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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

สาขาวชิาการโรงแรม 
 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา     
     ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการโรงแรม  ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการบริการส่วน
หนา้  งานแม่บา้นโรงแรม  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  และงานครัวโรงแรม 

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานในโรงแรมตามสาขาวิชาท่ีสาํเร็จในระดบัหวัหนา้งาน (Supervisor) ซ่ึงมี
ความรับผดิชอบในการจดัตารางการทาํงานของพนกังาน ดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือของใช ้
ดาํเนินการประชุมยอ่ย ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน สอนงานพนกังาน ระวงัรักษาความ
ปลอดภยัของสถานท่ีทาํงาน ดาํเนินการดา้นเอกสารของแผนก ประสานงานการทาํงานร่วมกบั
แผนกอ่ืน ติดตามและควบคุมการปฏิบติังานของพนกังาน แกไ้ขปัญหาการบริการลูกคา้ และการ
ดาํเนินงานของแผนก 

5. เพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม 
6. เพื่อใหส้ามารถใชค้วามรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้

ความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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             มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

 
คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวิชาการโรงแรม ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญัญู

กตเวที  อดกลั้น  ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั  มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและ
สงัคม  เป็นตน้ 

1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสยั เช่น ความมีวินยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย
สมัพนัธ์  เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความ
ปลอดภยั    อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 

 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ไดแ้ก่ 
2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจาํวนัและเพือ่พฒันางานอาชีพ 
2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่ 
3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ  

โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความ
ปลอดภยั 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพฒันางานอาชีพ 
 
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม 

3.3   จดัการและดาํเนินการงานบริการส่วนหนา้โรงแรม 
3.4   จดัทาํเอกสาร และใชเ้ทคโนโลยใีนงานบริการส่วนหนา้โรงแรม 
3.5    ส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัปฏิบติังานและประสานงาน 
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สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
3.3   จดัการและดาํเนินการงานแม่บา้นโรงแรม 
3.4   จดัทาํเอกสาร และใชเ้ทคโนโลยใีนงานแม่บา้นโรงแรม 
3.5    ส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัปฏิบติังานและประสานงาน 

 

สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
3.3   จดัการและดาํเนินการงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3.4   จดัทาํเอกสาร และใชเ้ทคโนโลยใีนงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3.5    ส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัปฏิบติังานและประสานงาน 

สาขางานครัวโรงแรม 
3.3   จดัการและดาํเนินการงานครัวโรงแรม 
3.4   จดัทาํเอกสาร และใชเ้ทคโนโลยใีนงานครัวโรงแรม 
3.5    ส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัปฏิบติังานและประสานงาน 
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โครงสร้าง 
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สาขาวชิาการโรงแรม 
 

 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า             
83 หน่วยกิต  และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต)  
1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
1.3 กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิต (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

   รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
 
 

 โครงสร้างน้ีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม หรือเทียบเท่า 



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557             ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการโรงแรม 

สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3700- 0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
3700- 0002 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม  3-0-3 
3700- 0003 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 
3700- 0004 บุคลิกภาพสาํหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 
 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ   ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
   

 ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน 
มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพฒันาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา
และการจดัการ มีทกัษะในการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยสัมพนัธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
จุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 
  

1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพดูเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199         รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิม่เติม 

 

1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 3-0-3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวป็ไซต ์ 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรม 3-0-3 
3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1211 ภาษาองักฤษธุรกิจไมซ์ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3-0-3 
3000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีาหาร 3-0-3 
3000-1214 ภาษาองักฤษสาํหรับงานบริการจดัเล้ียง 3-0-3 
3000-1215 ภาษาองักฤษเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 3-0-3 
3000-1216 ภาษาองักฤษธุรกิจอญัมณี 3-0-3 
3000-1217 ภาษาองักฤษเทคโนโลยเีกษตร 3-0-3 
3000-1218 ภาษาองักฤษเทคโนโลยปีระมง 3-0-3 
3000-1219 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3-0-3 
3000-1220 ภาษาองักฤษธุรกิจเกษตร 3-0-3 
3000-1221 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299         รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิม่เติม 

 1.2 กลุ่มทกัษะการคดิและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1306 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม 2-2-3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนยเีพือ่ชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1316 วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลงังาน 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน้ 3-0-3  
3000*1301 ถึง 3000*1399         รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิม่เติม 

 

1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด       3-0-3  
3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499        รายวิชาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
     หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

 1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดํารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสมัพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000–1505 การเมืองการปกครองไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599          รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
       หรือสถาบนัพฒันาเพิม่เติม 
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1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสงัคม               3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพือ่ภาวะผูน้าํ  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน                             3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 0-2-1  
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0-2-1 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทาํงาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3700-1001   การดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                              3-0-3 
3700-1002 หลกัการดาํเนินงานโรงแรม 3-0-3 
3700-1003   ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ 2-2-3 

 

 2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ  (21  หน่วยกิต) 
   

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-2001 การจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 
3701-2002 การจดัการงานแม่บา้นโรงแรม  2-2-3 
3701-2003  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
3701-2004  ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม   2-2-3  
3701-2005 การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-2006 สนทนาภาษาองักฤษเพ่ืองานโรงแรม 2-2-3 
3701-2007 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 2-2-3 

 2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกาํหนด  
 

 กรณมีีสาขางาน ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงใหค้รบตามท่ีกาํหนดในกรณีท่ี
ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดส้าขางานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอ่ืน ๆ รวมกนัจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

 2.3.1  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-2101 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 
3701-2102  การประชาสมัพนัธ์โรงแรม 2-2-3  
3701-2103  การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
3701-2104  เอกสารและการทาํรายงานในงานส่วนหนา้  2-2-3 
3701-2105  การใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3  
3701*2101 ถึง 3701*2199           รายวิชาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 
     หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 รายวชิาทวภิาค ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-5101 งานเอกสารและการทาํรายงานในงานส่วนหนา้  *-*-3 
3701-5102 งานการใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 
3701-5103 งานเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับงานส่วนหนา้โรงแรม  *-*-3 
3701-5104 งานการประชาสมัพนัธ์โรงแรม *-*-3 
3701-5105 งานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม *-*-3 

 

 2.3.2  สาขางานแม่บ้านโรงแรม 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-2201  การซกัรีดและหอ้งผา้ 2-2-3  
3701-2202  เอกสารและการทาํรายงานในงานแม่บา้น  2-2-3 
3701-2203  การจดัเตรียมหอ้งพกั 2-2-3  
3701-2204  การจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 2-2-3  
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-2205  ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี  2-2-3 
3701-2206 การใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น  2-2-3 
3701-2207 ศิลปะการจดัดอกไม ้ 2-2-3 
3701*2201 ถึง 3701*2299            รายวิชาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 
      หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-5201 งานซกัรีดและหอ้งผา้ *-*-3 
3701-5202 งานการจดัเตรียมหอ้งพกั *-*-3 
3701-5203 งานการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น *-*-3 
3701-5204 งานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี  *-*-3 
3701-5205 งานการใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น  *-*-3 
3701-5206 งานศิลปะการจดัดอกไม ้ *-*-3 

 2.3.3  สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-2301  การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
3701-2302  การจดัการภตัตาคาร  2-2-3 
3701-2303  การจดัเล้ียง  2-2-3 
3701-2304  บาร์และเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
3701-2305 เคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 2-2-3 
3701-2306  การใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
3701-2307  ศิลปะการชงกาแฟ 2-2-3 
3701-2308 ความรู้เร่ืองไวน์ 2-2-3 
3701*2301 ถึง 3701*2399            รายวิชาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 
      หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-5301 งานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม  *-*-3 

3701-5302 งานการจดัการภตัตาคาร  *-*-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-5303 งานการจดัเล้ียง  *-*-3 
3701-5304  งานบาร์และเคร่ืองด่ืม *-*-3 
3701-5305 งานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม *-*-3 
3701-5306 งานการใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  *-*-3 

 2.3.4  สาขางานครัวโรงแรม 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701- 2401  สุขอนามยัและโภชนาการ  2-2-3 
3701-2402  การออกแบบการจดัรายการอาหาร 2-2-3 
3701-2403  อาหารตะวนัตก 1  2-2-3 
3701-2404  อาหารตะวนัตก 2 2-2-3  
3701-2405  อาหารโรงแรม 2-2-3 
3701-2406  อาหารเอเชีย  2-2-3 
3701-2407  อาหารไทย  2-2-3 
3701-2408  อาหารเพื่อสุขภาพ  2-2-3 
3701-2409  อาหารเพื่อการจดัเล้ียง  2-2-3 
3701-2410 อาหารฮาลาล 2-2-3 
3701-2411  เบเกอร่ี  2-2-3 
3701-2412  การจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ 2-2-3 
3701*2401 ถึง 3701*2499         รายวิชาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 
      หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-5401 งานสุขอนามยัและโภชนาการ  *-*-3 
3701-5402 งานอาหารโรงแรม *-*-3 
3701-5403 งานอาหารเพือ่การจดัเล้ียง  *-*-3 
3701-5404 งานเบเกอร่ี  *-*-3 
3701-5405 งานการออกแบบการจดัรายการอาหาร *-*-3 
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สาํหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ยกว่า  12 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาํมากาํหนดจุดประสงคร์ายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา ท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบัลกัษณะ           
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ  รวมทั้งจาํนวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอาชีพในแต่ละ
รายวิชาเพ่ือนําไปจัดทาํแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  

