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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อให้ส ามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ทัก ษะด้านภาษา การสื่ อสารทัก ษะการคิ ด การแก้ปั ญหา ทัก ษะ
ทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้า ใจ สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ ห ลัก การบริ ห ารและจัด การวิ ช าชี พ การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักการของงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พการโรงแรมให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐาน ด้านการบริ การส่ วนหน้า
งานแม่บา้ นโรงแรม การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม และงานครัวโรงแรม
4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นการโรงแรมในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้ างสรรค์และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานใน
โรงแรมตามสาขาวิชาที่สาเร็ จในระดับหัวหน้างาน (Supervisor) ซึ่ งมีความรับผิดชอบในการจัดตาราง
การทางานของพนักงาน ดู แลรั กษาอุ ปกรณ์ เครื่ องมื อของใช้ดาเนิ นการประชุ มย่อย ประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน สอนงานพนักงาน ระวังรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทางาน ดาเนินการด้าน
เอกสารของแผนก ประสานงานการทางานร่ วมกับแผนกอื่ น ติ ดตามและควบคุ มการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงาน แก้ไขปั ญหาการบริ การลูกค้า และการดาเนินงานของแผนก
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานการโรงแรมในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อมต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ คุ ณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้ านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุ ษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดาเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิตตามหลักศาสนาวัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อสารโดยใช้ ภ าษาไทยภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
ชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิ บตั ิตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมค่านิ ยมคุ ณธรรมจริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพสุ ขอนามัย และคุ ณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
3.1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
3.1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารจัดการงานอาชีพ
3.1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพ
3.1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้และพัฒนางานอาชีพ
3.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ีการ เครื่ องมือและวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.3 ทัก ษะการวางแผน การบริ หารจัดการ การประสานงานและการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัย ตามระเบี ยบข้อบังคับที่เชื่ อมโยงกันในการ
ปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดาเนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ งถึ งการบริ หารงาน
คุณภาพการอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานอาชี พการโรงแรมตามหลักการและแบบแผนที่กาหนด โดยใช้/เลื อกใช้/
ปรับใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
3.3.3 เลื อ กใช้ แ ละบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการโดยคานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
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สาขางานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม
3.3.5 ตัด สิ น ใจ วางแผน และแก้ไ ขปั ญ หาที่ ไ ม่ คุ ้น เคยหรื อ ซับ ซ้อ นและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพการบริ การส่ วนหน้าโรงแรมที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในการแก้ปัญหา
และการปฏิบตั ิงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพการบริ การส่ วนหน้า
โรงแรมด้วยตนเอง
สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
3.3.5 ตัด สิ น ใจ วางแผน และแก้ไ ขปั ญ หาที่ ไ ม่ คุ ้น เคยหรื อ ซับ ซ้อ นและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพแม่บา้ นโรงแรมที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในการแก้ปัญหา
และการปฏิบตั ิงานแม่บา้ นโรงแรม
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพแม่บา้ นโรงแรมด้วยตนเอง
สาขางานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
3.3.5 ตัด สิ น ใจ วางแผน และแก้ไ ขปั ญ หาที่ ไ ม่ คุ ้น เคยหรื อ ซับ ซ้อ นและเป็ นนามธรรม
ในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในการแก้ปัญหา
และการปฏิบตั ิงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงาน และประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ บริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่มด้วยตนเอง
สาขางานครัวโรงแรม
3.3.5 ตัด สิ น ใจ วางแผน และแก้ไ ขปั ญ หาที่ ไ ม่ คุ ้น เคยหรื อ ซับ ซ้อ นและเป็ นนามธรรม
ในงานครัวโรงแรมที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในการแก้ปัญหา
และการปฏิบตั ิงานครัวโรงแรม
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพครัวโรงแรมด้วยตนเอง
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สาขางานธุรกิจสนามกอล์ ฟ
3.3.5 ตัด สิ น ใจ วางแผน และแก้ไ ขปั ญ หาที่ ไ ม่ คุ ้น เคยหรื อ ซับ ซ้อ นและเป็ นนามธรรม
ในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในการแก้ปัญหา
และการปฏิบตั ิงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงาน และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง านอาชี พ ธุ ร กิ จ สนามกอล์ฟ
ด้วยตนเอง
สาขางานบริการบนเรื อสาราญ
3.3.5 ตัด สิ น ใจ วางแผน และแก้ไ ขปั ญ หาที่ ไ ม่ คุ ้น เคยหรื อ ซับ ซ้อ นและเป็ นนามธรรม
ในงานบริ การบนเรื อสาราญที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในการแก้ปัญหา
และการปฏิบตั ิงานบริ การบนเรื อสาราญ
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชี พบริ การบนเรื อสาราญ
ด้วยตนเอง
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
สาขาวิชาโรงแรม
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่ วยกิ ต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
( 21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้ า งนี้ ส าหรั บ ผู ้ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บประกาศนี ย บัต รวิ ชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรื อเทียบเท่า
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สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่าที่ ไม่ มีพ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บพื้ นฐาน
วิชาชีพต่อไปนี้
รหัสวิชา
30700-0001
30700-0002
30700-0003
30700-0004

ชื่ อวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บุคลิกภาพสาหรับธุ รกิจบริ การ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ยนรายวิ ช าจากทุ ก กลุ่ ม วิ ช า ตามเงื่ อ นไขและจ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก ลุ่ ม วิ ช าก าหนด
รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
30000-1103 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 30000-1201 จานวน 3 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เรี ยนจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-1201
30000-1202
30000-1203
30000-1204
30000-1207

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
2-2-3
1-2-2
1-2-2
0-2-1
3-0-3
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รหัสวิชา
30000-1208
30000-1210
30000-1217

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุ รกิจบริ การ
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานเรื อ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3

2) กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226
30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236
30000-1237
30000-1238
30000-1239
30000-1240

ชื่ อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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
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
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
30000-1243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
30000-1302 การวิจยั เบื้องต้น
30000-1308 วิทยาศาสตร์ งานธุ รกิจและบริ การ
30000-1311 วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ
30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1401 คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
30000-1402 คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
30000-1408 คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจและบริ การ
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1501 ชีวติ กับสังคมไทย
30000-1502 ศาสตร์พระราชา
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1601 การพัฒนาสุ ขภาพ
30000-1602 การคิดอย่างเป็ นระบบ
30000-1603 สุ ขภาวะกายและจิต
30000-1604 คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
30000-1606 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
30000-1608 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
30000-1609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการอาชีพ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30001-1003 การพัฒนาองค์การด้วยระบบบริ หารงานคุณภาพ
30001-1056 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

ไม่ น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30700-1002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
2-2-3

กลุ่มพืน้ ฐานวิชาชี พ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30700-1001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริ การ
30700-1003 ศิลปะการต้อนรับและการบริ การ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 30701-2001 ถึง 30701-2005 จานวน 15 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นอีก
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
2-2-3
30701-2001 หลักการดาเนินงานโรงแรม
2-2-3
30701-2002 การจัดการงานส่ วนหน้าโรงแรม
30701-2003 การจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม
2-2-3
30701-2004 การจัดการงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2-2-3
30701-2005 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
2-2-3
2-2-3
30701-2006 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
30701-2007 การตลาดเพื่อธุ รกิจโรงแรม
2-2-3
30701-2008 คณิ ตศาสตร์ เพื่อธุ รกิจการโรงแรม
3-0-3
30701-2009 กฎหมายสาหรับงานอาชีพโรงแรม
3-0-3
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ งให้ครบตามกาหนดในกรณี ที่ตอ้ งการให้เรี ยน
ได้สาขางานนั้น โดยรายวิชาสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางานนั้น ๆ
2.3.1 สาขางานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-2101 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม
30701-2102 การสื่ อสารการตลาดโรงแรม
30701-2103 การติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
30701-2104 เอกสารและการทารายงานในงานส่ วนหน้า
30701-2105 การใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม
30701*2101 ถึง 30701*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

สาขาวิชาการโรงแรม

12
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-51xx งานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม…
30701-51xx งานสื่ อสารการตลาดโรงแรม…
30701-51xx งานติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม…
30701-51xx งานเอกสารและการทารายงานในงานส่ วนหน้า…
30701-51xx งานใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม…
30701-51xx งานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม...

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

2.3.2 สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-2201 การซักรี ดและห้องผ้า
30701-2202 เอกสารและการทารายงานในงานแม่บา้ น
30701-2203 การจัดเตรี ยมห้องพัก
30701-2204 การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
30701-2205 ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
30701-2206 การใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
30701-2207 ศิลปะการจัดดอกไม้
30701*2201 ถึง 30701 *2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-52xx งานซักรี ดและห้องผ้า…
30701-52xx งานเอกสารและการทารายงานในงานแม่บา้ น…
30701-52xx งานการจัดเตรี ยมห้องพัก…
30701-52xx งานการจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น…
30701-52xx งานศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่…
30701-52xx งานใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น…
30701-52xx งานศิลปะการจัดดอกไม้…
30701-52xx งานแม่บา้ นโรงแรม...

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
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
*-*-3
*-*-3
*-*-*
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2.3.3 สาขางานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-2301 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
30701-2302 การจัดการภัตตาคาร
30701-2303 การจัดเลี้ยง
30701-2304 บาร์และเครื่ องดื่ม
30701-2305 เครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
30701-2306 การใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
30701-2307 ความรู ้เรื่ องไวน์
30701-2308 ศิลปะการชงกาแฟ
30701*2301 ถึง 30701 *2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิม่ เติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
ชื่ อวิชา
รหัสวิชา
30701-53xx งานควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม…
30701-53xx งานการจัดการภัตตาคาร…
30701-53xx งานการจัดเลี้ยง…
30701-53xx งานบาร์และเครื่ องดื่ม…
30701-53xx งานเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม…
30701-53xx งานใช้ภาษาอังกฤษบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม…
30701-53xx ความรู ้เรื่ องไวน์…
30701-53xx งานศิลปะการชงกาแฟ…
30701-53xx งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม…
2.3.4 สาขางานครัวโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-2401 สุ ขอนามัยและโภชนาการ
30701-2402 การออกแบบการจัดรายการอาหาร
30701-2403 อาหารตะวันตก 1
30701-2404 อาหารตะวันตก 2
30701-2405 อาหารโรงแรม
30701-2406 อาหารเอเชีย
30701-2407 อาหารไทย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-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
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-2408 อาหารเพื่อสุ ขภาพ
30701-2409 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
30701-2410 อาหารฮาลาล
30701-2411 เบเกอรี่
30701-2412 การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุ รกิจ
30701*2401 ถึง 30701*2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-54xx งานสุ ขอนามัยและโภชนาการ...
30701-54xx งานการออกแบบการจัดรายการอาหาร...
30701-54xx งานอาหารตะวันตก 1…
30701-54xx งานอาหารโรงแรม...
30701-54xx งานอาหารเอเชีย...
30701-54xx งานอาหารไทย...
30701-54xx งานอาหารเพื่อสุ ขภาพ...
30701-54xx งานอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง...
30701-54xx งานอาหารฮาลาล...
30701-54xx งานเบเกอรี่ ...
30701-54xx งานจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุ รกิจ...
30701-54xx งานครัวโรงแรม…
2.3.5 สาขางานธุรกิจสนามกอล์ ฟ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-2501 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
30701-2502 การบริ การห้องอาหารและการจัดเลี้ยงในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
30701-2503 การบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
30701-2504 การจัดการงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
30701-2505 ภาษาอังกฤษงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-*
ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-2506 ภาษารัสเซี ยงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
30701-2507 ภาษาเกาหลีงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
30701*2501 ถึง 30701*2599 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-5501 งานธุ รกิจสนามกอล์ฟ 1
30701-5502 งานธุ รกิจสนามกอล์ฟ 2
30701-5503 งานธุ รกิจสนามกอล์ฟ 3
30701-5504 งานธุ รกิจสนามกอล์ฟ 4
30701-55xx งานธุ รกิจสนามกอล์ฟ …
2.3.6 สาขางานบริการบนเรื อสาราญ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-2601 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื อ ความปลอดภัยและการทางานบนเรื อ
30701-2602 ความรู ้พ้ืนฐานในการปฏิบตั ิงานบนเรื อสาราญ
30701-2603 ภาษาอังกฤษงานบริ การบนเรื อสาราญ
30701-2604 ภาษาอังกฤษสาหรับคนประจาเรื อ
30701-2605 การจัดการภัตตาคารบนเรื อสาราญ
30701-2606 การบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเรื อสาราญ
30701*2601 ถึง 3701*2699 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30701-5601 งานบริ การบนเรื อสาราญ 1
30701-5602 งานบริ การบนเรื อสาราญ 2
30701-5603 งานบริ การบนเรื อสาราญ 3
30701-5604 งานบริ การบนเรื อสาราญ 4
30701-56xx งานบริ การบนเรื อสาราญ …

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
1-0-1
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-4-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ เพื่อกาหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่ วยกิต
เพื่ อ น าไปจัด ท าแผนการฝึ กอาชี พ และแนวการวัด และประเมิ น ผลรายวิ ช า ทั้ง นี้ โดยให้ ใ ช้ เ วลา
ฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30701-8001 จานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 30701-8002 และ 30701-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30701-8001
30701-8002
30701-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30701-8501 จานวน 4 หน่ วยกิ ตหรื อรายวิชา 30701-8502 และ 30701-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30701-8501 โครงงาน
*-*-4
*-*-2
30701-8502 โครงงาน 1
30701-8503 โครงงาน 2
*-*-2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
พุทธศักราช 2563 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ แ ละการสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศในศตวรรษที่ 21
สถานศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปนี้ หรื อจากรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาอังกฤษ
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รหัสวิชา
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริ การ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
30000-2005 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
สาขาวิชาการโรงแรม
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
30700-0001
30700-0002
30700-0003
30700-0004

การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บุคลิกภาพสาหรับธุ รกิจบริ การ
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30700-0001

การโรงแรมและการท่องเที่ยว
3-0-3
(Hotel and Tourism Industry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. ตระหนักถึงความสาคัญของงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. ระบุความสาคัญของงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยวหลักการประเภทของที่พกั งานบริ การด้านที่พกั แรมและ
การท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิ จโรงแรมและธุ รกิ จท่องเที่ยวการประสานงานภายในองค์กรและธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจโรงแรมและธุ รกิจท่องเที่ยว
30700-0002

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับอาหารและเครื่ องดื่ม
3-0-3
(Introduction to Food and Beverage)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มในงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. รู ้และเข้าใจหลักโภชนาการเบื้องต้นรายการอาหารและเครื่ องดื่ม
3. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในงานอาหารและเครื่ องดื่ม
4. ตระหนักถึงความสาคัญของงานอาหารและเครื่ องดื่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มในงานการโรงแรและการท่องเที่ยว
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ มหลักโภชนาการเบื้ องต้นความรู ้ เกี่ ย วกับ
อาหารและรายการอาหารหลักและวิธีการจัดรายการอาหารมื้อต่างๆประเภทของเครื่ องดื่มการบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ มชนิ ดและลักษณะของอาหารและเครื่ องดื่ มที่ มีบริ การในโรงแรมอุ ปกรณ์ เครื่ องใช้เกี่ ยวกับ
อาหารและเครื่ องดื่มมารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม
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30700-0003

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3-0-3
(English For Hotel and Tourism)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่ อสารเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารทัว่ ไปสาหรับงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้ างภาษาที่ใช้ในงานการโรงแรมและการท่องเที่ยวการ
สื่ อสาร สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง การให้ขอ้ มูลของโรงแรมที่
พัก สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทาง การเดินทางและการบริ การอื่นๆ การอ่านข้อมูลข่าวสารและประกาศต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บุคลิกภาพสาหรับธุรกิจบริการ
3-0-3
(Personality for Service Sector )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับธุ รกิจบริ การ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับธุ รกิจบริ การ
2. พัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ
ของตนเอง การปรับปรุ งบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชี พ บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย การสร้างความฉลาด
ทางอารมณ์ มารยาททางสังคม ศิลปะการพูด บุคลิกภาพกับการเป็ นผูน้ า การคิดเชิงบวก การปลูกฝังเจตคติที่
ดีต่อการปฏิบตั ิงานวิชาชีพในธุ รกิจบริ การ
30700-0004
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คำอธิบำย
หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง
กลุ่มวิชำภำษำไทย
30000-1101
30000-1102
30000-1103
30000-1004

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชำภำษำต่ ำงประเทศ
กลุ่มภำษำอังกฤษ
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
30000-1202 ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
30000-1203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
30000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
30000-1207 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
30000-1208 ภาษาอังกฤษเพื่อธุ รกิจบริ การ
30000-1210 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
30000-1217 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานเรื อ

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

กลุ่มภำษำต่ ำงประเทศอื่น
30000-1218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
30000-1221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
30000-1222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
30000-1224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
30000-1225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
30000-1226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

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
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30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236
30000-1237
30000-1238
30000-1239
30000-1240
30000-1241
30000-1242
30000-1243

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน

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
2-0-2
2-0-2
2-0-2

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
30000-1302 การวิจยั เบื้องต้น
30000-1308 วิทยาศาสตร์ งานธุ รกิจและบริ การ
30000-1311 วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

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

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
30000-1401 คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
30000-1402 คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
30000-1408 คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจและบริ การ

3-0-3
3-0-3
3-0-3
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กลุ่มวิชำสั งคมศำสตร์
30000-1501 ชีวติ กับสังคมไทย
30000-1502 ศาสตร์พระราชา
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
30000-1601 การพัฒนาสุ ขภาพ
30000-1602 การคิดอย่างเป็ นระบบ
30000-1603 สุ ขภาวะกายและจิต
30000-1604 คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
30000-1606 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
30000-1608 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
30000-1609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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กลุ่มวิชำภำษำไทย
30000-1101

ทักษะภำษำไทยเชิงวิชำชีพ
3-0-3
(Occupational Thai Language Skills)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในวิชาชีพ
ตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่ อประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. พูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุ ระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการฟั ง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่ อประเภทต่าง ๆ การพูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่ อสารในงานอาชี พ
และในโอกาสต่ า ง ๆ การเขี ย นเพื่ อกิ จธุ ระ การจดบันทึ ก ข้อมู ล และเขี ยนรายงานการปฏิ บ ตั ิ งานเชิ งวิชาชี พ
และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
30000-1102

กำรเขียนและกำรพูดเชิ งวิชำชี พ
(Occupational Writing and Speaking)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลักการ
2. สื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลักการ
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ หลัก การพู ดและการเขี ย นภาษาไทยเชิ ง วิช าชี พ เทคนิ ค การเขี ย นและพู ด
เชิ งวิชาชี พ การสื บค้นข้อมู ลจากแหล่ งที่ หลากหลาย การวางแผนการเขี ยนและการพูดภาษาไทยเชิ งวิชาชี พ
การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพรู ปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ
กำรฟังและกำรพูดเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ
3-0-3
(Listening and Speaking for Personality Development)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สามารถฟังอย่างลึกซึ้ งและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ฟังอย่างลึกซึ้ งและสรุ ปใจความสาคัญจากการฟัง
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ
4. ใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการฟั งและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิ กภาพ การฟั งอย่างลึ กซึ้ ง
และสรุ ป ใจความส าคัญจากการฟั ง เทคนิ คและศิ ลปะการพู ดภาษาไทยในโอกาสต่ าง ๆ มารยาทในการฟั ง
และการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด
30000-1103
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30000-1104

ทักษะภำษำไทยเชิงสร้ ำงสรรค์
3-0-3
(Creative Thai Language Skills)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห์
2. สามารถแสดงความคิดผ่านทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ
3. วิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรื อเพลงพื้นบ้านจากการฟั ง
การดู และการอ่าน
4. นาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
การฟั ง การดู และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรื อเพลง
พื้ น บ้า น การแสดงความคิ ด ด้ ว ยการพู ด และการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นรู ปแบบต่ า ง ๆ การน าความรู ้
ที่ได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชำภำษำต่ ำงประเทศ
กลุ่มภำษำอังกฤษ
30000-1201
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำร
2-2-3
(English for Communication)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
3. อ่าน และสรุ ปใจความสาคัญของข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
4. เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน
การสอบถามและให้ขอ้ มู ลบุ คคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมู ล
จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรปฏิบัติงำน
(English -on-the-Job)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ
30000-1202

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1-2-2

สาขาวิชาการโรงแรม

31
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
2. พูดสื่ อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบตั ิงาน
4. เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. นาเสนอขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน การให้ขอ้ มูล
หรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อสื่ อ
สังคมออนไลน์ การนาเสนอขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน การเขียนรายงานการปฏิ บตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
กำรสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนประกอบกำร
1-2-2
(English Conversation in the Workplace)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจรู ปแบบและวิธีการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในสถานประกอบการ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
3. ให้ขอ้ มูลทางธุ รกิจ สิ นค้าหรื อบริ การของสถานประกอบการ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิการสนทนาในสถานประกอบการเกี่ ยวกับเรื่ องราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที่
ตาแหน่ ง หน้าที่ ความรั บผิดชอบ ข้อมู ลทางธุ รกิ จ สิ นค้าและบริ การ การรายงานข้อมู ล การอธิ บายขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
30000-1203
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30000-1204

ภำษำอังกฤษโครงงำน
0-2-1
(English Project Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการทาโครงงาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดทาโครงงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทาโครงงาน
2. เขียนโครงร่ างของโครงงาน
3. เขียนรายงานผลของโครงงาน
4. นาเสนอโครงงานโดยใช้สื่อประกอบ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทาโครงงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการจัดทาโครงงาน การเลื อกหัวข้อ
การศึ กษา สื บค้น และบันทึ กข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้อง การเขี ยนโครงร่ าง (Proposal) ของโครงงาน การจัดทาโครงงาน
การรายงานผล การจัดท าสื่ อประกอบการน าเสนอ การนาเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทาโครงงาน
ภำษำอังกฤษธุรกิจ
(Business English)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุ รกิจ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพทางธุ รกิจ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุ รกิจ
2. พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
3. สนทนาในสถานการณ์ทางธุ รกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านทางธุ รกิจจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
5. เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพทางธุ รกิจ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุ รกิจ
30000-1207
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชี พทางธุ รกิจ คาศัพท์เทคนิ ค
ทางธุ รกิ จและพาณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) การให้ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ สิ นค้า หรื อบริ ก าร การสนทนา
ในสถานการณ์ ทางธุ รกิ จ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านเอกสาร โฆษณา ประกาศ ตาราง แผนภูมิ กราฟ
ก าหนดการ การสื บ ค้น ข้อ มู ล ทางธุ ร กิ จ การเขี ย นบัน ทึ ก รายงานการปฏิ บ ัติ ง าน ข้อ ความทางโทรศัพ ท์
ข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชี พ
ทางธุ รกิจ
ภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจบริกำร
3-0-3
(English for Service Business)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในธุ รกิจบริ การ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในธุ รกิจบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพด้านธุ รกิจบริ การ
2. สนทนาในสถานการณ์งานบริ การตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
3. พูดนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานบริ การและกิจกรรมบันเทิง
4. สรุ ปใจความสาคัญเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับธุ รกิจบริ การจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
5. เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพด้านธุ รกิจบริ การ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในธุ รกิจบริ การ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอัง กฤษในงานอาชี พ ด้า นธุ ร กิ จ บริ ก าร
การสนทนาในสถานการณ์การให้บริ การ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่พกั สิ่ งอานวยความสะดวก อาหารและเครื่ องดื่ม
สิ นค้าและบริ การ การเดิ นทาง สถานที่ท่องเที่ยว การนาเสนองานบริ การและกิ จกรรมบันเทิง การอ่านข้อมู ล
เอกสาร คู่ มื อ ประกาศ ตาราง ป้ า ย สั ญลัก ษณ์ ก าหนดการ การกรอกข้อมู ล ในแบบฟอร์ ม การเขี ย นบันทึก
รายงานการปฏิ บตั ิ งาน ข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในธุ รกิจบริ การ
30000-1208
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30000-1210

ภำษำอังกฤษเทคโนโลยีอำหำร
3-0-3
(English for Food Technology)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในงานเทคโนโลยีอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร
2. สาธิ ตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในงานเทคโนโลยีอาหาร
3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยีอาหารตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหารจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
5. เขียนบันทึก และบรรยายนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอัง กฤษในงานเทคโนโลยี อ าหาร
คาศัพท์เทคนิค การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม เครื่ องมือและอุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีอาหาร การนาเสนอ
สาธิ ตขั้นตอนการฏิ บ ตั ิ ง าน การสนทนาในสถานการณ์ ง านเทคโนโลยีอาหาร การอ่ า นเรื่ อง ข่ า ว บทความ
แผนภู มิ กราฟ และคู่ มื อที่ เกี่ ย วข้อ ง การเขี ย นบันทึ ก รายงานการปฏิ บ ัติง าน บรรยายนวัตกรรม ข้อความ
บนสื่ อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร
30000-1217

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรปฏิบัติงำนเรื อ
(Maritime English)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเรื อ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานเรื อ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเรื อ
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเรื อ
2. สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเรื อ
3. เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบตั ิงานเรื อ
4. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานเรื อตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ติดต่อสื่ อสารตามมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเรื อ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเรื อ คาศัพท์เทคนิ ค
ประเภทและส่ วนประกอบของเรื อ การอ่านแผนที่ บรรณสารการเดิ นเรื อ ข้อมู ลทางอุ ตุนิยมวิทยาทางทะเล
ความปลอดภัย ป้ ายเตือน สัญลักษณ์ เอกสารและข่าวสารที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งานเรื อ การเขี ยนบันทึ ก
รายงานการปฏิ บ ตั ิ ง าน การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ก ารปฏิ บ ัติง านเรื อ การติ ดต่ อสื่ อสารกับ เรื อ อื่ น
สถานี ฝั่ง และศูนย์ควบคุ มการจราจรทางน้ าตามมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเรื อ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

36
กลุ่มภำษำต่ ำงประเทศอื่น
30000-1218
ภำษำและวัฒนธรรมจีน
2-0-2
(Chinese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. ใช้ภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจี น ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาจี นกลาง ปฏิ บ ตั ิ ก ารฝึ กทักษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยคภาษาจี น การอ่ าน
และการเขียนข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน
กำรสนทนำภำษำจีนเพื่อกำรทำงำน
(Chinese Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนเพื่อการทางาน
2. สามารถนาภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาจีนเพื่อการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการทางาน
30000-1219
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเอง และผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาจี น
เพื่อการทางาน
30000-1220

ภำษำและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาญี่ปุ่น การอ่านและ
เขียนข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
30000-1221

กำรสนทนำภำษำญีป่ นเพื
ุ่ ่อกำรทำงำน
(Japanese Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทางาน
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง าน ค าแนะนา การเดิ นทาง และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒนาทัก ษะภาษาญี่ ปุ่ น
เพื่อการทางาน
ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
2-0-2
(Korean Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาเกาหลี ปฏิ บตั ิ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนอักษร คา วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่า น
และเขียนข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
30000-1222

