารเพือสุขภาพ ความหมาย ประโยชน์ ความสําคัญของอาหารกับสุ ขภาพ
ความปลอดภัยในอาหาร การจัดรายการอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย การเลือกซือ วัตถุดิบในการประกอบ
อาหารเพื อสุ ข ภาพ การดัด แปลงอาหารเพื อสุ ข ภาพ การเก็ บ รั ก ษาอาหารที ปรุ งแล้ว อย่างปลอดภัย และ
ฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารเพือสุขภาพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2409

อาหารเพือการจัดเลียง
(Banquet Food)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ในการจัดรายการอาหารเพือการจัดเลียง
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับงานจัดเลียง
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเพือการจัดเลียง
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับรายการอาหารเพือการจัดเลียง
2. ปฏิบตั ิงานประกอบอาหารเพือการจัดเลียงประเภทต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับอาหารเพือการจัดเลียง ชนิดของอาหาร การจัดเลียง การจัดรายการอาหาร
การทําตํารับอาหารมาตรฐาน การดัดแปลงรายการอาหาร การจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานเลียงแบบ
ต่างๆ การประสานงานกับฝ่ ายทีเกียวข้อง และฝึ กปฏิบตั ิอาหารเพือการจัดเลียง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2410

อาหารฮาลาล
(Halal Cookery)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับหลักการในการผลิตอาหารฮาลาล
2. มีความรู ้เกียวกับการขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
3. ประกอบอาหารฮาลาลตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับมาตรฐานและการประกอบอาหารฮาลาล
2. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารฮาลาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกียวกับ การประกอบอาหารฮาลาล ความหมายและคําศัพท์ทีเกียวข้องกับอาหาร
ฮาลาล บทบัญ ญัติ ข องศาสนาอิ ส ลามเกี ยวกับ อาหารฮาลาลในปั จ จุ บัน การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหาร
ฮาลาลของประเทศไทย สถานการณ์การแข่งขันการผลิตอาหารฮาลาลของโลก มาตรฐานอาหารฮาลาล ของไทย
และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารฮาลาล

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2411

เบเกอรี
(Bakery)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี
2. มีทกั ษะในการทําเบเกอรี
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เพือผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี
3. ปฏิบตั ิงานด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับเบเกอรี ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ประเภทชนิดของเบเกอรี วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์
เครื องมือ เครื องใช้ เทคนิคและวิธีการทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี แต่ละชนิด การจัดทําสูตรมาตรฐาน คิดราคาต้นทุน
และราคาขาย และปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2412

การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ
(Flower Arrangement, Fruit and Vegetable Carving)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับการออกแบบ จัดดอกไม้ และการแกะสลักผัก – ผลไม้
2. มีทกั ษะจัดดอกไม้และแกะสลักผัก – ผลไม้
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการออกแบบการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้
2. ปฏิบตั ิงานจัดดอกไม้และแกะสลักผัก ผลไม้ โอกาสต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้ การเลือกและเตรี ยมวัสดุ -อุปกรณ์
เทคนิคการรักษา ดอกไม้ ผัก ผลไม้ การออกแบบการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้ การตกแต่งหัว
จาน และการจัดตกแต่งเชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้และ
การแกะสลักเชิงธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานธุรกิจสนามกอล์ฟ
3701-2501

ความรู้เบืองต้นเกียวกับกีฬากอล์ฟ
(Basics of golf)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการและวิธีการเล่นกีฬากอล์ฟ
2. มีความสามารถในการจัดและให้บริ การลูกค้าเล่นกอล์ฟในรู ปแบบต่างๆ
3. มีความสามารถตรวจสอบ บํารุ งรักษาอุปกรณ์สนามกอล์ฟ ให้พร้อมในการใช้งาน
4. มีจิตบริ การ และมีความสุภาพเรี ยบร้อย ให้เกียรติลูกค้า
สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและจัดการโปรแกรมกอล์ฟรู ปแบบต่างๆ
2.จัดและบริ การลูกค้าเล่นกอล์ฟในรู ปแบบต่างๆ
3.ดําเนินการตามโปรแกรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟทีกําหนดมาให้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับความรู ้เบืองต้นเรื อง กฎ กติกา มารยาท วิธีการเล่นกอล์ฟวิธีการจัดโปรแกรม
และให้บริ การการแข่งขัน การเลือกใช้และการบํารุ งรักษาอุปกรณ์กอล์ฟ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2502