 2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา  3701-8001  หรือรายวิชา 3701-8002  และ 3701-8003 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-8001 ฝึกงาน *-*-4  
3701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกิต 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3701-8501  หรือรายวิชา 3701-8502  และ 3701-8503 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-8501 โครงการ *-*-4 
3701-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3701-8503 โครงการ 2 *-*-2 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                              ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
  

 ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา 
ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  
โดยตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีกาํหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
รวมในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-9001 ศิลปะการจดัและตกแต่งสวน 2-2-3 
3701-9002 การแกะสลกันํ้าแขง็และวสัดุอ่ืน 2-2-3 
3701-9003 อาหารเพื่อการเดินทาง  2-2-3 

           3701-9004         การตกแต่งขนมเพ่ือธุรกิจ             2-2-3 
3701-9005  นนัทนาการ             2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3701-9006  กิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศ  2-2-3 
3701-9007  การนวดเพ่ือผอ่นคลาย  2-2-3 
3701-9008  การนวดดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย  2-2-3 
3701-9009  วฒันธรรมอาเซียน 3-0-3 
3701-9010  ทศันคติและบุคลิกภาพในงานบริการ 2-2-3 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
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4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั *-*-* 
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คาํอธิบายรายวชิา 

วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
3700-0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
3700-0002 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 3-0-3 
3700-0003 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 
3700-0004 บุคลิกภาพสาํหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 
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3700-0001 การโรงแรมและการท่องเทีย่ว 3-0-3 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้เร่ืองอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
2. มีความรู้ในงานบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการโรงแรมและท่องเท่ียว 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. ระบุความสาํคญัของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว หลกัการ ประเภทของท่ีพกั งานบริการดา้นท่ีพกัแรมและ
การท่องเท่ียว ความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว การประสานงานภายในองคก์รและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว 
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3700-0002  ความรู้ เบือ้งต้นเกีย่วกับอาหารและเคร่ืองดืม่ 3-0-3  
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม 
2. มีความรู้และเขา้ใจหลกัโภชนาการเบ้ืองตน้ รายการอาหาร และลกัษณะอาหารท่ีมีบริการ      
 ในโรงแรม 
3. มีความรู้ในเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัมารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม  หลกัโภชนาการเบ้ืองตน้   ความรู้เก่ียวกบั 
อาหารและรายการอาหาร หลกัและวิธีการจดัรายการอาหารม้ือต่าง ๆ ประเภทของเคร่ืองด่ืม การบริการเคร่ืองด่ืม
กบัอาหารแต่ละประเภท  ชนิดและลกัษณะของเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม อุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหาร
และเคร่ืองด่ืม มารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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3700-0003 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 2-2-3 
 (Information Technology for Tourism Industry) 

 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. เลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. จดัการและรักษาระบบการทาํงานทางคอมพิวเตอร์ 
2. ดาํเนินงานดา้นระบบการสาํรองสาํหรับการบริการต่าง ๆ ผา่นคอมพวิเตอร์ 
3. ออกแบบเอกสารรายงานและแผนงานดา้นคอมพิวเตอร์ 
4. ดาํเนินงานระบบขอ้มูลอตัโนมติั 
5. ใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยทีางธุรกิจทัว่ไป 
6. เขา้ใจและสืบคน้ขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์ 
7. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการปฏิบติังานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การจดัทาํเอกสารขอ้มูล

สารสนเทศ  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการปฏิบติังาน  การสืบคน้  บนัทึก  จดัเก็บ  และการนาํเสนอขอ้มูล
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การรวบรวมขอ้มูลและสถิติต่าง ๆ  และการรับ-ส่งจดหมาย
อิเลค็ทรอนิคส์ 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557         ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

3700-0004 บุคลกิภาพสําหรับธุรกิจบริการ      3-0-3 
 (Personality for Service Sector ) 

 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ 
2. มีทกัษะในการพฒันาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ 
3. มีเจตคติและตระหนกัถึงความสาํคญัของบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั และการพฒันาบุคลิกภาพ 
2.  มีทกัษะในการพฒันาบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบังานวิชาชีพในธุรกิจบริการ 
3.  มีบุคลิกภาพและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย  ความสาํคญัของบุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ การประเมิน
บุคลิกภาพของตนเอง   การปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกบัอาชีพ  บุคลิกภาพดา้นการแต่งกาย การสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์  มารยาททางสงัคม ศิลปะการพดู บุคลิกภาพกบัการเป็นผูน้าํ  การคิดเชิงบวก การปลูกฝัง
เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานวิชาชีพในธุรกิจบริการ  
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวชิาการโรงแรม 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 

 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจดัการวชิาชีพ 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์ร 3-0-3 
กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3001–1002 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3700-1001 การดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
3700-1002 หลกัการดาํเนินงานโรงแรม 3-0-3 
3700-1003 ศิลปะการตอนรับและการบริการ 2-2-3 
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 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3 - 0 - 3 

(Quality Administration in Organization) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารและองคก์ร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลกัการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทาํงาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ  

2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคก์ร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั 
อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการองค์การและองค์กร  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต           
การจดัการความเส่ียง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์รตามหลกัการ 
3. เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
4. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียงในงานอาชีพ 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบั การจดัองคก์าร การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  การ
จดัการความเส่ียง  กลยทุธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน  การนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ช้
ในการจดัการงานอาชีพ 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การ
สืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดาํเนินการข้อมูลสารสนเทศ  นําเสนอและส่ือสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงาน

อาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และ
โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3700-1001 การดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  3-0-3 

(Operations  in  the Tourism Industry) 
 
จุดประสงคร์ายวิชา  เพื่อให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนฐานการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. วิเคราะห์ผลกระทบ สถานการณ์ และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวในฐานะเจา้ของประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1.  จดัการและดูแลตรวจสอบดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเท่ียว 

2.  วิเคราะห์ผลกระทบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

3.  วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคม  การเมือง และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

4.  ประเมิน วางแผน ประสานงาน และพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวสาํหรับชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  จดั
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวิต การท่องเท่ียวเดินป่า ฯลฯ 

 
คาํอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัพ้ืนฐานการดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บทบาท และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวติ การท่องเท่ียวเดินป่า ฯลฯ นโยบายและการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ภาครัฐและเอกชน สถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองในปัจจุบนั แนวทางการวางแผนพฒันา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  แนวโนม้และทิศทางของการท่องเท่ียว 
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3700 –1002 หลกัการดาํเนินงานโรงแรม                       3-0-3 
( Hotel  Operation) 

 
จุดประสงค์รายวชิา เพือ่ให้ 
                     1.  มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการดาํเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ  
                         ในโรงแรม 

2. มีความเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
3. มีความรู้ความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดีต่องานในธุรกิจโรงแรม 

 

สมรรถนะรายวิชา 
        1.  แสดงความรู้เร่ืองหลกัการดาํเนินงานโรงแรม 
        2.  จาํแนกสายงานในโรงแรม 
        3. ระบุความสมัพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
        4.  จาํแนกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินงานโรงแรม ประวติัความเป็นมา วิวฒันาการของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ 

ท่ีพกั   ประเภทของธุรกิจท่ีพกัและโรงแรม  ระบบการบริหารกิจการโรงแรม หนา้ท่ีความรับผิดชอบของ 
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสมัพนัธ์ของแผนกต่าง ๆในโรงแรม   ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจโรงแรม  สถานการณ์และแนวโนม้ดา้นการโรงแรมในปัจจุบนั 
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3700 – 1003  ศิลปะการต้อนรับและการบริการ        2-2-3 
(Art of Reception and Service) 