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

39
30000-1223

กำรสนทนำภำษำเกำหลีเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Korean Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาเกาหลีในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง าน คาแนะนา การเดิ นทาง และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
เพื่อการทางาน
30000-1224

ภำษำและวัฒนธรรมเวียดนำม
(Vietnamese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนาภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมเวียดนาม
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมเวี ย ดนาม ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภ าษาเวีย ดนาม ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษาเวี ย ดนาม การสนทนาในชี วิ ต ประจ าวัน การอ่ า นข้อ ความ เรื่ อ งสั้ น การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
กำรสนทนำภำษำเวียดนำมเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Vietnamese Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาเวียดนามในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ การสนทนาภาษาเวีย ดนามเพื่ อ การท างาน การถามตอบเกี่ ย วกับ ตนเอง
และผู อ้ ื่ น การให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานที่ ท างาน การสนทนาเกี่ ย วกับ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ กฎ ระเบี ย บ
สิ นค้าและบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
30000-1225

ภำษำและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Indonesian Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. สามารถนาภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวติ ประจาวัน
30000-1226
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซีย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษา และวัฒ นธรรมอิ น โดนี เ ซี ย ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภาษาอิ นโดนี เซี ย ปฏิ บ ัติ การฝึ กทักษะการฟั ง พู ด อ่ าน และเขี ยนอักษร ค า วลี และประโยค
ภาษาอินโดนีเซีย การสนทนาในชีวติ ประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซีย
กำรสนทนำภำษำอินโดนีเซียเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Indonesian Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอินโดนี เซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับการสนทนาภาษาอิ นโดนี เซี ย เพื่ อการท างาน การถามตอบเกี่ ย วกับตนเอง
และผู อ้ ื่ น การให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานที่ ท างาน การสนทนาเกี่ ย วกับ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ กฎ ระเบี ย บ
สิ นค้าและบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
30000-1227
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30000-1228

ภำษำและวัฒนธรรมมำเลเซีย
2-0-2
(Malaysian Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนาภาษามาเลเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษามาเลเซียในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวติ ประจาวัน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมมาเลเซี ย ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภ าษามาเลเซี ย ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษามาเลเซี ย การสนทนาในชี วิตประจาวัน การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษามาเลเซีย
กำรสนทนำภำษำมำเลเซียเพื่อกำรทำงำน
(Malaysian Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามาเลเซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษามาเลเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษามาเลเซียในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษามาเลเซี ยเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน
30000-1229
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษามาเลเซี ยเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน คาแนะนา การเดิ นทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ย
เพื่อการทางาน
30000-1230

ภำษำและวัฒนธรรมพม่ ำ
2-0-2
(Burmese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาพม่าในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมพม่า
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาพม่า ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่านและเขียน
ข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่า
30000-1231

กำรสนทนำภำษำพม่ ำเพื่อกำรทำงำน
(Burmese Conversation for Work )
วิชาบังคับก่อน : 30000-1230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาพม่าในการทางาน
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้นตอนการปฏิ บ ัติง าน ค าแนะนา การเดิ นทาง และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาพม่ า
เพื่อการทางาน
ภำษำและวัฒนธรรมเขมร
2-0-2
(Khmer Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาเขมรในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเขมร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาเขมร ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียน
ข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเขมร
30000-1232
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30000-1233

กำรสนทนำภำษำเขมรเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Khmer Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาเขมรในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง าน ค าแนะนา การเดิ นทาง และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒนาทัก ษะภาษาเขมร
เพื่อการทางาน
30000-1234

ภำษำและวัฒนธรรมลำว
(Laotian Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาลาวในชีวติ ประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมลาว
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาลาว
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมลาว ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาลาว ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและเขียน
ข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาลาว
กำรสนทนำภำษำลำวเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Laotian Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาลาวในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาลาว
เพื่อการทางาน

30000-1235

ภำษำและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
(Filipino Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ในชีวติ ประจาวัน
30000-1236
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมฟิ ลิ ป ปิ นส์ ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภ าษาฟิ ลิ ปิ โน ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษาฟิ ลิ ปิโน การอ่านและเขี ย นข้อความ การสนทนาในชี วิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
กำรสนทนำภำษำฟิ ลิปิโนเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Filipino Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน คาแนะนา การเดิ นทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
เพื่อการทางาน
30000-1237
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30000-1238

ภำษำและวัฒนธรรมรัสเซีย
2-0-2
(Russian Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
2. สามารถนาภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษารัสเซียในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมรั ส เซี ย ระบบเสี ยง
และไวยากรณ์ภาษารัสเซีย ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษารัสเซีย
การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชี วิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษารัสเซีย
กำรสนทนำภำษำรัสเซียเพื่อกำรทำงำน
(Russian Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษารัสเซียในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษารัสเซี ยเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
30000-1239
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษารัสเซี ยเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง าน คาแนะนา การเดิ นทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารั ส เซี ย
เพื่อการทางาน
ภำษำและวัฒนธรรมเยอรมัน
2-0-2
(German Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจภาษา และวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนลีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมเยอรมัน ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภ าษาเยอรมัน ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษาเยอรมัน การอ่านและเขี ยนข้อความ การสนทนาในชี วิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
30000-1240
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30000-1241

กำรสนทนำภำษำเยอรมันเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(German Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาเยอรมันในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การสนทนาภาษาเยอรมัน เพื่ อ การท างาน การถามตอบเกี่ ย วกับ ตนเอง
และผู อ้ ื่ น การให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานที่ ท างาน การสนทนาเกี่ ย วกับ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ กฎ ระเบี ย บ
สิ นค้าและบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน

ภำษำและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(French Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2. สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
30000-1242
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมฝรั่ ง เศส ระบบเสี ยง
และไวยากรณ์ ภ าษาฝรั่ ง เศส ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษาฝรั่ ง เศส การอ่ า นและเขี ยนข้อความ การสนทนาในชี วิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
กำรสนทนำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(French Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การสนทนาภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การท างาน การถามตอบเกี่ ย วกับ ตนเอง
และผู อ้ ื่ น การให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานที่ ท างาน การสนทนาเกี่ ย วกับ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ กฎ ระเบี ย บ
สิ นค้าและบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน

30000-1243
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กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
30000-1301

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่ งแวดล้อม
2-2-3
(Natural Resource, Energy and Environmental Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ปั ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อ ม นิ เ วศวิ ท ยา แร่ ธ าตุ พลัง งาน ปิ โตรเลี ย ม
และผลิ ตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติ และพลังงาน
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อมตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้อ ม นิ เ วศวิ ท ยา แร่ ธ าตุ พลัง งาน ปิ โตรเลี ย มและผลิ ต ภัณ ฑ์ สารเคมี ใ นอุ ต สาหกรรม ผลกระทบ
จากการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ และพลัง งาน การอนุ รัก ษ์และการจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ การอนุ รั ก ษ์
และการจัดการพลังงาน และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
30000-1302

กำรวิจัยเบื้องต้ น
2-2-3
(Introduction to Research)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจยั เบื้องต้น
2. สามารถเขียนโครงร่ างการวิจยั วางแผนดาเนินการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปและเขียนรายงานการวิจยั
3. มีเจตคติที่ดีต่อการวิจยั และและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานวิจยั
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจยั เบื้องต้น
2. เขียนโครงร่ างการวิจยั
3. วางแผนการดาเนินการวิจยั
4. รวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
5. สรุ ปผลการวิจยั
6. เขียนรายงานการวิจยั
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ ข้ นั ตอนและวิธี ก ารด าเนิ นการวิ จยั เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ ความหมายและความส าคัญ
ของการวิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลื อกหัวข้อ กาหนดวัตถุ ประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การกาหนด
สมมติฐาน การเขียนโครงร่ างการวิจยั สถิ ติการวิจยั การสร้ างเครื่ องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การสรุ ปผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั
วิทยำศำสตร์ งำนธุรกิจและบริกำร
2-2-3
(Science for Business and Services)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ ในงานธุ รกิจและบริ การ
2. สามารถคานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในงานอาชีพธุ รกิจและบริ การ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ งานธุ รกิจและบริ การ และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับไฟฟ้ า เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านและสานักงาน การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง
การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานและสิ่ ง แวดล้อ ม สารละลาย ปฏิ กิ ริ ย าเคมี สารเคมี ที่ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
และสานักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสานักงาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี
ตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์ เพื่องานธุ รกิจและบริ การในงานอาชีพ
30000-1308
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ วิ ท ยาศาสตร์ ง านธุ ร กิ จ และบริ การเกี่ ย วกับ ไฟฟ้ า เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้า น
และสานักงาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีในชี วิตประจาวันและสานักงาน สารสังเคราะห์และผลิ ตภัณฑ์
การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
30000-1311

วิทยำศำสตร์ อำหำรและโภชนำกำร
(Science for Food and Nutrition)

2-2-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนาการ
2. สามารถคานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ อาหารและโภชนาการ และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ ปฏิ กิริยาเคมี สารอิ นทรี ยท์ ี่ มีหมู่ฟังก์ชัน สารชี วโมเลกุล ชี วเคมี ในร่ างกาย
สารเคมีและจุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรมอาหาร สารอาหารและภาวะโภชนาการ
2. ค านวณข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปฏิ กิ ริ ยาเคมี กระบวนการชี ว เคมี ใ นร่ า งกาย สารเคมี แ ละจุ ลิ น ทรี ย์
ในอุตสาหกรรมอาหารตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกี่ ยวกับปฏิ กิริยาเคมี สารอินทรี ยท์ ี่มีหมู่ฟังก์ชนั สารชี วโมเลกุล
สารเคมีและจุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรมอาหาร สารอาหารและภาวะโภชนาการ ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์งานอาหารและโภชนาการในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิวิทยาศาสตร์ อาหารและโภชนาการเกี่ ยวกับปฏิ กิริยาเคมี สารอินทรี ยท์ ี่มีหมู่ฟังก์ชัน
สารชี วโมเลกุล ชี วเคมีในร่ างกาย สารเคมีและจุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรมอาหาร สารอาหาร และภาวะโภชนาการ
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
30000-1401

คณิตศำสตร์ และสถิติเพื่องำนอำชีพ
3-0-3
(Mathematics and Statistics for Careers)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจสถิติพ้นื ฐาน ตรรกศาสตร์ และกาหนดการเชิงเส้น
2. สามารถน าความรู ้ เกี่ ยวกับสถิ ติ พ้ื น ฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิ ง เส้ น ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ใช้ค่ากลาง และการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
2. ใช้ค่ามาตรฐานในการเปรี ยบเทียบข้อมูล
3. ประยุกต์ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ที่กาหนด
4. ประยุกต์กาหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ ยวกับสถิ ติพ้ืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาหนดการ
เชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คณิตศำสตร์ เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด
3-0-3
(Mathematics for Thinking Skills Development)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. สามารถนาความรู ้เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ในงานอาชีพ
2. ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
3. สื่ อสารสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และนาเสนอข้อมูลในงานอาชีพ
4. เชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ในงานอาชีพ
30000-1402
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับการฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ ย วกับ ทักษะการแก้ปั ญหา ทักษะ
การให้เหตุ ผล ทักษะในการสื่ อสารและสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะในการเชื่ อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ และทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คณิตศำสตร์ ธุรกิจและบริกำร
3-0-3
(Mathematics for Business and Service)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ ตรรกศาสตร์ เมทริ กซ์ ดี เ ทอร์ มิ แ นนต์ ก าหนดการเชิ ง เส้ น
และความน่าจะเป็ น
2. สามารถดาเนินการเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ กาหนดการเชิ งเส้น ความน่าจะเป็ น
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ประยุกต์ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ที่กาหนด
2. ดาเนินการเกี่ยวกับเมทริ กซ์จากเงื่อนไขที่กาหนด
3. คานวณค่าดีเทอร์ มิแนนต์ของเมทริ กซ์จากเงื่อนไขที่กาหนด
4. ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์ มิแนนต์ในงานอาชีพ
5. ประยุกต์กาหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ
6. คานวณค่าความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ที่เป็ นอิสระต่อกันและแบบมีเงื่อนไข
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ ย วกับ ตรรกศาสตร์ เมทริ ก ซ์ ดี เ ทอร์ มิ แ นนต์
กาหนดการเชิงเส้น และความน่าจะเป็ น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1408
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กลุ่มวิชำสั งคมศำสตร์
30000-1501