งานบริการห้ องอาหารและการจัดเลียง
(Dining room service and banquet)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการ วิธีการ ขันตอนการให้บริ การในห้องอาหารและการจัดเลียง
ในและนอกสถานที
2. มีความสามารถในการเลือกใช้บาํ รุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ในงานบริ การ
ห้องอาหารและการจัดเลียง
3. มีความสามารถจัดการให้บริ การในห้องอาหารและการจัดเลียงในและภายนอก
4. มีจิตบริ การ ความรับผิดชอบ ความสะอาดและสุขอนามัย มารยาทในการบริ การ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการ วิธีการ ขันตอนการให้บริ การในห้องอาหารและการจัดเลียงในและ
นอกสถานที
2. จัดให้บริ การอาหารและเครื องดืมในห้องอาหารและการจัดเลียงในและนอกสถานที
3. จัดรายการอาหารแบบต่างๆ ตามหลักโภชนาการและความต้องการของลูกค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการ วิธีการ ขันตอนการให้บริ การในห้องอาหารและการจัดเลียงภายใน
และนอกสถานที หลักโภชนาการเบืองต้น และการจัดเลียงแบบต่างๆ เช่น บุฟเฟต์ คอคเทล โต๊ะจีน ชนิดและ
ลักษณะของอาหารและเครื องดืมทีมีบริ การในธุรกิจสนามกอล์ฟ เลือกใช้ บํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือ
เครื องใช้ ในงานบริ การห้องอาหารและการจัดเลียง มารยาทในการบริ การอาหารและเครื องดืม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2503

งานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟ
(Business services golf)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการให้บริ การธุรกิจสนามกอล์ฟงานบริ การส่วนหน้าและการ
ให้บริ การด้านต่างๆแก่ลูกค้า
2. มีความสามารถในการให้บริ การส่วนหน้า การประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
3. มีความสามารถในการให้บริ การสินค้าและสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ
4. มีจิตบริ การ ซือสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการให้บริ การงานส่วนหน้า งานประสานงาน งานจัดจําหน่ายสินค้า การ
จัดสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ
2. ให้บริ การงานส่วนหน้า ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
3. จัดจําหน่ายสินค้าเครื องอุปโภค บริ โภค และของทีระลึก
4. ดําเนินการจัดสนามฝึ กกอล์ฟ ตามความต้องการของลูกค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการให้บริ การธุรกิจสนามกอล์ฟโครงสร้างและลักษณะงานส่วน
หน้าของธุรกิจสนามกอล์ฟ การให้บริ การติดต่อสือสารกับลูกค้า การติดต่อประสานงานการให้บริ การ
แก่ลูกค้ากับหน่วยงานทีเกียวข้อง การจัดจําหน่ายสินค้าเครื องอุปโภค บริ โภค และของทีระลึก การจัด
สนามฝึ กซ้อมกอล์ฟตามความต้องการของลูกค้าและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2504

การจัดการงานแม่บ้านสนามกอล์ฟ
(Management Housekeeping Golf Club)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
2. สามารถปฏิบตั ิงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
3. มีความสามารถในการเลือกใช้ บํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ในงานแม่บา้ นสนาม
กอล์ฟ
3. มีจิตบริ การ ซือสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการทํางานของแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
2. ดูแลให้บริ การ บริ เวณโดยรอบสนามกอล์ฟ
3. ดูแลให้บริ การบริ เวณเก็บของใช้ส่วนตัว ของลูกค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ การควบคุมการเบิกจ่ายของใช้ประจําวัน
การเลือกใช้ บํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ในงานแม่บา้ น
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2505

ภาษาอังกฤษงานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟ
(English language to business services Golf)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับคําศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษในงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
2. มีทักษะ ในการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยนภาษาอังกฤษ และนําไปประยุก ต์ใช้ในงานบริ การธุ รกิ จ
สนามกอล์ฟ
3. มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษทีถูกต้อง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ หลัก การใช้ภ าษาอังกฤษ คําศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษเพืองานบริ ก ารธุ ร กิ จ
สนามกอล์ฟ
2. สนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษ กับลูกค้าชาวต่างชาติ ทีมาใช้บริ การในธุรกิจสนามกอล์ฟ
3. อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียน คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษทีใช้ในงานบริ การ
ธุรกิจสนามกอล์ฟ การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยใช้โครงสร้างประโยคพืนฐานการอ่าน
และการเขียน ประกาศ ป้ายเตือน และสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2506

ภาษารัฐเซียงานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟ
(Russia language)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับกับคําศัพท์ และสํานวนภาษารัสเซียในงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
2. มีทกั ษะ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และนําไปประยุกต์ใช้ในงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
3. ให้เกียรติในการใช้ภาษารัสเซีย มีมารยาทในการใช้ภาษาตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการใช้ภาษารัสเซีย คําศัพท์ และสํานวนภาษารัสเซียเพืองานบริ การธุรกิจสนาม
กอล์ฟ
2. สนทนาโต้ตอบ กับลูกค้าชาวรัสเซียทีมาใช้บริ การในธุรกิจสนามกอล์ฟ
3. อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ ภาษารัสเซียในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับความหมายของคําศัพท์และสํานวน ทีใช้ในงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
สนทนาโต้ตอบ โดยใช้โครงสร้างประโยคพืนฐานได้อย่างเหมาะสม อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ
ภาษารัสเซียในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2507

ภาษาเกาหลีงานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟ
(Korea language to business services Golf)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับคําศัพท์ และสํานวนภาษาเกาหลีในงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
2. มีทกั ษะ ในการฟัง พูด อ่านเขียน และนําไปประยุกต์ใช้ในงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
3. ให้เกียรติในการใช้ภาษาเกาหลี มีมารยาทในการใช้ภาษาตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลี คําศัพท์ และสํานวนภาษาเกาหลีเพืองานบริ การธุรกิจ
สนามกอล์ฟ
2. สนทนาโต้ตอบ กับลูกค้าชาวเกาหลีทีมาใช้บริ การในธุรกิจสนามกอล์ฟ
3. อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับความหมายของคําศัพท์และสํานวน
ทีใช้ในงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
สนทนาโต้ตอบโดยใช้โครงสร้างประโยคพืนฐานได้อย่างเหมาะสม อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ
ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจสนามกอล์ฟ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานบริการบนเรื อสําราญ
3701-2601
ความรู้พืนฐานเกียวกับเรื อ ความปลอดภัยและการทํางานบนเรื อ
(Introduction to Ships, Safety and Working On-Board)

1-0-1

จุดประสงค์รายวิชา เพือใช้
1. มีความรู ้พนฐานเกี
ื
ยวกับเรื อ ตําแหน่ง หน้าทีสายการบังคับบัญชา และของผูท้ าํ การในเรื อ
2. อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ กฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้องกับเรื อ และการทํางานบนเรื อ
3. มีเจตคติ และกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานบนเรื อ
สมรรถนะวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเรื อ ความปลอดภัยบนเรื อ และการทํางานบนเรื อ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้การทํางานบนเรื อได้อย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
กฎหมาย หรื อกฎระเบียบทีเกียวข้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับความความรู ้พืนฐานเกียวกับเรื อ ตําแหน่ง หน้าทีของผูท้ าํ การในเรื อ และสายการบังคับ
บัญชา โครงสร้างเรื อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรื อ ความรู ้อืน ๆ ทีเกียวข้องกับเรื อและคนประจําเรื อ อนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศ กฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวข้องกับเรื อ ความปลอดภัยบนเรื อ และ
การทํางานบนเรื อ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2602