 
จุดประสงค์รายวชิา    เพื่อให ้

1. มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะการตอ้นรับและบริการ 
2. มีทกัษะ ปฏิบติัตามขั้นตอนวิธีการตอ้นรับ และเทคนิคในการใหบ้ริการ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพบริการ 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.  จดัการและรักษาความสมัพนัธ์ในท่ีทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  สร้างและรักษาแนวทางการทาํงานเป็นทีมเพ่ืองานบริการ 
 3.  ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานตอ้นรับและบริการ 
 4.  ส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.  นาํเสนอสินคา้และบริการแก่ลกูคา้ 
 6.  จดัการและแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะการตอ้นรับและการบริการ หลกัการ ความสาํคญัและรูปแบบในการ
ใหบ้ริการ การตอ้นรับและเทคนิคในการใหบ้ริการ การอยูร่่วมกนัและการปรับตวัในสงัคม การผกูมิตรไมตรี
พฤติกรรมของลูกคา้ จิตวิทยาการบริการ การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ เทคนิคการจูงใจ การสร้างความประทบัใจ
ใหก้บัลูกคา้ แนวทางการทาํงานเป็นทีมเพ่ืองานบริการ การส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
จดัการและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
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คาํอธิบายรายวชิา   
หมวดทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

 
3701-2001 การจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 
3701-2002 การจดัการงานแม่บา้นโรงแรม  2-2-3 
3701-2003  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
3701-2004  ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม   2-2-3  
3701- 2005 การตลาดเพ่ือธุรกิจบริการ 2-2-3 
3701-2006 สนทนาภาษาองักฤษเพื่องานโรงแรม 2-2-3 
3701-2007  สมัมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 2-2-3 
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กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ 
3701-2001 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3 
 (Hotel Front Office Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้  

1. มีความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างการบริหารงานในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. มีความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์  เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. มีทกัษะการปฏิบติังานดา้นส่วนหนา้โรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดีและมีความรับผิดชอบในงานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม   
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการบริการ สินคา้และการตอ้นรับ 
3. ปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรม ระดบัหวัหนา้งาน 
4. ส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปฏิบติัการพื้นฐาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม  ความหมายและความสาํคญั ลกัษณะของงาน
ส่วนหน้าโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าโรงแรมและบทบาทหน้าท่ีแต่ละตาํแหน่งงาน 
คุณลกัษณะคุณสมบติัและจรรยาบรรณพนักงานบริการส่วนหน้าโรงแรม อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในการปฏิบติังาน งานสาํรองหอ้งพกั งานตอ้นรับและลงทะเบียนเขา้พกั  งานบริการ
โทรศพัท ์ งานการเงินส่วนหนา้ งานบริการบริเวณส่วนหนา้โรงแรม การจดัการดา้นบุคลากร การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรม การจดัทาํรายงานสถิติต่างๆ การดาํเนินงานในการใหบ้ริการทาง
ธุรกิจ การจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และฝึกปฏิบติัการจดัการงานส่วน
หนา้โรงแรม   
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3701-2002 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม             2-2-3 
 (Housekeeping Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัในงานแม่บา้น เอกสารเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในงานแม่บา้น 
2. มีทกัษะการปฏิบติังานแม่บา้นโรงแรม 
3. มีทศันคติท่ีดีต่องานแม่บา้นโรงแรมและปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ในงานแม่บา้นโรงแรม 
2. ปฏิบติังานแม่บา้นโรงแรม ระดบัหวัหนา้งาน 
3. จดัการและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่างๆ 
4. ส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปฏิบติัการพื้นฐาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการงานแม่บา้นโรงแรม โครงสร้างงานแม่บา้นโรงแรม   การกาํหนด
ตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานในแผนก การวางแผน การจดัหาบุคลากร    การจดัเกบ็ขอ้มูล การ
จดัทาํห้องพกัตามมาตรฐาน การทาํความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานห้องผา้  หอ้งดอกไม ้ การควบคุมการ
เบิกจ่ายของใชป้ระจาํวนั การตรวจความเรียบร้อยของหอ้งพกั การจดัเอกสารเก่ียวกบังานแม่บา้น  สุขอนามยั
และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  และฝึกปฏิบติังานแม่บา้นโรงแรม 
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3701-2003 การบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 2-2-3 
 (Food and Beverages Service) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมรูปแบบต่าง ๆ 
2. มีทกัษะในการจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. มีทกัษะในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในรูปแบบต่าง ๆ 
4. มีเจตคติท่ีดีในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบต่างๆ  
2. ปฏิบติังานดา้นการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในระดบัหวัหนา้งาน 
3. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการทาํงานของพนกังาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หลกัการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการ
ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม การบริการแบบรถเขน็ (Gueridon Service)  การบริการแบบทางการ 
(Silver Service) อุปกรณ์และการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการบริการ การจดัโต๊ะอาหาร ขั้นตอน
การปฏิบติังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เทคนิคการสร้างความประทบัใจในการบริการ การแกไ้ขปัญหาใน
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม มารยาทและจรรยาบรรณของพนกังานบริการ และฝึกปฏิบติังานดา้นการบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมรูปแบบต่างๆ  
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3701-2004 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3 
 (Hotel Kitchen and Cooking) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบครัวและอุปกรณ์  เคร่ืองใชใ้นการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ 
2. มีความรู้เก่ียวกบัการจดัเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหาร 
3. ปฏิบติังานประกอบอาหารโรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดีในงานครัวโรงแรมและปฏิบติังานใหถ้กูสุขอนามยั 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรูปแบบครัว และวสัดุ  อุปกรณ์ประเภทต่างๆ 
2. ปฏิบติังานเตรียมและประกอบอาหารโรงแรม  
3. ปฏิบติังานครัวโรงแรมในระดบัหวัหนา้งาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  รูปแบบครัวประเภทต่าง ๆ หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ อุปกรณ์งานครัว ความปลอดภยั การเลือกซ้ือ การจดัเตรียมวตัถุดิบ วิธีการและขั้นตอน
การประกอบอาหารครัวร้อน–เยน็ อาหารตะวนัตก เกบ็รักษาอาหารปรุงแลว้อยา่งปลอดภยัการกาํหนดราคาขาย 
และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารโรงแรม 
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3701-2005 การตลาดเพือ่ธุรกจิบริการ 3-0-3 
 (Marketing Service) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดาํเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆในโรงแรม 
2. มีความเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
3. มีความรู้ความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดีต่องานในธุรกิจโรงแรม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เร่ืองหลกัการดาํเนินงานโรงแรม 
2. จาํแนกสายงานในโรงแรม 
3. ระบุความสมัพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
4. จาํแนกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินงานโรงแรม ประวติัความเป็นมา ววิฒันาการของธุรกิจโรงแรม ประเภท
ของโรงแรม ระบบการบริหารกิจการโรงแรม หนา้ท่ีความรับผิดชอบของแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสมัพนัธ์
ของแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ
โรงแรม สถานการณ์และแนวโนม้ดา้นการโรงแรมในปัจจุบนั 
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3701-2006 สนทนาภาษาองักฤษเพือ่งานโรงแรม 2-2-3 
 (English  for Hotel Conversation) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัคาํศพัท ์ สาํนวนและโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานโรงแรม 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆเก่ียวกบังานส่วนหนา้ 
3. เขียนบนัทึกแบบฟอร์มในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปฏิบติัการ 
2. พฒันาและแสวงหาความรู้ใหท้นัสมยักบัการเปล่ียนแปลง 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสนทนาภาษาองักฤษเพ่ืองานโรงแรม  คาํศพัท ์ สาํนวน  และโครงสร้าง
ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานโรงแรม  ฝึกปฏิบติัการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆ  และเขียนบนัทึกแบบฟอร์ม
ในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3701-2007 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารวชิาชีพ 2-2-3 
 (Seminar for Specific Career) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและการเขียนโครงการในการจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 
2. เตรียมและจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 
3. สรุปรายงานผลการจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพ 
4. มีเจตคติท่ีดี  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สร้างกระบวนการกลุ่ม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนโครงการจดัสมัมนาไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนโครงการ 
2. เตรียมและจดัสมัมนารูปแบบต่างๆ  
3. สรุปรายงานผลการจดัสมัมนา 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกับการจัดสัมมนา หน้าท่ีความรับผิดชอบและการประสานงานของ
ผูด้าํเนินการประชุมสัมมนา การเขียนโครงการ การเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ
สมัมนา การจดันิทรรศการ การอภิปราย การศึกษากรณีตวัอยา่ง การบรรยายพิเศษจากวิทยากร  และปฏิบติัตาม
โครงการท่ีกาํหนด และการสรุปรายงานผลการจดัสมัมนา  
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 

 

สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
3701-2101 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับงานส่วนหนา้โรงแรม  2-2-3 
3701-2102 การประชาสมัพนัธ์โรงแรม 2-2-3  
3701-2103 การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
3701-2104 เอกสารและการทาํรายงานในงานส่วนหนา้  2-2-3 
3701-2105 การใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3  
 

สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
3701-2201  การซกัรีดและหอ้งผา้ 2-2-3  
3701-2202  เอกสารและการทาํรายงานในงานแม่บา้น  2-2-3 
3701-2203  การจดัเตรียมหอ้งพกั 2-2-3  
3701-2204  การจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 2-2-3  
3701-2205  ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี  2-2-3 
3701-2206 การใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น  2-2-3 
3701-2207 ศิลปะการจดัดอกไม ้ 2-2-3 

หมายเหตุ  ใหส้ถานศึกษาเลือกรายวิชาท่ี 1 ในการจดัการเรียนการสอนเป็นอนัดบัแรก 
 

สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 
3701- 2301  การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
3701- 2302  การจดัการภตัตาคาร  2-2-3 
3701- 2303  การจดัเล้ียง  2-2-3 
3701- 2304  บาร์และเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
3701- 2305 เคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 2-2-3 
3701-2306 การใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  2-2-3 
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3701-2307 ศิลปะการชงกาแฟ 2-2-3 
3701-2308 ความรู้เร่ืองไวน ์ 2-2-3 
 

สาขางานงานครัวโรงแรม 
3701- 2401  สุขอนามยัและโภชนาการ  2-2-3 
3701-2402  การออกแบบการจดัรายการอาหาร 2-2-3 
3701-2403  อาหารตะวนัตก 1  2-2-3 
3701-2404  อาหารตะวนัตก 2 2-2-3  
3701-2405  อาหารโรงแรม 2-2-3 
3701-2406  อาหารเอเชีย  2-2-3 
3701-2407  อาหารไทย  2-2-3 
3701-2408  อาหารเพื่อสุขภาพ  2-2-3 
3701-2409  อาหารเพื่อการจดัเล้ียง  2-2-3 
3701-2410 อาหารฮาลาล 2-2-3 
3701-2411  เบเกอร่ี  2-2-3 
3701-2412  การจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ 2-2-3 
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สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
3701-2101 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3 
 (Information Technology for Front Office) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยใีนงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานส่วนหนา้  
3. มีเจตคติท่ีดีในอาชีพ  และเลือกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบังาน 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. ใชร้ะบบสารสนเทศและเทคโนโลยใีนการปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรม 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับงานส่วนหนา้โรงแรม  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
งานติดต่อส่ือสาร งานจดัเกบ็เอกสาร งานสืบคน้ขอ้มูล งานนดัหมาย   การสาํรองตัว๋โดยสาร  การสาํรองหอ้งพกั  
การรับ-ส่ง ไปรษณียอิ์เลค็ทรอนิคส์  การเกบ็รักษาขอ้มูล  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานส่วนหนา้ ขอ้ควร
ระมดัระวงัในการใช ้ และการบาํรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยใีนงานส่วนหนา้ 
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3701-2102 การประชาสัมพนัธ์โรงแรม 2-2-3 
 (Marketing Communications) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์รูปแบบและวธีิการประชาสมัพนัธ์ประเภทต่าง ๆ 
2. เลือกใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย 
3. มีทกัษะในปฏิบติังานประชาสมัพนัธ์โรงแรม  
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการใชส่ื้อเพ่ือการประชาสมัพนัธ์โรงแรม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เลือกใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ปฏิบติังานการใชส่ื้อเพ่ือการประชาสมัพนัธ์โรงแรม  