ชีวติ กับสั งคมไทย
3-0-3
(Life and Thai Society)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สั ง คม วัฒ นธรรมไทย ภู มิ ปั ญ ญาไทย หลั ก ธรรมาภิ บ าล หลั ก ธรรม
ในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสั งคม สั นติ วฒั นธรรม ความเป็ นพลเมื องดี เศรษฐกิ จพอเพียง
ปั ญหาการทุจริ ต และความร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณธรรม จริ ยธรรม ศาสนธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภู มิปัญญาไทย
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ปั ญ หาสั ง คม การด าเนิ น ชี วิ ต
ตามบทบาทหน้าที่การเป็ นพลเมืองดี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สั ง คม การจัด ระเบี ย บทางสั ง คม ศิ ล ปวัฒ นธรรมประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาของไทย
หลัก ธรรมาภิ บ าล หลัก ธรรมเพื่ อ พัฒ นาคน พัฒ นางานและสั ง คม สั น ติ ว ฒ
ั นธรรม ความเป็ นพลเมื อ งดี
เศรษฐกิจพอเพียง ปั ญหาการทุจริ ต ความร่ วมกับประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย และสังคมโลก
ศำสตร์ พระรำชำ
(The King’s Philosophy)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในชีวติ ประจาวันและการประกอบอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
30000-1502
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการดาเนินชี วติ
3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในชีวติ ประจาวันและการประกอบอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง วิ ธี ก ารของศาสตร์ พ ระราชา การประยุ ก ต์
ศาสตร์ พระราชาในการด าเนิ น ชี วิ ต หลั ก การทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิ ธาน
ตามรอยด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
กำรเมืองกำรปกครองของไทย
3-0-3
(Thai Politics and Administration)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจวิว ฒ
ั นาการการเมื อ งการปกครองของไทย สภาพปั ญ หาทางการเมื อ ง ปั ญ หาการทุ จ ริ ต
แนวทางการแก้ ไ ข และการพัฒ นาประเทศ ตามหลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข ภายใต้หลักสุ จริ ตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และการพัฒ นาประเทศ ตามหลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ วิว ฒ
ั นาการการเมื อ งการปกครองไทย สภาพปั ญ หาทางการเมื อ ง ปั ญ หา
การทุจริ ต แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. มีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง ปั ญหาการทุจริ ต และการพัฒนา
ประเทศตามสิ ทธิ บทบาทหน้าที่อย่างสร้ างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมื องที่ ดี ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และตามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อันมี พ ระมหากษัต ริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
3. ปฏิ บ ัติ ต นเป็ นพลเมื อ งดี ต ามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์
ทรงเป็ นประมุข ภายใต้หลักสุ จริ ต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับวิวฒั นาการการเมื องการปกครองไทยสมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุ รี และรั ตนโกสิ น ทร์
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมื องการปกครองไทยหลังการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ถึงปั จจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปั จจุบนั การบริ หารราชการแผ่นดิน นโยบาย
การบริ หารประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่ งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้หลักสุ จริ ต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตเศรษฐกิจ และปั ญหา การทุจริ ต
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กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
30000-1601
กำรพัฒนำสุ ขภำพ
2-0-2
(Health Improvement)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดารงชีวติ
2. สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
3. มี คุณธรรม จริ ยธรรม จิ ตสาธารณะและหลักการดาเนิ นชี วิตตามหลักของปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดารงชีวติ
2. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบกับสุ ขภาพของตนเอง
3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
4. ปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
5. แก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
6. ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบในการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เทคนิ ค วิ ธี แ ละทัก ษะการพัฒ นาสุ ข ภาพ สิ่ ง คุ ก คามสุ ข อนามัย ในการด ารงชี วิ ต
และการทางาน การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิ ดกลุ่มโรค NCD ปฏิบตั ิการ
ช่ ว ยฟื้ นคื น ชี พ ขั้น พื้ น ฐาน ภัย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ สิ ท ธิ แ ละระบบการบริ ก ารสุ ข ภาพ สุ ข ภาพผู ้บ ริ โ ภค
ทักษะการแก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งอย่างสันติวธิ ี กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบ
กำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ
2-0-2
(Systematic Thinking)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถคิ ด อย่ า งเป็ นระบบในการจั ด ล าดั บ งาน การตั ด สิ นใจ การจั ด การกั บ ความเสี่ ยง
และการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการดาเนินชีวติ และประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล
30000-1602
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ
3. วิเคราะห์การตัดสิ นใจและผลที่ตามมา
4. ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหา
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุ ประสงค์
ของคาถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์
การตัด สิ น ใจปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น โดยใช้ท ัก ษะกระบวนการกลุ่ ม การะบวนการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ
กระบวนการสื บค้น กระบวนการมีส่วนร่ วม และการตั้งคาถาม
สุ ขภำวะกำยและจิต
2-0-2
(Healthy Body and Mind)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการที่ส่งเสริ มสุ ขภาวะกายและจิต
2. สามารถใช้กิ จ กรรมทางพลศึ ก ษา สุ ข ศึ ก ษาและนัน ทนาการเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะชี วิต และสุ ขภาพ
ของตนเอง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดาเนินชีวติ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการที่ส่งเสริ มสุ ขภาวะกายและจิต
2. เลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ และสุ ขภาพเหมาะสมกับตนเอง
3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
4. ปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
5. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สัมพันธ์กบั ชุมชน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การทางพลศึ ก ษา สุ ข ศึ ก ษาและนั น ทนาการ การเลื อ กกิ จ กรรม
พัฒ นาทัก ษะชี วิ ต และสุ ข ภาพ การจัด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งสั ม พัน ธภาพที่ ดี ก ับ ครอบครั ว เพื่ อ นและสั ง คม
สิ่ งแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ขภาพ กระบวนการเรี ยนรู ้ เ รื่ องเพศ สารเสพติ ด อุ บ ั ติ ภ ั ย โภชนาการ
กับ การเกิ ดกลุ่ ม โรค NCD สุ ข ภาพผูบ้ ริ โภค การปฏิ บ ตั ิ ก ารช่ วยฟื้ นคื นชี พ ขั้นพื้ น ฐาน และการจัดกิ จกรรม
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สัมพันธ์กบั ชุมชน

30000-1603
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30000-1604

คุณภำพชี วติ เพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Quality of Life at Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับปั จจัย สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมในการทางาน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. สามารถจัดการปัญหาโดยสันติวธิ ี และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดาเนินชีวติ สอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับปั จจัย สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
2. วิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวติ
3. มีทกั ษะการเป็ นผูน้ า
4. จัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
5. วางแผนดาเนิ นชี วิตอย่างมี คุณธรรม จริ ยธรรม และจิ ตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัย สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในการทางานที่ถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย แรงจูงใจ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท างาน ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล การได้รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงานตามลัก ษณะของงาน ทัก ษะการเป็ นผูน้ า การจัดการกับ ปั ญหา/ข้อขัด แย้ง
โดยสันติวธิ ี การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงต่อความรุ นแรงและสิ่ งเสพติด
มนุษยสั มพันธ์ ในกำรทำงำน
(Human Relations at Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
2. สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน
30000–1605
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทางาน
2. วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน
4. นากระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความหมายและความส าคัญ ของมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์
กระบวนการทางจิ ตวิทยาเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุ มชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้า
ในชีวติ และการทางาน การนาหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
30000-1606

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับมนุษย์
(Human Factors)

2-0-2

Course Objectives
The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance of
their role-playing duties and responsibility.
Course Competencies
1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors.
2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors interactions
and the “Dirty Dozen”.
3. Perform communication skills.
4. Perform team work skills.
Course Description
Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors:
- Human Factors and Maintenance Resource Management,
- Human Factors: Awareness Phase,
- Human Factors: Practice and Feedback Phase,
- Human Factors: Continual Reinforcement Phase.
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30000–1607

จิตวิทยำสั งคมว่ำด้ วยคนพิกำร
2-0-2
(Social Phychology of Disability)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย
2. สามารถปกป้ องรักษาสิ ทธิ ของคนพิการอันเป็ นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อคนพิการ และตระหนักถึงสิ ทธิ ความเท่าเทียมของมนุษย์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุของและการจัดประเภทของความพิการในประเทศไทย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปกป้ องรักษาสิ ทธิ ของคนพิการ
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการให้คาปรึ กษา การประเมินและกิจกรรมบาบัดสาหรับคนพิการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สาเหตุ แ ละประเภทของความพิ ก าร สถานการณ์ ค วามพิ ก ารในประเทศไทย
ปั ญหาสุ ขภาพจิ ตและโรคทางจิ ตเวช สังคมวิทยาของคนพิก าร กระบวนการทางจิ ตใจเมื่ อเกิ ดความสู ญ เสี ย
ในคนพิ ก าร การปกป้ อ งรั ก ษาสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร พระราชบัญ ญัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เทคนิ ค การให้ ค าปรึ กษา
การประเมินและกิจกรรมบาบัดสาหรับคนพิการ
30000–1608

กำรออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ
0-2-1
(Exercises for Health)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่นด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายตามลักษณะงานได้อย่างปลอดภัย
3. จัดทาโครงการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
4. วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การและกิ จ กรรมทางพลศึ ก ษา การเล่ น กี ฬ าเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การจัดทาโครงการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกาย
ของตนเองและผูอ้ ื่น ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย การส่ งเสริ มบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
ภาวะผูน้ า และการมีน้ าใจนักกีฬา
ลีลำศเพื่อพัฒนำสุ ขภำพและบุคลิกภำพ
0-2-1
(Social Dance for Health and Personality Development)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบื้องต้น
2. สามารถเต้นลีลาศเพื่อเข้าสังคมและนันทนาการ
3. มีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการเข้าสังคม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบื้องต้น
2. เต้นลีลาศได้อย่างมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
3. เตรี ยมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพและมารยาทในการการเข้าสังคม
4. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทางสังคม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ประวัติ แ ละความรู ้ พ้ื น ฐานของกิ จ กรรมลี ล าศ การลี ล าศเพื่ อ เข้า สั ง คม
การลีลาศเพื่อนันทนาการ มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ และการปรับปรุ งบุคลิกภาพ

30000-1609

30000–1610

นันทนำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชี วติ
0-2-1
(Recreation for Life Quality Development)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการนากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. สามารถใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุ ขภาวะตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามหลักนันทนาการ
2. ใช้กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองและสังคม
3. ปฏิบตั ิการฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
4. มีทกั ษะในการสื่ อสาร
5. วางแผนดาเนิ นชี วิตอย่างมี คุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสาคัญ ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรู ปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
หลั ก การเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สุ ขลั ก ษณะและปลอดภั ย
เหมาะสมกับตนและสังคม ปฏิ บตั ิการฟื้ นคืนชี พขั้นพื้นฐานและทักษะในการสื่ อสาร การวางแผนดาเนิ นชี วิต
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพืน้ ฐำน
สำขำวิชำกำรโรงแรม
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพืน้ ฐำน
กลุ่มบริหำรและจัดกำรวิชำชี พ
30001-1003
การพัฒนาองค์การด้วยระบบบริ หารงานคุณภาพ
กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
30001-1056
กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
30700-1002
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กลุ่มสมรรถนะวิชำชี พ
30700-1001
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริ การ
30700-1003
ศิลปะการต้อนรับและการบริ การ
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กลุ่มกำรจัดกำรอำชีพ
3-0-3
30001-1003 กำรพัฒนำองค์ กำรด้ วยระบบบริหำรงำนคุณภำพ
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดการองค์การ หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ต และหลักการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทางาน
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ และการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทางานในการจัดการงานอาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และ
หลักการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กาหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยงและความขัดแย้งในงานอาชีพตามหลักการและสถานการณ์
4. พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุ ณภาพและ
เพิ่มผลผลิ ต การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางาน การนากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
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30001-1056

กฎหมำยเพื่ออุตสำหกรรมท่ องเทีย่ ว
3-0-3
(Occupational Regulation and Laws)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจข้อก าหนดและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ งานอาชี พด้า นการผลิ ตและการบริ ก าร ความ
ปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. สามารถนาข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปปฏิบตั ิในงานอาชีพ
3. มี กิจนิ สัยและเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ มี คุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริ การ
ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชี พการผลิตและการบริ การในสาขาวิชา
ที่เรี ยน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
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กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1-2-2
30001-1002 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรอำชีพ
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดาเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นาเสนอและสื่ อสาร
ข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่
เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดาเนิ นการและสื่ อสารข้อมู ลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ วเตอร์ และอุ ป กรณ์ โทรคมนาคมในการสื บ ค้นและสื่ อสารข้อมู ลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดาเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดาเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการนาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
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กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพ
3-0-3
30700-1001 อุตสำหกรรมท่ องเที่ยวและกำรบริกำร
(Tourism and Hospitality Industry)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
2. วิเคราะห์ผลกระทบสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริ การ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในฐานะเจ้าของประเทศ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
2. จาแนกรู ปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับความหมาย ความสาคัญ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการท่องเที่ยว รู ปแบบและกิ จกรรม
การท่องเที่ ยว บทบาทและผลกระทบของอุ ตสาหกรรมท่องเที่ ยว โครงสร้ างพื้นฐานของอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ ยว องค์ประกอบของอุ ตสาหกรรมท่องเที่ ย ว นโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ นการท่ องเที่ ย วของ
ภาครัฐและเอกชน สถานการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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30701-1003

ศิลปะกำรต้ อนรับและกำรบริกำร
2-2-3
(Art of Reception and Service)
จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการต้อนรับและบริ การ
2. สามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีการต้อนรับและเทคนิคในการให้บริ การ
3. มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพบริ การ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. พัฒนาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ในที่ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ปฏิบตั ิงานเป็ นทีมเพื่องานบริ การ
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานต้อนรับและบริ การ
4. สื่ อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. นาเสนอสิ นค้าและบริ การแก่ลูกค้า
6. จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ ศิ ล ปะการต้อนรั บและการบริ ก าร หลัก การ ความส าคัญและรู ปแบบ
ในการให้บ ริ ก าร การต้อ นรั บ และเทคนิ ค ในการให้บ ริ ก าร การอยู่ร่ ว มกัน และการปรั บ ตัว ในสั ง คม
การผูกมิตรไมตรี พฤติกรรมของลูกค้าการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ เทคนิ คการจูงใจการสร้างความประทับใจ
ให้กบั ลูกค้า แนวทางการทางานเป็ นทีมเพื่องานบริ การ การสื่ อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการและแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาการโรงแรม
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30701-2001
30701-2002
30701-2003
30701-2004
30701-2005
30701-2006
30701-2007
30701-2008
30701-2009