ความรู้พืนฐานในการปฏิบัตงิ านบนเรือสําราญ
(Introduction to Working On-Board Cruise Ships)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับเรื อสําราญ รู ปแบบโครงสร้างการบริ หารงาน การปฏิบตั ิงานบนเรื อสําราญ เพือ
บริ การนักท่องเทียว
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานบนเรื อสําราญตามหลักการ กระบวนการและตําแหน่งหน้าทีทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติและกิจนินยั ทีดีในการปฎิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเรื อสําราญ รู ปแบบโครงสร้างการบริ หารงาน การปฏิบตั ิงานบนเรื อสําราญ
เพือบริ การนักท่องเทียว
2. ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ เครื องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนเรื อ
3. ใช้อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานบนเรื อ ตามหลักการกระบวนการและลักษณะงาน
4. ให้บริ การในงานทีรับผิดชอบบนเรื อสําราญ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับความรู ้บริ ษทั เรื อสําราญ เส้นทางการเดินเรื อ รู ปแบบการบริ หารจัดการ โครงสร้างการ
บริ หารงาน ตําแหน่งหน้าทีและความรับผิดชอบ กฎระเบียบ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน ทักษะ
การทํางานและใช้ชีวิตบนเรื อ เครื องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ บนเรื อ อุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบตั ิงานบน
เรื อ กระบวนการปฏิบตั ิงานบนเรื อสําราญ วัฒนธรรมของนักท่องเทียวและเพือนร่ วมงาน
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2603

ภาษาอังกฤษงานบริการบนเรื อสําราญ
(English for Cruise Ship Services)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้ในงานบริ การบนเรื อสําราญ
2. มีทกั ษะในการสือสารภาษาอังกฤษในงานบริ การบนเรื อสําราญ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการสือสารภาษาอังกฤษในงานอาชีพ โดยคํานึงถึงหลักภาษาและความมี
มนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้ในงานบริ การบนเรื อสําราญ
2. สือสารภาษาอังกฤษในงานบริ การบนเรื อสําราญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้ในงานบริ การบนเรื อสําราญ
ชือและประเภทของอาหาร เครื องดืม อุปกรณ์ และเครื องปรุ ง การสนทนาเกียวกับ การจองโต๊ะ
การต้อนรับลูกค้า การนําเสนอรายการอาหาร การเขียนรายการอาหารและเครื องดืม การให้คาํ แนะนํา
การสังอาหาร การแสดงบทบาทสมมติทกั ษะการให้บริ การ การจัดการกับการตําหนิลกู ค้า การจ่ายเงิน
การขอบคุณและขอโทษ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบตั ิงานบนเรื อสําราญ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701 -2604

การบริการกาแฟบนเรื อสําราญ
(Barista Services on Cruise Ships)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับประวัติของกาแฟ การผลิตกาแฟ วัสดุ อุปกรณ์ในการทํากาแฟ ชนิดของเมล็ด
กาแฟ รู ปแบบการคัวเมล็ดกาแฟ ชนิดของเครื องทํากาแฟ และประเภทของกาแฟ
2. มีทกั ษะในการวางแผน จัดเตรี ยม ชง ตกแต่ง และบริ การกาแฟตามสูตรมาตรฐาน กระบวนการ
และกฎระเบียบทีเกียวข้อง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย
มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ และสามารถทํางานพร้อมกับผูอ้ ืน ถูกสุขอนามัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับคุณสมบัติ หน้าทีความรับผิดชอบและกฎระเบียบของพนักงานบริ การ
เครื องดืมบนเรื อสําราญ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงาน สูตรเครื องดืมมาตรฐาน การให้บริ การและ
กฎระเบียบทีเกียวข้อง
2. วางแผน เลือก เตรี ยม ใช้ และจัดเก็บอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงานบริ การเครื องดืม
ตามหลักการและกระบวนการ และถูกสุขอนามัย
3. ผสมสูตรเครื องดืมตามหลักการและกระบวนการ ถูกสุขลักษณะ ตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงกฎระเบียบทีเกียวข้อง
4. คํานวณต้นทุน และกําหนดราคาขายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับประวัติของกาแฟ การวางแผน การผลิตกาแฟ วัสดุ อุปกรณ์ในการทํากาแฟ
ชนิดของเมล็ดกาแฟ รู ปแบบการคัวเมล็ดกาแฟ ชนิดของเครื องทํากาแฟ และประเภทของกาแฟ
การ
บริ การกาแฟ ภาชนะในการบรรจุกาแฟ เครื องดืมเพิ มเติมในร้านกาแฟ ขันตอนการทํากาแฟ และศิลปะเทคนิค
ในการตกแต่งกาแฟ คํานวณต้นทุน กําหนดราคากาแฟ และเครื องดืมประเภทอืน ๆ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2605