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการใชส่ื้อเพื่อการประชาสมัพนัธ์โรงแรม   ความสาํคญัของการประชาสมัพนัธ์  
รูปแบบและวิธีการใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์ประเภทต่างๆ  การใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย  
การวิเคราะห์และประเมินผลการใชส่ื้อเพ่ือประชาสมัพนัธ์                          
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3701-2103 การตดิต่อส่ือสารทางธุรกจิในงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3 
 (Business Communication in Front Office) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารหลกัการส่ือสาร การส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. มีทกัษะในการปฏิบติังานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการติดต่อส่ือสารและการส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. เลือกและใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. ปฏิบติังานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม หลกัการส่ือสาร การ
ส่ือสารทางธุรกิจดว้ยรูปแบบการเขียน การสนทนา การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย การ
ส่ือสารกบัลกูคา้ดว้ยระบบฝากขอ้ความทางเสียง (Voice Mail ) การใหบ้ริการติดต่อประสานงานกบัธุรกิจสาย
การบิน ธุรกิจรถเช่า แหล่งท่องเท่ียว สถานบนัเทิง การประสานงานนาํเท่ียว (Tour Co-ordination) การใหบ้ริการ
ลูกคา้นกัธุรกิจดว้ยระบบขอ้มูลไร้สายและฝึกปฏิบติัการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม  
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3701-2104 เอกสารและการทาํรายงานในงานส่วนหน้า 2-2-3 
 (Reporting in Front Offices) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. มีทกัษะปฏิบติังานเอกสารและทาํรายงานส่วนหนา้โรงแรม   
3. มีเจตคติท่ีดีในอาชีพและปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. ปฏิบติังานเอกสารและทาํรายงานส่วนหนา้โรงแรม 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเอกสารและการทาํรายงานส่วนหนา้โรงแรม  ประกอบดว้ย  งานเอกสารส่วนหนา้ 
งานรับจองหอ้งพกั  งานตอ้นรับและลงทะเบียน  งานรับโทรศพัท ์ งานบริการบริเวณหอ้งโถง  งานการเงินส่วน
หนา้  การจดัทาํรายงานส่วนหนา้   และการจดัเกบ็เอกสารงานส่วนหนา้ 
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3701-2105 การใช้ภาษาองักฤษงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3 
 (English  for  Hotel Front  Office) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์ สาํนวนและโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆเก่ียวกบังานส่วนหนา้ 
3. เขียนบนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. มีใจรักในการใหบ้ริการงานส่วนหนา้โรงแรม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชค้าํศพัทส์าํนวนและโครงสร้างภาษาองักฤษในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. บนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในงานส่วนหนา้โรงแรมและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม  คาํศพัท ์ สาํนวน  และโครงสร้าง
ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานส่วนหนา้โรงแรม  ฝึกปฏิบติัการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆ  และเขียนบนัทึก
แบบฟอร์ม ขอ้ความในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
3701-2201 การซักรีดและห้องผ้า 2-2-3 
 (Laundry and Linen) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้  
2. มีความรู้เก่ียวกบัชนิด  ประเภทของผา้  และวสัดุ - อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซกัรีด 
3. มีทกัษะการปฏิบติังานในการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้ในโรงแรม 
2. ปฏิบติังานในการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช ้  การบาํรุงรักษา  ประเภทของผา้  สญัลกัษณ์และความหมายของชนิดผา้  เคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการซกัรีด  
ขั้นตอนการซกัรีด  การทาํรายงานการปฏิบติังาน ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา  และฝึกปฏิบติังานการซกัรีด 
และงานหอ้งผา้ 
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3701-2202 เอกสารและการทาํรายงานในงานแม่บ้าน 2-2-3 
 (Document and Reporting in Housekeeping) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้น 
2. มีทกัษะการจดัทาํเอกสารและทาํรายงานแม่บา้น 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้น 
2. จดัทาํงานเอกสารและทาํรายงานแม่บา้น 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัเอกสารและการทาํรายงานในงานแม่บา้น  การทาํรายงานของแผนกแม่บา้น  สภาพ
หอ้งพกั  ของหายและพบของ (Lost & Found)  รายงานแจง้ซ่อม  รายการยืมของ  เบิกของเอกสารการส่งผา้ซกั
รีด  การตรวจสอบมินิบาร์  การบนัทึกและจดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศ  และฝึกการจดัทาํเอกสารและการ
ทาํรายงานในงานแม่บา้น 
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3701-2203 การจัดเตรียมห้องพกั 2-2-3 
 (Making up the room) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํความสะอาดหอ้งพกั 
2. มีทกัษะการปฏิบติังานการทาํความสะอาดหอ้งพกั 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมและปฏิบติัการทาํความสะอาดหอ้งพกัสาํหรับลกูคา้ 
2. ใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเตรียม  วิธีการ  จดัเตรียมรถเข็นแม่บา้น ขั้นตอนการทาํความสะอาด
หอ้งพกั การปูเตียง การจดัเคร่ืองใชป้ระจาํห้องพกั  และมินิบาร์  ตรวจสอบขอ้มูลรายงานสภาพหอ้งพกั จดัทาํ
รายงานการทาํความสะอาด อาํนวยความสะดวกกรณีส่ิงของสูญหาย  ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา  และ
ฝึกปฏิบติัในการจดัเตรียมหอ้งพกั  
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3701-2204 การจัดการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน 2-2-3 
 (Management & Inventory of Equipment) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพือ่ให้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัชนิดและประเภทของวสัดุอุปกรณ์ การทาํความสะอาดในงานแม่บา้น 
2. มีทกัษะในการใช ้ ดูแลรักษา  การจดัเกบ็วสัดุ  อุปกรณ์แม่บา้นโรงแรม 
3. วางแผนการใชดู้แล และการสัง่ซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานแม่บา้นโรงแรม 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดและประเภทของวสัดุ อุปกรณ์ การทาํความสะอาดในงานแม่บา้น 
2. ปฏิบติังานการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการทาํความสะอาดในงานแม่บา้นโรงแรม 
3. บริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้นโรงแรม 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการวสัดุ  อุปกรณ์ในงานแม่บา้น  ประเภท  ชนิด  วิธีการใช ้การดูแล
รักษา  การจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ นํ้ายาทาํความสะอาด เคมีภณัฑ ์ในการทาํความสะอาด การจดัทาํเอกสารเก่ียวกบั
การเบิกจ่าย การตรวจนบัยอดคงเหลือ  และฝึกปฏิบติัการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 
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3701-2205 ศิลปะการจัดตกแต่งสถานที ่ 2-2-3 
 (Art and Decoration) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัการตกแต่งสถานท่ี 
2. จดัเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  และออกแบบ  ท่ีใชใ้นตกแต่งสถานท่ี 
3. มีทกัษะการปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานท่ี 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัศิลปะการจดัตกแต่งสถานท่ี 
2. ปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานท่ีตามรูปแบบของงาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะการจดัตกแต่งสถานท่ี หลกัและองคป์ระกอบศิลป์  ทฤษฎี  การตกแต่ง  
หอ้งอาหาร  หอ้งจดัเล้ียง  หอ้งประชุมสมัมนา หอ้งพกัแขก และบริเวณสาธารณะของโรงแรม   การออกแบบผงั 
(Lay out)  วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี  การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัตกแต่งสถานท่ี  และฝึก
ปฏิบติัการจดัตกแต่งสถานท่ี   
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3701-2206 การใช้ภาษาองักฤษงานแม่บ้าน 2-2-3 
 (English  for Hotel  Housekeeping) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาองักฤษในงานแม่บา้น 
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้น 
3. ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ีและบริการต่าง ๆ ในโรงแรม 
4. จดัทาํแบบฟอร์มงานแม่บา้น 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาองักฤษในงานแม่บา้น 
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้นโรงแรม 
3. ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ีและบริการต่างๆ ในโรงแรม 
4. กรอกและจดัทาํแบบฟอร์มท่ีใชใ้นงานแม่บา้น 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาษาองักฤษงานแม่บา้น  คาํศพัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานแม่บา้น คาํศพัทอุ์ปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการทาํความสะอาด และส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในหอ้งพกั การ
สนทนาในสถานการณ์งานแม่บา้น การทกัทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การทาํความสะอาด การซกัรีด 
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี  การบริการต่าง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มงานแม่บา้น การอ่านเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง ฝึกปฏิบติัภาษาองักฤษงานแม่บา้น 
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3701-2207 ศิลปะการจัดดอกไม้ 2-2-3 
 (Flower Arrangement) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้ และวสัดุตกแต่งอ่ืนๆ 
2. ประยกุตใ์ชว้สัดุอุปกรณ์และการจดัดอกไม ้
3. วางแผนออกแบบและจดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ 
4. สามารถเกบ็รักษาดอกไมต้ามหลกัและวธีิการเกบ็ 
5. สามารถควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้ และวสัดุตกแต่งอ่ืนๆ 
2. ปฏิบติังานการจดัดอกไมใ้นโอกาสต่างๆ 
3. ควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะการจดัดอกไม ้ หลกัการจดั  ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้วางแผน ออกแบบ 
คิดคน้ ดดัแปลง ประยกุต ์เลือกใชว้สัดุอปุกรณ์ จดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม ้ การจดั
ดอกไมเ้ชิงธุรกิจ  การควบคุมตน้ทุนการผลิต  และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไม ้
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สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 
3701-2301 การควบคุมต้นทุนอาหารและเคร่ืองดืม่ 2-2-3 
 (Food and  Beverage Cost Control) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัรายการอาหาร เคร่ืองด่ืม และตาํรับมาตรฐาน 
2. มีความรู้เก่ียวกบัการควบคุมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. มีทกัษะในการคิดคาํนวณตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรายการอาหาร เคร่ืองด่ืม และตาํรับอาหารมาตรฐาน 
2. คาํนวณตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม   รายการอาหาร  จดัตาํรับอาหาร
มาตรฐาน  รายการเคร่ืองด่ืม  การวางแผน  การจดัซ้ือ การตรวจรับการเกบ็รักษา  แบบฟอร์มต่าง ๆ การคาํนวณ
ตน้ทุน  การกาํหนดราคาขาย  และฝึกปฏิบติัการควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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3701-2302 การจัดการภัตตาคาร 2-2-3 
 (Restaurant   Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะและประเภทของภตัตาคาร 
2. มีความรู้ในการใหบ้ริการตามรูปแบบของภตัตาคาร 
3. มีทกัษะในการปฏิบติังานภตัตาคารในรูปแบบต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานภตัตาคาร 
2. ปฏิบติังานการใหบ้ริการในภตัตาคาร 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการภตัตาคาร  ประเภทของภตัตาคาร  โครงสร้าง  การบริหารงาน
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  กฎระเบียบขอ้บงัคบั  การจดัเตรียมโตะ๊อาหาร อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น  การบริการ  
การวางแผน  การส่งเสริมการขาย  แบบฟอร์มและเอกสารท่ีใชใ้นงานภตัตาคาร จดัทาํตารางมอบหมายงานแก่
พนกังาน  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และ  ฝึกปฏิบติัการจดัการ
ภตัตาคาร   
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3701-2303 การจัดเลีย้ง 2-2-3 
 (Banquet  Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจจดัเล้ียง 
2. มีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการจดัเล้ียงและวางแผนการจดัรายการอาหาร 
3. มีทกัษะในการปฏิบติังานจดัเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ  
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัธุรกิจจดัเล้ียง  รูปแบบการจดัเล้ียงและวางแผนรายการอาหาร 
2. ปฏิบติังานบริการในงานจดัเล้ียง    

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเล้ียง  รูปแบบการจดัเล้ียง  ศิลปะการขาย การรับจอง  การวางแผน  
การประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ การเตรียมบุคลากร  การจดัสถานท่ี วางแผนรายการอาหาร  จดัเตรียมอุปกรณ์ 
การจดัเล้ียง  ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา และฝึกปฏิบติัให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานการจดัเล้ียง   
ตรวจการปฏิบติังานในท่ีทาํงาน 
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3701-2304 บาร์และเคร่ืองดืม่ 2-2-3 
 (Bar and Beverage) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจประเภทของบาร์และการปฏิบติังานบาร์ 
2. จดัเตรียมอุปกรณ์งานบาร์และเคร่ืองด่ืม 
3. มีทกัษะการปฏิบติังานบาร์และผสมเคร่ืองด่ืม 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ประเภทของบาร์และการปฏิบติังานบาร์ 
2. ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองอาํนวยความสะดวกในบาร์ 
3. ปฏิบติังานบาร์และใหบ้ริการเคร่ืองด่ืม        