หลักการดาเนินงานโรงแรม
การจัดการงานส่ วนหน้าโรงแรม
การจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม
การจัดการงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
การตลาดเพื่อธุ รกิจโรงแรม
คณิ ตศาสตร์ เพื่อธุ รกิจการโรงแรม
กฎหมายสาหรับงานอาชีพโรงแรม

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
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30701-2001

หลักการดาเนินงานโรงแรม
2-2-3
(Hotel Operation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินงานในธุ รกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ ในโรงแรม
2. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุ รกิจโรงแรม
3. เข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีต่อธุ รกิจโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนินงานโรงแรม
2. จาแนกสายงานในโรงแรม
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุ รกิจโรงแรม
4. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การดาเนิ นงานโรงแรม ประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของธุ รกิ จ ที่ พ กั
ประเภทของธุ รกิ จที่พกั และโรงแรม ระบบการบริ หารกิ จการโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนก
ต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆในโรงแรม ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจโรงแรม ตลอดจน
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในธุ ร กิ จ โรงแรม สถานการณ์ แ ละแนวโน้ม ด้า นการโรงแรมในปั จ จุ บ ัน การจัด การ
สิ่ งแวดล้อมในโรงแรม หลักเกณฑ์โรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) และโรงแรมปลอดบุหรี่
(Smoke free Hotel) การจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ส่ งเสริ มการดาเนินธุ รกิจโรงแรมควบคู่กบั การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
30701-2002

การจัดการงานส่ วนหน้ าโรงแรม
(Hotel Front Office Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการบริ หารงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานด้านส่ วนหน้าโรงแรม
4. มีเจตคติที่และมีความรับผิดชอบในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการบริ การสิ นค้าและการต้อนรับ
3. ปฏิบตั ิงานส่ วนหน้าในระดับหัวหน้างาน
4. สื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบตั ิการพื้นฐาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการจัดการงานส่ วนหน้าโรงแรม ความหมายและความสาคัญ ลักษณะ
ของงานโครงสร้างการบริ หารงาน บทบาทและหน้าที่แต่ละตาแหน่งงานคุณลักษณะคุณสมบัติจรรยาบรรณ
พนั ก งานบริ การส่ วนหน้ า โรงแรม อุ ป กรณ์ เ ครื่ องมื อ เครื่ องใช้ แ ละเอกสารแบบฟอร์ มต่ า ง ๆ
ในการปฏิบตั ิงาน งานสารองห้องพัก งานต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพัก งานบริ การโทรศัพท์ งานการเงิน
ส่ วนหน้า งานบริ ก ารบริ เวณส่ วนหน้า โรงแรม การจัดการด้า นบุ ค ลากร การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในการปฏิ บ ตั ิ ง านส่ ว นหน้า โรงแรม การจัด ท ารายงานสถิ ติ ต่า ง ๆ การดาเนิ น งานให้บ ริ ก ารทางธุ ร กิ จ
การจัดการกับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและฝึ กปฏิบตั ิการจัดการงานส่ วนหน้าโรงแรม
การจัดการงานแม่ บ้านโรงแรม
2-2-3
(Housekeeping Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับในงานแม่บา้ นเอกสารเครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานแม่บา้ นโรงแรม
3. มีทศั นคติที ดีต่องานแม่บา้ นโรงแรมและปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในการจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานแม่บา้ นในระดับหัวหน้างานโรงแรม
3. จัดการและแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. สื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบตั ิการพื้นฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับการจัดการงานแม่บ ้านโรงแรม โครงสร้ างงานแม่บา้ นโรงแรม
การก าหนดต าแหน่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนัก งานในแผนก การวางแผนการจัด หาบุ ค ลากร
การจัดเก็บข้อมูล จัดทาห้องพักตามมาตรฐาน การทาความสะอาดบริ เวณสาธารณะ งานห้องผ้าห้องดอกไม้
การควบคุ มการ เบิ กจ่ายของใช้ป ระจาวัน การตรวจความเรี ย บร้ อยของห้องพัก การจัดเอกสารเกี่ ย วกับ
งานแม่บา้ น สุ ขอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานและฝึ กปฏิบตั ิงานแม่บา้ นโรงแรม
30701-2003

79
30701-2004

การจัดการงานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
2-2-3
(Food and Beverages Service Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มรู ปแบบต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3. มีทกั ษะในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติที่ดีในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มแบบต่าง ๆ
2. ปฏิบตั ิงานด้านการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในระดับหัวหน้างาน
3. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการทางานของพนักงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม ประเภทและรู ปแบบของ
การให้บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในโรงแรม อุ ป กรณ์ แ ละการจัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
ในการบริ การ การจัดโต๊ะอาหาร ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม เทคนิ คการสร้ าง
ความประทับใจในการบริ การ การแก้ไขปั ญหาในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม มารยาทและจรรยาบรรณ
ของพนัก งานบริ ก าร ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านด้า นการบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม รู ป แบบต่ า ง ๆ การวางแผน
การจัดการบุคลากร และการคิดคานวณต้นทุนรายการอาหารและเครื่ องดื่ม
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
2-2-3
(Hotel Kitchen and Cooking)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบครัวและอุปกรณ์ เครื่ องใช้ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
2. มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดเตรี ยมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานประกอบอาหารโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีในงานครัวโรงแรมและปฏิบตั ิงานให้ถูกสุ ขอนามัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบครัว และวัสดุ อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ
2. ปฏิบตั ิงานเตรี ยมและประกอบอาหารโรงแรม
3. ปฏิบตั ิงานครัวโรงแรมในระดับหัวหน้างาน
30701-2005

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

80
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับครัวและการประกอบอาหารโรงแรม รู ปแบบครัวประเภทต่าง ๆ หน้าที่
ความรับผิดชอบจรรยาบรรณ อุปกรณ์งานครัวความปลอดภัยการเลือกซื้ อการจัดเตรี ยมวัตถุดิบ วิธีการและ
ขั้น ตอนการประกอบอาหารครั ว ร้ อ น–เย็น อาหารตะวัน ตก เก็ บ รั ก ษาอาหารปรุ ง แล้ว อย่า งปลอดภัย
การกาหนดราคาขายและฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารโรงแรม
30701-2006

สั มมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
2-2-3
(Seminar for Specific Career)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบและการเขียนโครงการในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
2. เตรี ยมและจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
3. สรุ ปรายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการกลุ่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนโครงการจัดสัมมนาได้ถูกต้องตามหลักการเขียนโครงการ
2. เตรี ยมและจัดสัมมนารู ปแบบต่าง ๆ
3. สรุ ปรายงานผลการจัดสัมมนา
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การจัด สั ม มนา หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและการประสานงาน
ของผูด้ าเนิ นการประชุ มสัมมนา การเขียนโครงการ การเตรี ยมเครื่ องมื อเครื่ องใช้สิ่งอานวยความสะดวก
ในการสัมมนา การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การศึกษากรณี ตวั อย่าง การบรรยายพิเศษจากวิทยากรและ
ปฏิบตั ิตามโครงการที่กาหนด และการสรุ ปรายงานผลการจัดสัมมนา
การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม
(Marketing for Hotel Business)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับตลาดเพื่อธุ รกิจโรงแรม
2. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและรู ปแบบการตลาดในธุ รกิจโรงแรม
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นการตลาดเพื่อดาเนินงานธุ รกิจโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีต่อธุ รกิจโรงแรม
30701-2007

2-2-3
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตลาดเพื่อธุ รกิจโรงแรม
2. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อทาแผนการตลาดและแผนการส่ งเสริ ม
การตลาดในธุ รกิจโรงแรม
3. จัดทาแผนการตลาดและแผนส่ งเสริ มการตลาดในธุ รกิจโรงแรม
4. ดาเนินงาน ประสานงานกิจกรรมด้านการตลาดผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อออนไลน์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตลาดเพื่อธุ รกิ จโรงแรม องค์ประกอบของการตลาด ลักษณะสิ นค้า
และตลาดธุ รกิจโรงแรม การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด จัดทาแผนการตลาดเบื้องต้น
และแผนการส่ งเสริ มการตลาดเบื้องต้น กลยุทธ์ทางการตลาด การผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อส่ งเสริ มการขาย ศึกษาแนวโน้มทางการตลาดเพื่อการดาเนินงานโรงแรม
คณิตศาสตร์ เพื่อธุรกิจการโรงแรม
3-0-3
(Mathematics for Hotel Business)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจพื้นฐานการคานวณค่าทางคณิ ตศาสตร์ ของธุ รกิจการโรงแรม
2. มี ค วามรู ้ แ ละความใช้สู ต รทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นการค านวณค่ า ทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้ใ นธุ รกิ จ
การโรงแรมได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับค่าต่างๆ ที่แสดงผลอยูใ่ นรายงานของแผนกต่างๆ ในโรงแรม
4. ตระหนักถึงความสาคัญของการคานวณค่าทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในธุ รกิจการโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวพื้นฐานการคานวณค่าต่างๆ ที่ใช้ในธุ รกิจการโรงแรม
2. บอกสู ตรที่ใช้ในการคานวณค่าต่างๆ ที่ใช้ในธุ รกิจการโรงแรม
3. ระบุข้ นั ตอนในการคานวณค่าต่างๆ ที่ใช้ในธุ รกิจการโรงแรม
4. อ่าน และสรุ ปตีความค่าต่างๆ ที่คานวณคานวณได้อย่างถูกต้อง
5. ประยุกต์ใช้ความรู ้ ค่าต่างๆ ที่คานวณได้กบั งานในธุ รกิจโรงแรมที่ทาได้อย่างเหมาะสม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการคานวณค่าทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการงานอาหารและเครื่ องดื่ ม
งานครัว งานส่ วนบริ การห้องพัก และนาความรู ้เกี่ยวกับการคานวณค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการโรงแรม
มาใช้ในการอ่าน และทาความเข้าใจรายงานของแต่ละแผนกในโรงแรมได้อย่างถูกต้อง
30701-2008
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30701-2009

กฎหมายสาหรับงานอาชีพโรงแรม
3-0-3
(Laws for Hotel Jobs)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างงาน และ
ข้อบังคับในการทางาน
2. มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจเกี่ ย วกับ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้องกับ
สวัสดิการ และการคุม้ ครองแรงงาน
3. มีความรู ้และความเข้าใจพระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยสัญญาจ้างงาน และกฎระเบียบข้อบังคับในการทางาน
2. อธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยสัญญาจ้างงาน และกฎระเบียบข้อบังคับในการทางาน
และผลกระทบที่เกิดขึ้นหากผูป้ ฏิบตั ิงานละเมิด หรื อผ่าฝื น
3. อธิ บายกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงที่สาคัญ และเกี่ยวข้องกับสวัสดิการ และการคุม้ ครองแรงงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยสัญญาจ้างงาน และข้อบังคับในการทางาน
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานและกฎกระทรวง หรื อประกาศที่เกี่ยวข้องกับ สวัสดิการและการคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายระเบียบข้อบังคับในการทางาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
โรงแรม รวมถึงผละกระทบที่เกิดขึ้นหากพนักงานละเมิด หรื อฝ่ าฝื น
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก
สำขำวิชำกำรโรงแรม
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก
สำขำงำนส่ วนหน้ ำโรงแรม
30701-2101
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม
30701-2102
การสื่ อสารการตลาดโรงแรม
การติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
30701-2103
30701-2104
เอกสารและการทารายงานในงานส่ วนหน้า
30701-2105
การใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม
รำยวิชำทวิภำคี
30701-51xx
งานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม...
30701-51xx
งานสื่ อสารการตลาดโรงแรม...
งานติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม...
30701-51xx
30701-51xx
งานเอกสารและการทารายงานในงานส่ วนหน้า...
งานใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม...
30701-51xx
30701-51xx
งานส่ วนหน้าโรงแรม...
สำขำงำนแม่ บ้ำนโรงแรม
30701-2201
30701-2202
30701-2203
30701-2204
30701-2205
30701-2206
30701-2207
รำยวิชำทวิภำคี
30701-52xx
30701-52xx
30701-52xx
30701-52xx
30701-52xx

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-*

การซักรี ดและห้องผ้า
เอกสารและการทารายงานในงานแม่บา้ น
การจัดเตรี ยมห้องพัก
การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
การใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
ศิลปะการจัดดอกไม้

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

งานซักรี ดและห้องผ้า…
งานเอกสารและการทารายงานในงานแม่บา้ น…
งานจัดเตรี ยมห้องพัก…
งานจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น…
งานศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่…

*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
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30701-52xx
30701-52xx
30701-52xx

งานใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น…
ศิลปะการจัดดอกไม้…
งานแม่บา้ นโรงแรม...

สำขำงำนบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
30701-2301
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
30701-2302
การจัดการภัตตาคาร
30701-2303
การจัดเลี้ยง
บาร์และเครื่ องดื่ม
30701-2304
30701-2305
เครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
30701-2306
การใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
30701-2307
ความรู ้เรื่ องไวน์
ศิลปะการชงกาแฟ
30701-2308
รำยวิชำทวิภำคี
30701-53xx
งานควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม…
30701-53xx
งานการจัดการภัตตาคาร…
งานการจัดเลี้ยง…
30701-53xx
30701-53xx
งานบาร์และเครื่ องดื่ม…
30701-53xx
งานใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม…
งานความรู ้เรื่ องไวน์…
30701-53xx
30701-53xx
งานศิลปะการชงกาแฟ…
งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม...
30701-53xx
สำขำงำนครัวโรงแรม
30701-2401
30701-2402
30701-2403
30701-2404
30701-2405
30701-2406
30701-2407
30701-2408

สุ ขอนามัยและโภชนาการ
การออกแบบการจัดรายการอาหาร
อาหารตะวันตก 1
อาหารตะวันตก 2
อาหารโรงแรม
อาหารเอเชีย
อาหารไทย
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
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*-*-3
*-*-3
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2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-*
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2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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30701-2409
30701-2410
30701-2411
30701-2412
รำยวิชำทวิภำคี
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx
30701-54xx

อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
อาหารฮาลาล
เบเกอรี่
การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุ รกิจ

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

งานสุ ขอนามัยและโภชนาการ…
งานออกแบบการจัดรายการอาหาร...
งานอาหารตะวันตก...
งานอาหารโรงแรม...
งานอาหารเอเชีย…
งานอาหารไทย…
งานอาหารเพื่อสุ ขภาพ…
งานอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง…
งานอาหารฮาลาล…
งานเบเกอรี่ …
งานจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุ รกิจ…
งานครัวโรงแรม...