การจัดการภัตตาคารบนเรือสําราญ
(Restaurant Management on Cruise Ships)

1-3-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับบุคลิกภาพและสุขอนามัยของพนักงานบริ การอาหารและเครื องดืม การบริ การ
อาหารและเครื องดืมรู ปแบบต่าง ๆ ในภัตตาคารบนเรื อสําราญ
2. มีทกั ษะในการบริ การอาหารและเครื องดืมในภัตตาคารบนเรื อสําราญ ตามหลักการและ
กระบวนการจัดเตรี ยมและให้บริ การรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานภัตตาคารในรู ปแบบต่าง ๆ บนเรื อสําราญ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฎิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สุภาพอ่อนน้อม และ
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับบุคลิกภาพและสุขอนามัยของพนักงานบริ การอาหารและเครื องดืม
การ
บริ การอาหารและเครื องดืมรู ปแบบต่าง ๆ ในภัตตาคารบนเรื อสําราญ
2. แสดงบุคลิกภาพและสุขอนามัยทีดีของพนักงานบริ การอาหารและเครื องดืมบนเรื อสําราญ
3. จัดโต๊ะอาหารในภัตตาคารบนเรื อสําราญตามหลักการและกระบวนการ
4. ให้คาํ แนะนําและบันทึกรายการอาหารตามหลักการ
5. บริ การอาหารในภัตตาคารบนเรื อสําราญตามหลักการและกระบวนการ
6. บริ การเครื องดืม-ไวน์ในภัตตาคารบนเรื อสําราญตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยสําหรับพนักงานบริ การอาหารและ
เครื องดืมบนเรื อสําราญ ความรู ้เบืองต้นเกียวกับการบริ การอาหารและเครื องดืม ทักษะและเทคนิคในการบริ การ
อาหารและเครื องดืม การจัดโต๊ะอาหารและศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก การถือถาดและการภาชนะบรรจุอาหาร
การแนะนํารายการอาหาร การบันทึกรายการอาหาร การนําเสนอและการบริ การไวน์และการบริ การอาหาร
รู ปแบบต่างๆ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2606

การบริการอาหารเครื องดืมบนเรือสําราญ
(Food and Beverage Services on Cruise Ships)

1-3-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับคุณสมบัติ หน้าทีความรับผิดชอบและกฎระเบียบของพนักงานบริ การเครื องดืมบน
เรื อสําราญ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงาน สูตรเครื องดืมมาตรฐาน การให้บริ การและ
กฎระเบียบทีเกียวข้อง
2. มีทกั ษะในการวางแผน จัดเตรี ยม ดําเนินการผสมเครื องดืมตามสูตรมาตรฐานและสูตร
ทีพัฒนาขึนใหม่ และให้บริ การเครื องดืมตามหลักการ กระบวนการ และกฎระเบียบทีเกียวข้อง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย
มีความคิดริ เร่ มสร้างสรรค์ และสามารถทํางานพร้อมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับคุณสมบัติ หน้าทีความรับผิดชอบและกฎระเบียบของพนักงานบริ การ
เครื องดืมบนเรื อสําราญ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงาน สูตรเครื องดืมมาตรฐาน การให้บริ การ
และกฎระเบียบทีเกียวข้อง
2. เลือก เตรี ยม ใช้ และจัดเก็บอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงานบริ การเครื องดืมตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ผสมเครื องดืมไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ตามสูตรมาตรฐาน
4. พัฒนาสูตรเครื องดืมตามหลักการและกระบวนการ
5. บริ การผสมเครื อมดืมบนเรื อสําราญตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงกฎระเบียบ
ทีเกียวข้อง
6. คํานวณต้นทุน และกําหนดราคาขายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการผสมเครื องดืม โครงสร้าง หน้าที ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ กฎระเบียบ
จรรยาบรรณของพนักงาน ประเภท ชนิดของเครื องดืม อุปกรณ์เครื องมือ เครื องใช้ในบาร์
การจัดเก็บบํารุ งรักษา การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนผสม การจัดบาร์ สูตรเครื องดืมมาตรฐาน การพัฒนาสูตร
เครื องดืม การตกแต่งเครื องดืม การควบคุมต้นทุน กําหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จัดการบริ การเครื องดืมไม่มี
แอลกอฮอล์และเครื องดืมมีแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย และฝึ กปฏิบตั ิงานบาร์ผสม
เครื องดืมบนเรื อสําราญ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-2607