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับาร์และเคร่ืองด่ืม  โครงสร้าง  หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ  คุณสมบติั กฎระเบียบ 
จรรยาบรรณของพนักงาน  ประเภท  ชนิดของเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในบาร์  การจัดเก็บ
บาํรุงรักษา  การเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์   ส่วนผสม  การจดับาร์  สูตรเคร่ืองด่ืมมาตรฐาน การพฒันาสูตรเคร่ืองด่ืม
การตกแต่งเคร่ืองด่ืม  การควบคุมตน้ทุน  กาํหนดราคาขาย  รายงานยอดขาย  จดัการบริการเคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอลอ์ยา่งรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย  และฝึกปฏิบติังานบาร์ผสม
เคร่ืองด่ืม  
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3701-2305 เคร่ืองดื่มตามสมัยนิยม 2-2-3 
 (Modern Drinks) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัชนิดของเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
2. เลือกใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํเคร่ืองด่ืม 
3. เตรียม ผสม และตกแต่งเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดของเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
2. ปฏิบติังานผสมเคร่ืองด่ืม และตกแต่งตามรายการท่ีกาํหนด 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม วิธีการผสมเคร่ืองด่ืม ชนิดของเคร่ืองด่ืม  อุปกรณ์  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํเคร่ืองด่ืม  การทาํความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รายการเคร่ืองด่ืม 
ส่วนผสม  วตัถุดิบ การตกแต่ง  ผสมเคร่ืองด่ืมและตกแต่งตามรายการท่ีกาํหนด สร้างสรรคเ์คร่ืองด่ืม เพ่ือสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ คาํนวณตน้ทุน กาํหนดราคาขาย และการส่งเสริมการขาย  ฝึกปฏิบติัการผสมและ
ตกแต่งเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม     
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3701 -2306 การใช้ภาษาองักฤษงานบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 2-2-3 
 (English for Food and Beverage Services) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวนภาษาองักฤษในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. เขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทส์าํนวนภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. ส่ือสารภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคาํศพัท ์ สาํนวน และโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ช่ือและประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ และเคร่ืองปรุง  การสนทนาเก่ียวกบั    การจองโต๊ะ   
การตอ้นรับลูกคา้ การใหค้าํแนะนาํ การสัง่อาหาร การจดัการกบัการตาํหนิลูกคา้   การจ่ายเงิน   การขอบคุณและ
ขอโทษ   การอ่านและสาธิตขั้นตอนการปรุงอาหารและผสมเคร่ืองด่ืม การเขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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3701-2307 ศิลปะการชงกาแฟ 2-2-3 
 (Technique  and  Art  of  Coffee Making) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัชนิดของกาแฟ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 
2. เตรียม  ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการท่ีกาํหนด 
3. ทาํความสะอาดและรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดของกาแฟ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 
2. ปฏิบติังานเตรียม  ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการท่ีกาํหนด 
3. ทาํความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะในการชงกาแฟ  ประวติั  ประเภท  ชนิดของกาแฟ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ การทาํความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์  รายการเคร่ืองด่ืมกาแฟ การเตรียมส่วนผสม  วิธีการชง
และตกแต่งกาแฟ  ตามรายการท่ีกาํหนด  และฝึกปฏิบติัศิลปะการชงกาแฟ    
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3701-2308 ความรู้เร่ืองไวน์ 2-2-3 
 (Introduction  to Wine) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัประเภท กระบวนการผลิต  ชนิด  และการเกบ็รักษาไวน์ 
2. มีความรู้ในการอ่านฉลากแนะนาํประเภทของไวน ์
3. มีทกัษะในการบริการไวน์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภทและชนิดของไวน์ 
2. แสดงความรู้ในการอ่านฉลากแนะนาํประเภทของไวน์ 
3. ปฏิบติังานใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมไวน์ประเภทต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้เร่ืองไวน์  ประวติั ประเภท  ชนิดของไวน์ การปลูก การเก็บเก่ียว
ประเภทขององุ่น วิธีการผลิต  การอ่านฉลากไวน์ การทดสอบไวน์  ไวน์กบัชนิดของอาหาร  การนาํเสนอ  การ
ใหบ้ริการไวน ์ การเกบ็รักษาไวน์  ใชตู้แ้ช่ และท่ีเกบ็ไวน ์การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการไวน์ 
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สาขางานครัวโรงแรม 
3701-2401 สุขอนามยัและโภชนาการ 2-2-3 
 (Hygiene and Nutrition) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยัและโภชนาการ 
2. มีความรู้เก่ียวกบัการสุขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหาร 
3. ฝึกปฏิบติังานการประกอบอาหารท่ีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยัและโภชนาการ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสุขาภิบาลอาหาร และการถนอมอาหาร 
3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารท่ีถกูสุขอนามยัและโภชนาการ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสุขอนามยัการรักษาความสะอาดท่ีถูกวิธี ทั้งอนามยัส่วนตวัและส่วนรวม
ภายในองคก์ร  การรักษาคุณค่าของอาหารตามหลกัโภชนาการ  การปนเป้ือน  สาเหตุท่ีทาํใหเ้น่าเสีย อาหาร 
เป็นพิษ  การสุขาภิบาลอาหาร  การถนอมอาหาร การจดัเกบ็อาหาร การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชใ้นครัว หอ้งอาหาร  และการรักษาอนามยัส่วนบุคคลของผูท่ี้ทาํงานเก่ียวขอ้งกบัอาหาร  ฝึกปฏิบติั
ประกอบอาหารท่ีถกูสุขอนามยัและโภชนาการ 
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3701-2402 การออกแบบการจัดรายการอาหาร 2-2-3 
 (Menu  Design  and  Setting) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของรายการอาหารชนิดต่าง ๆ 
2. วางแผนการจดัและออกแบบรายการอาหารม้ือต่าง ๆ 
3. มีทกัษะในการวางแผนการจดัรายการอาหาร 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของรายการอาหาร 
2. ปฏิบติังานวางแผนการจดัรายการอาหาร ในภตัตาคารและงานจดัเล้ียง 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวางแผนการจดัรายการอาหาร  ความสาํคญัของรายการอาหาร  รายการอาหาร
สาํหรับม้ืออาหารต่าง ๆ การออกแบบรายการอาหาร  ในภตัตาคารและงานจดัเล้ียง รายการอาหารตามฤดูกาล 
ความรู้เก่ียวกบัเทศกาลต่าง ๆ และอาหารท่ีสาํคญั และปฏิบติัการจดัทาํรายการอาหาร   
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3701-2403 อาหารตะวนัตก  1 2-2-3 
 (Western Food Cookery 1) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไป  ประเภทและชนิดของอาหารตะวนัตก 
2. จดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ  
3. มีทกัษะในการประกอบอาหารตะวนัตก 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภท และชนิดของอาหารตะวนัตก 
2. จดัเตรียมวตัถุดิบ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 
3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารตะวนัตก 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก  ความรู้ทัว่ไป  ประเภทและชนิดของอาหาร
ตะวนัตก  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเตรียม  การประกอบอาหารและการดูแลรักษา ส่วนผสมและ
เคร่ืองปรุงท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร  คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการเตรียมและการประกอบอาหารตะวนัตก  วิธีการเตรียม
และการประกอบอาหารประเภทต่างๆ  การออกแบบและจดัตกแต่งอาหารประเภทของซุป (Soups) ออร์เดิร์ฟ ( 
Hors d’oeuvres) อาหารประเภทไข่ (Eggs) อาหารประเภทผกัต่าง ๆ (Vegetables) เกบ็รักษาอาหารปรุงแลว้อยา่ง
ปลอดภยั  สุขอนามยัและความปลอดภยัในงานครัว  และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารตะวนัตก 
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3701-2404 อาหารตะวนัตก 2 2-2-3 
 (Western Food Cookery 2) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก  อาหารหลกัและขนมหวาน 
2. มีความรู้ในการจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  ในการประกอบอาหารต่าง ๆ 
3. มีทกัษะในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก อาหารหลกัและขนมหวาน 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารตะวนัตก 
3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารตะวนัตก ประเภทต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก  ประเภทของอาหาร  อุปกรณ์เคร่ืองมือ   
เคร่ืองใช ้ การเตรียม  การประกอบอาหารตะวนัตกจานหลกั  ขนมหวาน ร้อน  เยน็ (Hot and Cold  Desserts)  
การจดัตกแต่งอาหาร  การเกบ็รักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั  การทาํตาํรับมาตรฐาน  และฝึกปฏิบติั
อาหารตะวนัตก 
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3701-2405 อาหารโรงแรม 2-2-3 
 (Hotel  Cookery) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการส่ังซ้ือ จดัเกบ็ วตัถุดิบ อุปกรณ์การประกอบอาหาร 
2. ประกอบอาหารไทย  เอเชีย  และอาหารยโุรป 
3. มีทกัษะในการประกอบอาหารโรงแรมประเภทต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิธีการสัง่ซ้ือ จดัเกบ็ วตัถุดิบ 
2. ปฏิบติังานการเตรียมและประกอบอาหารไทย  เอเซีย และยโุรป  ประเภทต่างๆ  
3. เกบ็รักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือวตัถุดิบ การจดัเกบ็และการเตรียม วิธีการขั้นตอน ประกอบอาหาร
ไทย อาหารเอเชีย   และอาหารยโุรปท่ีนิยม  การเกบ็รักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั การนาํเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาประยกุตใ์ชก้ารจดัตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ  และฝึกปฏิบติัประกอบอาหารโรงแรม 
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3701-2406 อาหารเอเชีย 2-2-3 
 (Asia Food Cookery) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัความหมาย ประเภทและลกัษณะอาหารเอเชียท่ีนิยม 
2.  เตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเอเชีย 
3. มีทกัษะในการประกอบอาหารเอเชีย 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายประเภท และลกัษณะอาหารเอเชีย ท่ีนิยม 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารเอเชีย  
3. ปฏิบติัการประกอบอาหารเอเชีย  