*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-*

สำขำงำนธุรกิจสนำมกอล์ ฟ
30701-2501
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
30701-2502
การบริ การห้องอาหารและการจัดเลี้ยงในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
การบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
30701-2503
30701-2504
การจัดการงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
30701-2505
ภาษาอังกฤษงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
30701-2506
ภาษารัสเซี ยงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
30701-2507
ภาษาเกาหลีงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
รำยวิชำทวิภำคี
30701-25xx
งานธุ รกิจสนามกอล์ฟ...
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สำขำงำนบริกำรบนเรื อสำรำญ
3701-2601
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื อ ความปลอดภัยและการทางานบนเรื อ
3701-2602
ความรู ้พ้ืนฐานในการปฏิบตั ิงานบนเรื อสาราญ
3701-2603
ภาษาอังกฤษงานบริ การบนเรื อสาราญ
ภาษาอังกฤษสาหรับคนประจาเรื อ
3701-2604
3701-2605
การจัดการภัตตาคารบนเรื อสาราญ
3701-2606
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเรื อสาราญ
รำยวิชำทวิภำคี
งานบริ การบนเรื อสาราญ...
30701-26xx
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1-0-1
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-4-3
*-*-*
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สำขำงำนบริกำรส่ วนหน้ ำโรงแรม
2-2-3
30701-2101 เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับงำนส่ วนหน้ ำโรงแรม
(Information Technology for Front Office)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานส่ วนหน้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานส่ วนหน้าโรงแรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานติดต่อสื่ อสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานสื บค้นข้อมูล งานนัดหมาย การสารองตัว๋ โดยสาร
การสารองห้องพัก การรับ-ส่ ง ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ การเก็บรักษาข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปใน
งานส่ วนหน้าข้อควร ระมัดระวังในการใช้ และการบารุ งรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีในงานส่ วนหน้า
30701-2102

กำรสื่ อสำรกำรตลำดโรงแรม
2-2-3
(Marketing Communications)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ
2. สามารถใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้ าหมาย
3. สามารถปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์โรงแรม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกลุ่มเป้ าหมาย
2. ปฏิบตั ิงานการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงแรม
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการใช้สื่อเพื่อการสื่ อสารตลาดโรงแรม ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
รู ป แบบและวิ ธี ก ารใช้สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ การใช้สื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ แ ละ
กลุ่มเป้ าหมาย การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
กำรติดต่ อสื่ อสำรทำงธุรกิจในงำนส่ วนหน้ ำโรงแรม
2-2-3
(Business Communication in Hospitality Front Office)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารหลักการสื่ อสาร การสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สามารถปฏิบตั ิงานติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการติดต่อสื่ อสารและการสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. เลือกและใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. ปฏิบตั ิงานติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับการติ ดต่ อสื่ อสารทางธุ รกิ จในงานส่ วนหน้า โรงแรม หลักการสื่ อสาร
การสื่ อสารทางธุ รกิจด้วยรู ปแบบการเขียน การสนทนา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอินเตอร์ เน็ตไร้สาย
การสื่ อสารกับลู กค้าด้วยระบบฝากข้อความทางเสี ยง (Voice Mail ) การให้บริ การติ ดต่อประสานงานกับ
ธุ รกิจสายการบิน ธุ รกิจรถเช่า แหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง การประสานงานนาเที่ยว (Tour Co-ordination)
การให้บริ การลู กค้านักธุ รกิ จด้วยระบบข้อมูลไร้ สายและฝึ กปฏิ บตั ิการติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิ จในงานส่ วน
หน้าโรงแรม
30701-2103

เอกสำรและกำรทำรำยงำนในงำนส่ วนหน้ ำ
(Reporting in Front Offices)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สามารถปฏิบตั ิงานเอกสารและทารายงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานเอกสารและทารายงานส่ วนหน้าโรงแรม
30701-2104
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานเอกสารและการทารายงานส่ วนหน้าโรงแรม ประกอบด้วย งานเอกสาร
ส่ วนหน้า งานรับจองห้องพัก งานต้อนรับและลงทะเบียน งานรับโทรศัพท์ งานบริ การบริ เวณห้องโถง
งานการเงินส่ วนหน้า การจัดทารายงานส่ วนหน้า และการจัดเก็บเอกสารงานส่ วนหน้า
กำรใช้ ภำษำอังกฤษงำนส่ วนหน้ ำโรงแรม
2-2-3
(English for Hotel Front Office)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สามารถสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆเกี่ยวกับงานส่ วนหน้า
3. สามารถเขียนบันทึกแบบฟอร์ ม ข้อความในการทางานที่เกี่ยวข้อง
4. มีใจรักในการให้บริ การงานส่ วนหน้าโรงแรม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์สานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. บันทึกแบบฟอร์ม ข้อความในงานส่ วนหน้าโรงแรมและงานที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้า โรงแรม คาศัพท์ สานวน และโครงสร้ า ง
ภาษาอัง กฤษที่ ใ ช้ใ นงานส่ วนหน้า โรงแรม ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ และ
เขียนบันทึกแบบฟอร์ม ข้อความในการทางานที่เกี่ยวข้อง
30701-2105
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รายวิชาทวิภาคี
*-*-3
30701-51xx งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับงำนส่ วนหน้ ำโรงแรม...
(Information Technology for Front Office Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานส่ วนหน้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานส่ วนหน้าโรงแรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานติดต่อสื่ อสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานสื บค้นข้อมูล งานนัดหมาย การสารองตัว๋ โดยสาร
การสารองห้องพัก การรับ-ส่ ง ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ การเก็บรักษาข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปใน
งานส่ วนหน้าข้อควร ระมัดระวังในการใช้ และการบารุ งรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีในงานส่ วนหน้า
30701-51xx

งำนกำรสื่ อสำรกำรตลำดโรงแรม...
*-*-3
(Marketing Communications work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ
2. สามารถใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้ าหมาย
3. สามารถปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์โรงแรม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกลุ่มเป้ าหมาย
2. ปฏิบตั ิงานการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงแรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ สื่ อเพื่ อ การสื่ อสารตลาดโรงแรม ความส าคัญ ของการ
ประชาสั ม พัน ธ์ รู ป แบบและวิ ธี ก ารใช้สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ การใช้สื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์และกลุ่มเป้ าหมาย การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
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งำนติดต่ อสื่ อสำรทำงธุรกิจในงำนส่ วนหน้ ำโรงแรม...
*-*-3
(Business Communication in Hospitality Front Office Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารหลักการสื่ อสาร การสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สามารถปฏิบตั ิงานติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการติดต่อสื่ อสารและการสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. เลือกและใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. ปฏิบตั ิงานติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับการติ ดต่ อสื่ อสารทางธุ รกิ จในงานส่ วนหน้า โรงแรม หลักการสื่ อสาร
การสื่ อสารทางธุ รกิจด้วยรู ปแบบการเขียน การสนทนา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
การสื่ อสารกับลู กค้าด้วยระบบฝากข้อความทางเสี ยง (Voice Mail ) การให้บริ การติ ดต่อประสานงานกับ
ธุ รกิจสายการบิน ธุ รกิจรถเช่า แหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง การประสานงานนาเที่ยว (Tour Co-ordination)
การให้บริ การลู กค้านักธุ รกิ จด้วยระบบข้อมูลไร้ สายและฝึ กปฏิ บตั ิการติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิ จในงานส่ วน
หน้าโรงแรม
งำนเอกสำรและกำรทำรำยงำนในงำนส่ วนหน้ ำ...
*-*-3
(Reporting in Front Offices Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สามารถปฏิบตั ิงานเอกสารและทารายงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานเอกสารและทารายงานส่ วนหน้าโรงแรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานเอกสารและการทารายงานส่ วนหน้าโรงแรม ประกอบด้วย งานเอกสาร
ส่ วนหน้า งานรับจองห้องพัก งานต้อนรับและลงทะเบียน งานรับโทรศัพท์ งานบริ การบริ เวณห้องโถง
งานการเงินส่ วนหน้า การจัดทารายงานส่ วนหน้า และการจัดเก็บเอกสารงานส่ วนหน้า
30701-51xx
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งำนใช้ ภำษำอังกฤษงำนส่ วนหน้ ำโรงแรม...
*-*-3
(English for Hotel Front Office Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สามารถสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆเกี่ยวกับงานส่ วนหน้า
3. สามารถเขียนบันทึกแบบฟอร์ ม ข้อความในการทางานที่เกี่ยวข้อง
4. มีใจรักในการให้บริ การงานส่ วนหน้าโรงแรม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์สานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. บันทึกแบบฟอร์ม ข้อความในงานส่ วนหน้าโรงแรมและงานที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้า โรงแรม คาศัพท์ สานวน และโครงสร้ า ง
ภาษาอัง กฤษที่ ใ ช้ใ นงานส่ วนหน้า โรงแรม ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ และ
เขียนบันทึกแบบฟอร์ม ข้อความในการทางานที่เกี่ยวข้อง
งานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม...
*-*-*
(Hotel Front Office Work…)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การดาเนิ นงานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านงานธุ รกิ จสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานที่
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดาเนินงานทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิ คทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่
รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
30701-51xx
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้ า นงานธุ ร กิ จ สนามกอล์ ฟ ในสถาน
ประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อ มส่ ว นบุ ค คล การวิ เ คราะห์ ง าน การวางแผน การด าเนิ น งาน
การประเมิ นผลและแก้ไ ขปั ญหาในการดาเนิ นงาน การบันทึ ก สรุ ป จัดท ารายงานและนาเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สำขำงำนแม่ บ้ำนโรงแรม
2-2-3
30701-2201 กำรซักรีดและห้ องผ้ำ
(Laundry and Linen)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการซักรี ด และงานห้องผ้า
2. เข้าใจเกี่ยวกับชนิด ประเภทของผ้า และวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซักรี ด
3. สามารถปฏิบตั ิงานในการซักรี ด และงานห้องผ้า
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการซักรี ด และงานห้องผ้าในโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานในการซักรี ด และงานห้องผ้า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ การซัก รี ด และงานห้องผ้า หน้าที่ และความรั บผิดชอบ วัส ดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ การบารุ งรักษา ประเภทของผ้า สัญลักษณ์และความหมายของชนิดผ้า เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้
ในการซักรี ด ขั้นตอนการซักรี ด การทารายงานการปฏิ บตั ิ งาน ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และ
ฝึ กปฏิบตั ิงานการซักรี ด และงานห้องผ้า
30701-2202

เอกสำรและกำรทำรำยงำนในงำนแม่ บ้ำน
2-2-3
(Document and Reporting in Housekeeping)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานแม่บา้ น
2. สามารถจัดทาเอกสารและทารายงานแม่บา้ น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานแม่บา้ น
2. จัดทางานเอกสารและทารายงานแม่บา้ น
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ เอกสารและการท ารายงานในงานแม่ บ ้า น การท ารายงานของแผนก
แม่บา้ น สภาพห้องพัก ของหายและพบของ (Lost & Found) รายงานแจ้งซ่ อม รายการยืมของ เบิกของ
เอกสารการส่ งผ้าซักรี ด การตรวจสอบมินิบาร์ การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ และฝึ ก
การจัดทาเอกสารและการทารายงานในงานแม่บา้ น
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กำรจัดเตรียมห้ องพัก
2-2-3
(Making up the room)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาความสะอาดห้องพัก
2. สามารถปฏิบตั ิงานการทาความสะอาดห้องพัก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมและปฏิบตั ิการทาความสะอาดห้องพักสาหรับลูกค้า
2. ให้บริ การและอานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดเตรี ยม วิธีการ จัดเตรี ยมรถเข็นแม่บา้ น ขั้นตอนการทาความสะอาด
ห้องพัก การปูเตียง การจัดเครื่ องใช้ประจาห้องพัก และมินิบาร์ ตรวจสอบข้อมูลรายงานสภาพห้องพัก
จัดทารายงานการทาความสะอาด อานวยความสะดวกกรณี สิ่งของสู ญหาย ปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และฝึ กปฏิบตั ิในการจัดเตรี ยมห้องพัก
กำรจัดกำรวัสดุอุปกรณ์ ในงำนแม่ บ้ำน
2-2-3
(Management & Inventory of Equipment)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับชนิดและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ การทาความสะอาดในงานแม่บา้ น
2. สามารถใช้ ดูแลรักษา การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์แม่บา้ นโรงแรม
3. วางแผนการใช้ดูแล และการสัง่ ซื้ อวัสดุอุปกรณ์งานแม่บา้ นโรงแรม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดและประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ การทาความสะอาดในงานแม่บา้ น
2. สามารถการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการทาความสะอาดในงานแม่บา้ นโรงแรม
3. บริ หารจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ นโรงแรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ในงานแม่บา้ น ประเภท ชนิด วิธีการใช้ การดูแล
รักษา การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายาทาความสะอาด เคมีภณ
ั ฑ์ ในการทาความสะอาด การจัดทาเอกสาร
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การตรวจนับยอดคงเหลือ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
30701-2204
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30701-2205