ภาษาอังกฤษสําหรับคนประจําเรื อ
(English for Ship Crews)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คําศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกียวกับเรื อ
การเรี ยกเวลาและตัวเลข สําหรับคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
2. มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิงานสําหรับคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คําศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกียวกับเรื อ
2. เรี ยกเวลาและตัวเลขสําหรับคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานสําหรับคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คําศัพท์เทคนิ ภาษาอังกฤษเกียวกับเรื อ การ
เรี ยกเวลาและตัวเลขสําหรับคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว
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3701-2608

ศิลปะการจัดดอกไม้
(Art of Flower Arrangement)

1-3-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอืน ๆ
2. ประยุกต์ใช้วสั ดุอุปกรณ์และการจัดดอกไม้
3. วางแผนออกแบบและจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
4. สามารถเก็บรักษาดอกไม้ตามหลักและวิธีการเก็บ ควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอืน ๆ
2. เตรี ยมการจัดดอกไม้ ในโอกาสต่าง ๆ
3. ควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับศิลปะการจัดดอกไม้ หลักการจัดชนิ ดของดอกไม้ ใบไม้ วางแผน ออกแบบ
คิดค้น ดัด แปลง ประยุก ต์เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ จัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เทคนิ คการรัก ษาดอกไม้ การจัด
ดอกไม้เชิงธุรกิจ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้
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สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3701-8001
3701-8002
3701-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8001

ฝึ กงาน

*-*-4

(On-the-Job Training)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิ ด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินยั คุณ ธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(On-the-Job Training 1)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิ ด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินยั คุณ ธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(On-the-Job Training 2)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิ ด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินยั คุณ ธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผู ้เรี ย นสามารถปฏิ บตั ิง านใหม่หรื องานทีต่ อเนื องจากรายวิชา 3702-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

หมวดทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3701-8501
3701-8502
3701-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8501

โครงการ
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ทีศึ กษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิ ษฐ์คิ ดค้น หรื อการปฏิบตั ิ งานเชิ ง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8502

โครงการ 1
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ทีศึ กษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิ ษฐ์คิ ดค้น หรื อการปฏิบตั ิ งานเชิ ง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8503

โครงการ 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ทีศึ กษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิ ษฐ์คิ ดค้น หรื อการปฏิบตั ิ งานเชิ ง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงการสร้ างและหรื อพัฒนางานทีต่อเนืองจากรายวิชา 3701-8502 หรื อเป็ นโครงการใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557

0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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สาขาวิชาการโรงแรม

3000-2001

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
(Vocational Activities 1)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชาเพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพือพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ
พัฒ นาตนเอง องค์ก ร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ น การ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

สาขาวิชาการโรงแรม

3000-2002

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
(Vocational Activities 2)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชาเพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพือพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ
พัฒ นาตนเอง องค์ก ร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ น การ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-2003

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
(Vocational Activities 3)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชาเพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพือพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ
พัฒ นาตนเอง องค์ก ร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ น การ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
(Vocational Activities 4)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชาเพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพือพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ
พัฒ นาตนเอง องค์ก ร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ น การ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2557
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