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารเอเชีย   ความหมายประเภท และลกัษณะของอาหารเอเชีย
ท่ีไดรั้บความนิยม การเลือกและเตรียมวตัถุดิบ  อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบอาหารเอเชีย ตาํรับอาหาร 
ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร  เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารเอเชีย  การเกบ็รักษาอาหารท่ีปรุงแลว้
อยา่งปลอดภยั   ปฏิบติัการประกอบอาหารเอเชียท่ีนิยมและจดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 
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3701-2407 อาหารไทย 2-2-3 
 (Thai Cookery) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัความหมายประเภท ลกัษณะของอาหารไทย 
2. เตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย 
3. ฝึกปฏิบติัประกอบอาหารไทย 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายประเภท และลกัษณะอาหารไทย 
2. จดัเตรียม วสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารไทย 
3. ปฏิบติัการประกอบอาหารไทย 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายประเภท และลกัษณะของอาหารไทยท่ีไดรั้บความนิยม การเลือก
และเตรียมวตัถุดิบ  อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบอาหารไทย  ตาํรับอาหาร ส่วนผสม วิธีการประกอบ
อาหาร  เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารไทย  การเกบ็รักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั   ปฏิบติัการ
ประกอบอาหารไทยท่ีนิยมและจดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 
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3701-2408 อาหารเพือ่สุขภาพ 2-2-3 
 (Food for Health) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ  และความสาํคญัของอาหารและสุขภาพ 
2. จดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  วตัถุดิบของอาหารเพื่อสุขภาพ 
3. มีทกัษะในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ การประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 
3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพ  ความหมาย ประโยชน์  ความสาํคญัของอาหารกบัสุขภาพ  
ความปลอดภยัในอาหาร การจดัรายการอาหารใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยั  การเลือกซ้ือ วตัถุดิบในการประกอบ
อาหารเพื่อสุขภาพ  การดดัแปลงอาหารเพ่ือสุขภาพ การเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อย่างปลอดภยั  และ 
ฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ  
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3701-2409 อาหารเพือ่การจัดเลีย้ง 2-2-3 
 (Banquet Food) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ในการจดัรายการอาหารเพ่ือการจดัเล้ียง 
2. จดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบังานจดัเล้ียง 
3. ปฏิบติัการประกอบอาหารเพ่ือการจดัเล้ียง 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรายการอาหารเพ่ือการจดัเล้ียง 
2. ปฏิบติังานประกอบอาหารเพื่อการจดัเล้ียงประเภทต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารเพ่ือการจดัเล้ียง  ชนิดของอาหาร  การจดัเล้ียง การจดัรายการอาหาร  
การทาํตาํรับอาหารมาตรฐาน  การดดัแปลงรายการอาหาร การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดังานเล้ียงแบบ
ต่างๆ  การประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  และฝึกปฏิบติัอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
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3701-2410 อาหารฮาลาล 2-2-3 
 (Halal  Cookery) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการในการผลิตอาหารฮาลาล 
2. มีความรู้เก่ียวกบัการขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 
3. ประกอบอาหารฮาลาลตามบทบญัญติัของศาสนาอิสลาม 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานและการประกอบอาหารฮาลาล   
2. ปฏิบติังานการประกอบอาหารฮาลาล 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารฮาลาล  ความหมายและคาํศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร               
ฮาลาล บทบัญญัติของศาสนาอิสลามเก่ียวกับอาหารฮาลาลในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร                      
ฮาลาลของประเทศไทย สถานการณ์การแข่งขนัการผลิตอาหารฮาลาลของโลก มาตรฐานอาหารฮาลาล  ของไทย 
และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารฮาลาล 
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3701-2411 เบเกอร่ี 2-2-3 
 (Bakery) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
2. มีทกัษะในการทาํเบเกอร่ี 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือผลิตสินคา้ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
3. ปฏิบติังานดา้นผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเบเกอร่ี  ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ประเภทชนิดของเบเกอร่ี  วตัถุดิบ  วสัดุ  อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ เทคนิคและวธีิการทาํผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีแต่ละชนิด  การจดัทาํสูตรมาตรฐาน  คิดราคาตน้ทุน
และราคาขาย  และปฏิบติังานผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
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3701-2412 การจัดดอกไม้และการแกะสลกัเชิงธุรกจิ 2-2-3 
 (Flower Arrangement , Fruit and Vegetable Carving) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัการออกแบบ  จดัดอกไม ้  และการแกะสลกัผกั – ผลไม ้
2. มีทกัษะจดัดอกไมแ้ละแกะสลกัผกั –  ผลไม ้
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการออกแบบการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั   ผลไม ้
2. ปฏิบติังานจดัดอกไมแ้ละแกะสลกัผกั  ผลไม ้ โอกาสต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั  ผลไม ้ การเลือกและเตรียมวสัดุ -อุปกรณ์  
เทคนิคการรักษา  ดอกไม ้  ผกั  ผลไม ้ การออกแบบการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั   ผลไม ้ การตกแต่งหวั
จาน และการจดัตกแต่งเชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ  การควบคุมตน้ทุนการผลิต  และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไมแ้ละ
การแกะสลกัเชิงธุรกิจ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ทกัษะวชิาชีพเลอืกเสรี 

 
3701-9001 ศิลปะการจดัและตกแต่งสวน 2-2-3 
3701-9002 การแกะสลกันํ้าแขง็และวสัดุอ่ืน 2-2-3 
3701-9003 อาหารเพื่อการเดินทาง  2-2-3 

           3701-9004         การตกแต่งขนมเพ่ือธุรกิจ             2-2-3 
3701-9005  นนัทนาการ             2-2-3 
3701-9006  กิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศ  2-2-3 
3701-9007  การนวดเพ่ือผอ่นคลาย  2-2-3 
3701-9008  การนวดดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย  2-2-3 
3701-9009  วฒันธรรมอาเซียน 3-0-3 
3701-9010  ทศันคติและบุคลิกภาพในงานบริการ 2-2-3 
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3701-9001 ศิลปะการจัดและตกแต่งสวน 2 - 2 - 3 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. แยกการจดัส่วนในแต่ละประเภท 
2. สามารถปฏิบติังาน ประยกุต ์ดดัแปลง และออกแบบการจดัตกแต่งสวน 
 3. ทราบหลกัการออกแบบ และองคป์ระกอบศิลปะการจดัและตกแต่งสวน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. ศึกษา เตรียมอุปกรณ์ ศึกษาพรรณไม ้ความเหมะสมของสภาพแวดลอ้ม  
2. ออกแบบจดัตกแต่งสวน และความกลมกลืนในลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ อุปกรณ์ 
3. ศึกษา พฒันา ใหท้นัสมยัตลอดเวลา 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัสวน ตกแต่ง ศิลปะ การจดัสภาพ หรือตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสม

สวยงาม ทาํให้สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ และมีความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัการออกแบบจดัสวน องคป์ระกอบของศิลปะในการออกแบบ (Principle of design) จาํแนกประเภท
สวน พรรณไม ้หญา้ อุปกรณ์ 
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3701-9002 การแกะสลกันํา้แข็งและวสัดุอืน่ 2 - 2 - 3 
(Ice and Others Carving) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการแกะสลกันํ้าแขง็ เนยและวสัดุอ่ืน 
2. บอกกระบวนการและสลกันํ้าแขง็ เนยและวสัดุอ่ืน 
3. ฝึกปฏิบติัและแกะสลกันํ้าแขง็ ตกแต่งโตะ๊อาหารในการจดัเล้ียง 

สมรรถนะรายวิชา  
1. มีความรู้เก่ียวกบัการออกแบบการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั   ผลไม ้
2. ปฏิบติังานจดัดอกไมแ้ละแกะสลกัผกั  ผลไม ้ โอกาสในต่างๆ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการแกะสลกันํ้ าแขง็ ผกั  ผลไม ้ การเลือกและเตรียมวสัดุ -อุปกรณ์  เทคนิคการ

แกะสลกั  ดอกไม ้  ผกั  ผลไม ้ การออกแบบการแกะสลกันํ้าแขง็ ผกั   ผลไม ้ การตกแต่งหวัจาน และการจดั
ตกแต่งเชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ  การควบคุมตน้ทุนการผลิต  และฝึกปฏิบติัการแกะสลกันํ้ าแขง็และวสัดุอ่ืน ๆ
เชิงธุรกิจ 
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3701-9003 อาหารเพือ่การเดนิทาง 2 - 2 - 3 
(Food for Traveling) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้เก่ียวกบัความหมาย ลกัษณะ การบรรจุและบริการอาหารเพ่ือการเดินทาง 
2. ฝึกปฏิบติัการเตรียมและปรุงอาหารเพือ่การเดินทาง 
3.    จดัรายการอาหารเพ่ือการเดินทาง 

สมรรถนะรายวิชา  
1. จดัเตรียมวสัดุ และส่วนประกอบของอาหารเพื่อการเดินทาง 
2. เลือกบรรจุภณัฑแ์ละบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมใหเ้หมาะสมกบัอาหารเพ่ือการเดินทาง 
3. เตรียมและปรุงอาหารเพ่ือการเดินทาง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ลกัษณะ การบรรจุ การบริการอาหารเพ่ือการเดินทาง ประเภทของ

การเดินทางในลกัษณะต่าง ๆ การจดัรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการเดินทาง การจดัซ้ือ 
การเตรียมและปรุงอาหารเพ่ือการเดินทาง ฝึกการจดัรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัซ้ือ การเตรียมและปรุง
อาหารเพ่ือการเดินทาง 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557         ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

3701-9004 การตกแต่งขนมเพือ่ธุรกจิ 2 - 2 - 3 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ เทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกบัการตกแต่งขนมเพ่ือธุรกิจ 
2. ฝึกปฏิบติัการตกแต่ง และการออกแบบลายตน้แบบขนมเพ่ือธุรกิจ 
3.    