ศิลปะกำรจัดและตกแต่ งสถำนที่
2-2-3
(Art and Decoration)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
2. สามารถจัดเตรี ยมวัสดุ - อุปกรณ์ และออกแบบ ที่ใช้ในตกแต่งสถานที่
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานจัดตกแต่งสถานที่
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศิลปะการจัดตกแต่งสถานที่
2. ปฏิบตั ิงานจัดตกแต่งสถานที่ตามรู ปแบบของงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ศิ ล ปะการจัด ตกแต่ ง สถานที่ หลัก และองค์ป ระกอบศิ ล ป์ ทฤษฎี
การตกแต่ง ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมสัมมนา ห้องพักแขก และบริ เวณสาธารณะของโรงแรม
การออกแบบผัง (Lay out) วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ การบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตกแต่ง
สถานที่ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดตกแต่งสถานที่
30701-2206

กำรใช้ ภำษำอังกฤษงำนแม่ บ้ำน
2-2-3
(English for Hotel Housekeeping)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานแม่บา้ น
2. สามารถสนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้ น
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่และบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม
4. จัดทาแบบฟอร์ มงานแม่บา้ น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานแม่บา้ น
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้ นโรงแรม
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่และบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม
4. กรอกและจัดทาแบบฟอร์ มที่ใช้ในงานแม่บา้ น
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ ภาษาอัง กฤษงานแม่ บา้ น ค าศัพ ท์ ส านวน โครงสร้ า งภาษาในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับงานแม่บา้ น คาศัพท์อุปกรณ์เครื่ องใช้ในการทาความสะอาด และสิ่ งอานวยความสะดวกภายใน
ห้องพัก การสนทนาในสถานการณ์ งานแม่บา้ น การทักทาย การขออนุ ญาต การบอกทิศทาง การทาความ
สะอาด การซักรี ด ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ การบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ มงานแม่บา้ น การ
อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึ กปฏิบตั ิภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
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30701-2207

ศิลปะกำรจัดดอกไม้
2-2-3
(Flower Arrangement)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอื่น ๆ
2. ประยุกต์ใช้วสั ดุอุปกรณ์และการจัดดอกไม้
3. วางแผนออกแบบและจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
4. สามารถเก็บรักษาดอกไม้ตามหลักและวิธีการเก็บ
5. สามารถควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอื่น ๆ
2. ปฏิบตั ิงานการจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
3. ควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ ศิ ล ปะการจัดดอกไม้ หลัก การจัด ชนิ ดของดอกไม้ ใบไม้ วางแผน
ออกแบบ คิดค้น ดัดแปลง ประยุกต์ เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ จัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม้
การจัดดอกไม้เชิงธุ รกิจ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้
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รายวิชาทวิภาคี
*-*-3
30701-52xx งำนซักรีดและห้ องผ้ำ...
(Laundry and Linen Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการซักรี ด และงานห้องผ้า
2. เข้าใจเกี่ยวกับชนิด ประเภทของผ้า และวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซักรี ด
3. สามารถปฏิบตั ิงานในการซักรี ด และงานห้องผ้า
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการซักรี ด และงานห้องผ้าในโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานในการซักรี ด และงานห้องผ้า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ การซัก รี ด และงานห้องผ้า หน้าที่ และความรั บผิดชอบ วัส ดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ การบารุ งรักษา ประเภทของผ้า สัญลักษณ์และความหมายของชนิดผ้า เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้
ในการซักรี ด ขั้นตอนการซักรี ด การทารายงานการปฏิ บตั ิ งาน ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และ
ฝึ กปฏิบตั ิงานการซักรี ด และงานห้องผ้า
30701-52xx

งำนเอกสำรและกำรทำรำยงำนในงำนแม่ บ้ำน...
*-*-3
(Document and Reporting in Housekeeping Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานแม่บา้ น
2. สามารถจัดทาเอกสารและทารายงานแม่บา้ น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานแม่บา้ น
2. จัดทางานเอกสารและทารายงานแม่บา้ น
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ เอกสารและการท ารายงานในงานแม่ บ ้า น การท ารายงานของแผนก
แม่บา้ น สภาพห้องพัก ของหายและพบของ (Lost & Found) รายงานแจ้งซ่ อม รายการยืมของ เบิกของ
เอกสารการส่ งผ้าซักรี ด การตรวจสอบมินิบาร์ การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ และฝึ ก
การจัดทาเอกสารและการทารายงานในงานแม่บา้ น
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30701-52xx

งำนจัดเตรียมห้ องพัก...
*-*-3
(Making up the room Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาความสะอาดห้องพัก
2. สามารถปฏิบตั ิงานการทาความสะอาดห้องพัก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมและปฏิบตั ิการทาความสะอาดห้องพักสาหรับลูกค้า
2. ให้บริ การและอานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดเตรี ยม วิธีการ จัดเตรี ยมรถเข็นแม่บา้ น ขั้นตอนการทาความสะอาด
ห้องพัก การปูเตียง การจัดเครื่ องใช้ประจาห้องพัก และมินิบาร์ ตรวจสอบข้อมูลรายงานสภาพห้องพัก
จัดทารายงานการทาความสะอาด อานวยความสะดวกกรณี สิ่งของสู ญหาย ปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และฝึ กปฏิบตั ิในการจัดเตรี ยมห้องพัก
งำนจัดกำรวัสดุอุปกรณ์ ในงำนแม่ บ้ำน...
*-*-3
(Management & Inventory of Equipment Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับชนิดและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ การทาความสะอาดในงานแม่บา้ น
2. สามารถใช้ ดูแลรักษา การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์แม่บา้ นโรงแรม
3. วางแผนการใช้ดูแล และการสัง่ ซื้ อวัสดุอุปกรณ์งานแม่บา้ นโรงแรม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดและประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ การทาความสะอาดในงานแม่บา้ น
2. สามารถการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการทาความสะอาดในงานแม่บา้ นโรงแรม
3. บริ หารจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ นโรงแรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ในงานแม่บา้ น ประเภท ชนิด วิธีการใช้ การดูแล
รักษา การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายาทาความสะอาด เคมีภณ
ั ฑ์ ในการทาความสะอาด การจัดทาเอกสาร
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การตรวจนับยอดคงเหลือ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
30701-52xx
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30701-52xx

งำนศิลปะกำรจัดและตกแต่ งสถำนที่...
*-*-3
(Art and Decoration Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
2. สามารถจัดเตรี ยมวัสดุ - อุปกรณ์ และออกแบบ ที่ใช้ในตกแต่งสถานที่
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานจัดตกแต่งสถานที่
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศิลปะการจัดตกแต่งสถานที่
2. ปฏิบตั ิงานจัดตกแต่งสถานที่ตามรู ปแบบของงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ศิ ล ปะการจัด ตกแต่ ง สถานที่ หลัก และองค์ป ระกอบศิ ล ป์ ทฤษฎี
การตกแต่ง ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมสัมมนา ห้องพักแขก และบริ เวณสาธารณะของโรงแรม
การออกแบบผัง (Lay out) วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ การบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตกแต่ง
สถานที่ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดตกแต่งสถานที่
30701-52xx

งำนใช้ ภำษำอังกฤษงำนแม่ บ้ำน...
*-*-3
(English for Hotel Housekeeping Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานแม่บา้ น
2. สามารถสนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้ น
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่และบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม
4. จัดทาแบบฟอร์ มงานแม่บา้ น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานแม่บา้ น
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้ นโรงแรม
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่และบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม
4. กรอกและจัดทาแบบฟอร์ มที่ใช้ในงานแม่บา้ น
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ ภาษาอัง กฤษงานแม่ บา้ น ค าศัพ ท์ ส านวน โครงสร้ า งภาษาในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับงานแม่บา้ น คาศัพท์อุปกรณ์เครื่ องใช้ในการทาความสะอาด และสิ่ งอานวยความสะดวกภายใน
ห้องพัก การสนทนาในสถานการณ์ งานแม่บา้ น การทักทาย การขออนุ ญาต การบอกทิศทาง การทาความ
สะอาด การซักรี ด ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ การบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ มงานแม่บา้ น การ
อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึ กปฏิบตั ิภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
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30701-52xx

งำนศิลปะกำรจัดดอกไม้ ...
*-*-3
(Flower Arrangement Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอื่น ๆ
2. ประยุกต์ใช้วสั ดุอุปกรณ์และการจัดดอกไม้
3. วางแผนออกแบบและจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
4. สามารถเก็บรักษาดอกไม้ตามหลักและวิธีการเก็บ
5. สามารถควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอื่น ๆ
2. ปฏิบตั ิงานการจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
3. ควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ ศิ ล ปะการจัดดอกไม้ หลัก การจัด ชนิ ดของดอกไม้ ใบไม้ วางแผน
ออกแบบ คิดค้น ดัดแปลง ประยุกต์ เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ จัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม้
การจัดดอกไม้เชิงธุ รกิจ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้
30701-52xx

งานแม่ บ้านโรงแรม...
*-*-*
(Hotel Housekeeping Work…)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การดาเนิ นงานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านงานธุ รกิ จสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานที่
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดาเนินงานทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิ คทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้ า นงานธุ ร กิ จ สนามกอล์ ฟ ในสถาน
ประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อ มส่ ว นบุ ค คล การวิ เ คราะห์ ง าน การวางแผน การด าเนิ น งาน
การประเมิ นผลและแก้ไ ขปั ญหาในการดาเนิ นงาน การบันทึ ก สรุ ป จัดท ารายงานและนาเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สำขำงำนบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
2-2-3
30701-2301 กำรควบคุมต้ นทุนอำหำรและเครื่ องดื่ม
(Food and Beverage Cost Control)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับรายการอาหาร เครื่ องดื่ม และตารับมาตรฐาน
2. เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมอาหารและเครื่ องดื่ม
3. สามารถคิดคานวณต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรายการอาหาร เครื่ องดื่ม และตารับอาหารมาตรฐาน
2. คานวณต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม รายการอาหาร จัดตารับอาหาร
มาตรฐาน รายการเครื่ อ งดื่ ม การวางแผน การจัด ซื้ อ การตรวจรั บ การเก็ บ รั ก ษา แบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ
การคานวณต้นทุน การกาหนดราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
30701-2302

กำรจัดกำรภัตตำคำร
2-2-3
(Restaurant Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของภัตตาคาร
2. เข้าใจเกี่ยวกับการให้บริ การตามรู ปแบบของภัตตาคาร
3. สามารถปฏิบตั ิงานภัตตาคารในรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานภัตตาคาร
2. สามารถปฏิบตั ิงานการให้บริ การในภัตตาคาร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการภัตตาคาร ประเภทของภัตตาคาร โครงสร้าง การบริ หารงาน
หน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎระเบี ย บข้อ บังคับ การจัด เตรี ย มโต๊ะ อาหาร อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ใ น
การบริ การ การวางแผน การส่ งเสริ มการขาย แบบฟอร์ มและเอกสารที่ใช้ในงานภัตตาคาร จัดทาตาราง
มอบหมายงานแก่พนักงาน การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า และ
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการภัตตาคาร
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30701-2303

กำรจัดเลีย้ ง
2-2-3
(Banquet Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับธุ รกิจจัดเลี้ยง
2. เข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดเลี้ยงและวางแผนการจัดรายการอาหาร
3. สามารถปฏิบตั ิงานและมีทกั ษะในการจัดเลี้ยงรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจจัดเลี้ยง รู ปแบบการจัดเลี้ยงและวางแผนรายการอาหาร
2. สามารถปฏิบตั ิงานบริ การในงานจัดเลี้ยง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง รู ปแบบการจัดเลี้ยง ศิลปะการขาย การรับจอง การวางแผน
การประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ การเตรี ยมบุคลากร การจัดสถานที่ วางแผนรายการอาหาร จัดเตรี ยมอุปกรณ์
การจัดเลี้ ยง ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหา และฝึ กปฏิบตั ิให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มในงานการจัดเลี้ ยง
ตรวจการปฏิบตั ิงานในที่ทางาน
บำร์ และเครื่ องดื่ม
2-2-3
(Bar and Beverage)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของบาร์และการปฏิบตั ิงานบาร์
2. สามารถจัดเตรี ยมอุปกรณ์งานบาร์และเครื่ องดื่ม
3. สามารถปฏิบตั ิงานและมีทกั ษะงานบาร์และผสมเครื่ องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของบาร์และการปฏิบตั ิงานบาร์
2. สามารถใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์เครื่ องอานวยความสะดวกในบาร์
3. สามารถปฏิบตั ิงานบริ การในงานจัดเลี้ยง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ บาร์ แ ละเครื่ อ งดื่ ม โครงสร้ า ง หน้า ที่ ความรั บ ผิด ชอบ คุ ณ สมบัติ
กฎระเบียบ จรรยาบรรณของพนักงาน ประเภท ชนิ ดของเครื่ องดื่ ม อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในบาร์
การจัดเก็บบารุ งรักษา การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ วนผสม การจัดบาร์ สู ตรเครื่ องดื่มมาตรฐาน การพัฒนา
สู ตรเครื่ องดื่มการตกแต่งเครื่ องดื่ม การควบคุมต้นทุน กาหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จัดการบริ การ
เครื่ องดื่ ม ไม่ มี แอลกอฮอล์และเครื่ องดื่ ม มี แอลกอฮอล์อย่า งรั บ ผิดชอบตามระเบี ย บและกฎหมาย และ
ฝึ กปฏิบตั ิงานบาร์ผสมเครื่ องดื่ม
30701-2304
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30701-2305