สมรรถนะรายวิชา  
1. จดัเตรียมวสัดุ และเทคนิคในการตกแต่งขนมเพ่ือธุรกิจ 
2. เลือกเทคนิคการตกแต่งขนมเพ่ือธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. เลือกบรรจุภณัฑ ์หีบห่อใหเ้หมาะสม น่ามองและเพ่ิมรสชาติของขนมเพ่ือธุรกิจ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ลกัษณะ เทคนิคการตกแต่งใหเ้หมาะสมกบัขนมเพ่ือธุรกิจ เพ่ือเป็น

การเพ่ิมลวดลาย สีสัน เพ่ือสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตาใหข้นมมีความน่ามองและเป็นการเพ่ิมรสชาติ
ใหก้บัขนม ฝึกปฏิบติัการออกแบบตกแต่งขนมเพ่ือธุรกิจ 
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3701-9005 นันทนาการ 2 - 2 – 3 
(Recreation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมนนัทนาการ 
2. ฝึกปฏิบติัการจดัการเขา้ค่ายพกัแรมและกิจกรรมนนัทนาการแบบต่าง ๆ 

สมรรถนะรายวิชา  
1. จดัเตรียมกาํหนดการ ลาํดบัการนนัทนาการ 
2. ปฏิบติัการจดัการนนัทนาการ 
3. เลือกกิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรม และกิจกรรมนนัทนาการใหเ้หมาะสมกบังาน โครงการ  

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวในร่ม การจดักิจกรรมอ่ืนท่ีส่งเสริมการพฒันาการ

ดา้นร่างกายและจิตใจ ความคิดสร้างสรรค ์อนุรักษธ์รรมชาติ วฒันธรรมและศิลปะ การจดัการเขา้ค่ายพกัแรม
แบบต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั มีคุณธรรม จริยธรรม วินยัและมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา 
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3701-9006 กจิกรรมเข้าจังหวะและการลลีาศ 2 - 2 – 3 
(Eurhythmies and Ballroom Dancing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้และเขา้ใจความเป็นมาของกิจกรรมเขา้จงัหวดัและการลีลาศ 
2. มีความรู้และเขา้ใจประเภทของกิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศ 
3. มีทกัษะในกิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศ 

สมรรถนะรายวิชา  
1. ลาํดบัการจดักิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศ 
2. แยกประเภทของกิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศ 
3. เลือกกิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้และความเป็นมาของกิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศ ประเภทของ

กิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศ ระเบียบประเพณี วฒันธรรมและมารยาทในการลีลาศและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
การนาํกิจกรรมเขา้จงัหวะและการลีลาศไปใชใ้นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการเขา้สงัคม ฝึกทกัษะ
กิจกรรมเขา้จงัหวะและฝึกทกัษะการลีลาศ 
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3701-9007 การนวดเพือ่ผ่อนคลาย 2 - 2 – 3 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการนวดในแต่ละประเภท 
2. มีความรู้และเขา้ถึงคุณประโยชน์ของการนวดแบบผอ่นคลาย 
3. มีทกัษะในการนวดอยา่งถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวิชา  
1. เลือกชนิด และวิธีการนวดใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บบริการ 
2. เลือกวสัดุ อุปกรณ์ใหอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
3. สามารถบอกถึงคุณประโยชน์ในการนวดเพื่อผอ่นคลาย 
4. ปฏิบติัการนวดผอ่นคลาย 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้ ประวติัความเป็นมาของการนวด จรรยาบรรณผูน้วด ความรู้ดา้นกาย

วิภาคศาสตร์แบบแพทยแ์ผนปัจจุบนัและแผนไทย ความรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับการนวดแผนไทย การคลายเส้น การ
ดดั การยดื การประคบ การอบสมุนไพร การนวดนํ้ามนั การใชน้ํ้ามนัหอมระเหย 
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3701-9008 การนวดด้วยนํา้มันหอมระเหย 2 - 2 – 3 
(Aroma Therapy) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ในเร่ืองคุณสมบติั ประเภทและประโยชน์ของนํ้ามนัหอมระเหย 
2. มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการนวดท่ีถูกตอ้ง 
3. มีมารยาทและจรรยาบรรณในการนวด 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แยกประเภทและประโยชน์ของนํ้ามนัหอมระเหย 
2. นวดโดยใชน้ํ้ามนัหอมระเหยอยา่งถูกตอ้งและมีมารยาท จรรยาบรรณในการนวด 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสาํคญั คุณสมบติัของนํ้ ามนัหอมระเหย พืชสมุนไพรท่ีทาํ

ใหน้ํ้ ามนหอมระเหย (Essential oils) ประเภทและประโยชน์นํ้ ามนัหอมระเหยท่ีนาํมาใชใ้นการนวด วิธีผสม
นํ้ามนัในการนวด วิธีการนวดท่ีถูกตอ้ง การรักษาส่ิงแวดลอ้ม มารยาท จรรยาบรรณในการนวด ฝึกปฏิบติั 
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3701-9009 วฒันธรรมอาเซียน 3 - 0 – 3 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมประชาคมอาเซียน 
2. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีในฐานะประชากรอาเซียน 
3. ตระหนกัในความเป็นประชากรอาเซียน วฒันธรรมและการพฒันาสงัคม ประเทศชาติ 

สมรรถนะรายวิชา  
1. ศึกษา คน้ควา้ วฒันธรรมประชาคมอาเซียน 
2. ศึกษาเน้ือหาของแผนการทาํงานของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้และความเป็นของประชาคมการเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม

และวฒันธรรม โดยในแต่ละประชาคมจะมีแผนการทาํงานของตนเองเรียกวา่ Blueprint โดยภายในเน้ือหาของ 
Blueprint แต่ละเสาจะมีรายละเอียดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของประชาคมนั้นๆ รวมถึงเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ของ
แต่ละวฒันธรรมในอาเซียน 
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3701-9010 ทัศนคตแิละบุคลกิภาพในงานบริการ 2 - 2 – 3 
(Attitude and Personality) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้และเขา้ใจลกัษณะงานบริการ 
2. บอกลกัษณะบุคลิกภาพท่ีดีของพนกังานบริการ 
3. รู้จกัและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมและประเพณีไทย 

สมรรถนะรายวิชา  
1. ระบุลกัษณะของทศันคติท่ีดีในการบริการ 
2. ปฏิบติังานบริการไดต้ามขั้นตอนและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
3. บอกแนวทางการพฒันางานบริการใหเ้กิดผลสาํเร็จมากข้ึน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสร้างทศันคติในการบริการ ความสําคญัของการพฒันาบุคลิกภาพ หลกั

มนุษยสัมพนัธ์ ลกัษณะของบุคลิกภาพท่ีดี ศิลปะการแต่งกาย การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ระเบียบวินยัใน
การทาํงานบริการ การฝึกพดูในรูปแบบและโอกาสต่าง ๆ การปฏิบติัตนตามวฒันธรรมและประเพณีไทยมนุษย
สมัพนัธ์ในการทาํงานและการอยูร่่วมกนัในสงัคม 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดทกัษะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 
3701-8001 ฝึกงาน  *-*-4 
3701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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3701-8001 ฝึกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวิชา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วทิยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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3701-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวิชา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วทิยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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3701-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวิชา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วทิยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3702-8002 ในสถานประกอบการ  สถาน-
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 
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หมวดทกัษะวชิาชีพ   
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 

 
โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

3701-8501 โครงการ *-*-4 
3701-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3701-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557         ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

 
3701-8501 โครงการ * - * - 4 

(Project) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มี

วินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง
ระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงาน
โครงการ  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงการ 
ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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3701-8502 โครงการ 1 * - * - 4 
(Project) 

 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มี

วินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง
ระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงาน
โครงการ  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงการ 
ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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3701-8503 โครงการ 3 * - * - 2 
 (Project 2) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มี

วินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง
ระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงาน
โครงการ  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงการ 
ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
(ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวชิา 3701-8502 หรือเป็นโครงการใหม่) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
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3000-2001 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557         ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

3000-2002 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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3000-2003 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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3000-2004 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์
 ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ

พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 
 
 