เครื่ องดื่มตำมสมัยนิยม
2-2-3
(Modern Drinks)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับชนิดของเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทาเครื่ องดื่ม
3. สามารถเตรี ยม ผสม และตกแต่งเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
2. สามารถปฏิบตั ิงานผสมเครื่ องดื่ม และตกแต่งตามรายการที่กาหนด
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม วิธีการผสมเครื่ องดื่ม ชนิดของเครื่ องดื่ม อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทาเครื่ องดื่ ม การทาความสะอาดและการดู แลรักษาอุปกรณ์ รายการเครื่ องดื่ ม
ส่ วนผสม วัตถุ ดิบ การตกแต่ ง ผสมเครื่ องดื่ ม และตกแต่ ง ตามรายการที่ ก าหนด สร้ า งสรรค์เครื่ อ งดื่ ม
เพื่อสนองความต้องการของลู กค้า คานวณต้นทุ น กาหนดราคาขาย และการส่ งเสริ มการขาย ฝึ กปฏิ บตั ิ
การผสมและตกแต่งเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
กำรใช้ ภำษำอังกฤษงำนบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
2-2-3
(English for Food and Beverage Services)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. สามารถสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3. สามารถเขียนรายการอาหารและเครื่ องดื่ม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์สานวนภาษาอังกฤษในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม ชื่อและประเภทของอาหาร เครื่ องดื่ม อุปกรณ์ และเครื่ องปรุ ง การสนทนาเกี่ยวกับ การจองโต๊ะ
การต้อนรับลูกค้า การให้คาแนะนา การสั่งอาหาร การจัดการกับการตาหนิ ลูกค้า การจ่ายเงิน การขอบคุณ
และขอโทษ การอ่านและสาธิ ตขั้นตอนการปรุ งอาหารและผสมเครื่ องดื่ ม การเขี ยนรายการอาหารและ
เครื่ องดื่ม
30701-2306
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30701-2307

ควำมรู้ เรื่ องไวน์
2-2-3
(Introduction to Wine)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภท กระบวนการผลิต ชนิด และการเก็บรักษาไวน์
2. เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านฉลากแนะนาประเภทของไวน์
3. สามารถบริ การไวน์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของไวน์
2. แสดงความรู ้ในการอ่านฉลากแนะนาประเภทของไวน์
3. สามารถให้บริ การเครื่ องดื่มไวน์ประเภทต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องไวน์ ประวัติ ประเภท ชนิดของไวน์ การปลูก การเก็บเกี่ยว
ประเภทขององุ่น วิธีการผลิต การอ่านฉลากไวน์ การทดสอบไวน์ ไวน์กบั ชนิดของอาหาร การนาเสนอ
การให้บริ การไวน์ การเก็บรักษาไวน์ ใช้ตูแ้ ช่ และที่เก็บไวน์ การฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การไวน์
ศิลปะกำรชงกำแฟ
2-2-3
(Technique and Art of Coffee Making)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
2. สามารถเตรี ยม ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการที่กาหนด
3. สามารถทาความสะอาดและรักษาอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
2. สามารถปฏิบตั ิงานเตรี ยม ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการที่กาหนด
3. สามารถทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะในการชงกาแฟ ประวัติ ประเภท ชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ การทาความสะอาดและการดู แลรั กษาอุ ปกรณ์ รายการเครื่ องดื่ มกาแฟ การเตรี ยมส่ วนผสม
วิธีการชงและตกแต่งกาแฟ ตามรายการที่กาหนด และฝึ กปฏิบตั ิศิลปะการชงกาแฟ
30701-2308
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รายวิชาทวิภาคี
*-*-3
30701-53xx งำนควบคุมต้ นทุนอำหำรและเครื่ องดื่ม...
(Food and Beverage Cost Control Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับรายการอาหาร เครื่ องดื่ม และตารับมาตรฐาน
2. เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมอาหารและเครื่ องดื่ม
3. สามารถคิดคานวณต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรายการอาหาร เครื่ องดื่ม และตารับอาหารมาตรฐาน
2. คานวณต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม รายการอาหาร จัดตารับอาหาร
มาตรฐาน รายการเครื่ อ งดื่ ม การวางแผน การจัด ซื้ อ การตรวจรั บ การเก็ บ รั ก ษา แบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ
การคานวณต้นทุน การกาหนดราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
30701-53xx

งำนจัดกำรภัตตำคำร...
*-*-3
(Restaurant Management Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของภัตตาคาร
2. เข้าใจเกี่ยวกับการให้บริ การตามรู ปแบบของภัตตาคาร
3. สามารถปฏิบตั ิงานภัตตาคารในรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานภัตตาคาร
2. สามารถปฏิบตั ิงานการให้บริ การในภัตตาคาร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการภัตตาคาร ประเภทของภัตตาคาร โครงสร้าง การบริ หารงาน
หน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎระเบี ย บข้อ บังคับ การจัด เตรี ย มโต๊ะ อาหาร อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ใ น
การบริ การ การวางแผน การส่ งเสริ มการขาย แบบฟอร์ มและเอกสารที่ใช้ในงานภัตตาคาร จัดทาตาราง
มอบหมายงานแก่พนักงาน การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า และ
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการภัตตาคาร
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30701-53xx

งำนจัดเลีย้ ง...
*-*-3
(Banquet Management Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับธุ รกิจจัดเลี้ยง
2. เข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดเลี้ยงและวางแผนการจัดรายการอาหาร
3. สามารถปฏิบตั ิงานและมีทกั ษะในการจัดเลี้ยงรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจจัดเลี้ยง รู ปแบบการจัดเลี้ยงและวางแผนรายการอาหาร
2. สามารถปฏิบตั ิงานบริ การในงานจัดเลี้ยง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง รู ปแบบการจัดเลี้ยง ศิลปะการขาย การรับจอง การวางแผน
การประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ การเตรี ยมบุคลากร การจัดสถานที่ วางแผนรายการอาหาร จัดเตรี ยมอุปกรณ์
การจัดเลี้ ยง ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหา และฝึ กปฏิบตั ิให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มในงานการจัดเลี้ ยง
ตรวจการปฏิบตั ิงานในที่ทางาน
งำนบำร์ และเครื่ องดื่ม...
*-*-3
(Bar and Beverage Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของบาร์และการปฏิบตั ิงานบาร์
2. สามารถจัดเตรี ยมอุปกรณ์งานบาร์และเครื่ องดื่ม
3. สามารถปฏิบตั ิงานและมีทกั ษะงานบาร์และผสมเครื่ องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของบาร์ และการปฏิบตั ิงานบาร์
2. สามารถใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์เครื่ องอานวยความสะดวกในบาร์
3. สามารถปฏิบตั ิงานบริ การในงานจัดเลี้ยง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ บาร์ แ ละเครื่ อ งดื่ ม โครงสร้ า ง หน้า ที่ ความรั บ ผิด ชอบ คุ ณ สมบัติ
กฎระเบียบ จรรยาบรรณของพนักงาน ประเภท ชนิ ดของเครื่ องดื่ ม อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในบาร์
การจัดเก็บบารุ งรักษา การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ วนผสม การจัดบาร์ สู ตรเครื่ องดื่มมาตรฐาน การพัฒนา
สู ตรเครื่ องดื่มการตกแต่งเครื่ องดื่ม การควบคุมต้นทุน กาหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จัดการบริ การ
เครื่ องดื่ ม ไม่ มี แอลกอฮอล์และเครื่ องดื่ ม มี แอลกอฮอล์อย่า งรั บ ผิดชอบตามระเบี ย บและกฎหมาย และ
ฝึ กปฏิบตั ิงานบาร์ผสมเครื่ องดื่ม
30701-53xx
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งำนเครื่ องดื่มตำมสมัยนิยม...
*-*-3
(Modern Drinks Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับชนิดของเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทาเครื่ องดื่ม
3. สามารถเตรี ยม ผสม และตกแต่งเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
2. สามารถปฏิบตั ิงานผสมเครื่ องดื่ม และตกแต่งตามรายการที่กาหนด
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดื่มตามสมัยนิ ยม วิธีการผสมเครื่ องดื่ม ชนิ ดของเครื่ องดื่ม อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทาเครื่ องดื่ ม การทาความสะอาดและการดู แลรักษาอุปกรณ์ รายการเครื่ องดื่ ม
ส่ วนผสม วัตถุ ดิบ การตกแต่ ง ผสมเครื่ องดื่ ม และตกแต่ ง ตามรายการที่ ก าหนด สร้ า งสรรค์เครื่ อ งดื่ ม
เพื่อสนองความต้องการของลู กค้า คานวณต้นทุ น กาหนดราคาขาย และการส่ งเสริ มการขาย ฝึ กปฏิ บตั ิ
การผสมและตกแต่งเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
งำนใช้ ภำษำอังกฤษงำนบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม...
*-*-3
(English for Food and Beverage Services Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. สามารถสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3. สามารถเขียนรายการอาหารและเครื่ องดื่ม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์สานวนภาษาอังกฤษในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม ชื่อและประเภทของอาหาร เครื่ องดื่ม อุปกรณ์ และเครื่ องปรุ ง การสนทนาเกี่ยวกับ การจองโต๊ะ
การต้อนรับลูกค้า การให้คาแนะนา การสั่งอาหาร การจัดการกับการตาหนิ ลูกค้า การจ่ายเงิน การขอบคุณ
และขอโทษ การอ่านและสาธิ ตขั้นตอนการปรุ งอาหารและผสมเครื่ องดื่ ม การเขี ยนรายการอาหารและ
เครื่ องดื่ม
30701-53xx
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งำนควำมรู้ เรื่ องไวน์ ...
*-*-3
(Introduction to Wine Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภท กระบวนการผลิต ชนิด และการเก็บรักษาไวน์
2. เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านฉลากแนะนาประเภทของไวน์
3. สามารถบริ การไวน์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของไวน์
2. แสดงความรู ้ในการอ่านฉลากแนะนาประเภทของไวน์
3. สามารถให้บริ การเครื่ องดื่มไวน์ประเภทต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องไวน์ ประวัติ ประเภท ชนิดของไวน์ การปลูก การเก็บเกี่ยว
ประเภทขององุ่น วิธีการผลิต การอ่านฉลากไวน์ การทดสอบไวน์ ไวน์กบั ชนิดของอาหาร การนาเสนอ
การให้บริ การไวน์ การเก็บรักษาไวน์ ใช้ตูแ้ ช่ และที่เก็บไวน์ การฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การไวน์
งำนศิลปะกำรชงกำแฟ...
*-*-3
(Technique and Art of Coffee Making Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
2. สามารถเตรี ยม ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการที่กาหนด
3. สามารถทาความสะอาดและรักษาอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
2. สามารถปฏิบตั ิงานเตรี ยม ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการที่กาหนด
3. สามารถทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะในการชงกาแฟ ประวัติ ประเภท ชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ การทาความสะอาดและการดู แลรั กษาอุ ปกรณ์ รายการเครื่ องดื่ มกาแฟ การเตรี ยมส่ วนผสม
วิธีการชงและตกแต่งกาแฟ ตามรายการที่กาหนด และฝึ กปฏิบตั ิศิลปะการชงกาแฟ
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งานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม...
*-*-*
(Food and Beverage Services Work…)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การดาเนิ นงานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านงานธุ รกิ จสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานที่
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดาเนินงานทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิ คทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่
รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้ า นงานธุ ร กิ จ สนามกอล์ ฟ ในสถาน
ประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อ มส่ ว นบุ ค คล การวิ เ คราะห์ ง าน การวางแผน การด าเนิ น งาน
การประเมิ นผลและแก้ไ ขปั ญหาในการดาเนิ นงาน การบันทึ ก สรุ ป จัดท ารายงานและนาเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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2-2-3
30701-2401 สุ ขอนำมัยและโภชนำกำร
(Hygiene and Nutrition)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสุ ขอนามัยและโภชนาการ
2. เข้าใจเกี่ยวกับการสุ ขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหาร
3. สามารถปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารที่ถูกสุ ขอนามัยและโภชนาการ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสุ ขอนามัยและโภชนาการ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสุ ขาภิบาลอาหาร และการถนอมอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารที่ถูกสุ ขอนามัยและโภชนาการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขอนามัยการรักษาความสะอาดที่ถูกวิธี ทั้งอนามัยส่ วนตัวและส่ วนรวม
ภายในองค์กร การรักษาคุณค่าของอาหารตามหลักโภชนาการ การปนเปื้ อน สาเหตุที่ทาให้เน่าเสี ย อาหาร
เป็ นพิษ การสุ ขาภิบาลอาหาร การถนอมอาหาร การจัดเก็บอาหาร การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในครัว ห้องอาหาร และการรักษาอนามัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ทางานเกี่ยวข้องกับอาหาร ฝึ กปฏิบตั ิ
ประกอบอาหารที่ถูกสุ ขอนามัยและโภชนาการ
กำรออกแบบกำรจัดรำยกำรอำหำร
2-2-3
(Menu Design and Setting)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของรายการอาหารชนิดต่าง ๆ
2. เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดและออกแบบรายการอาหารมื้อต่าง ๆ
3. สามารถวางแผนการจัดรายการอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสาคัญของรายการอาหาร
2. ปฏิบตั ิงานวางแผนการจัดรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวางแผนการจัดรายการอาหาร ความสาคัญของรายการอาหาร รายการอาหาร
สาหรับมื้ออาหารต่าง ๆ การออกแบบรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง รายการอาหารตามฤดูกาล ความรู ้
เกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ และอาหารที่สาคัญ และปฏิบตั ิการจัดทารายการอาหาร
30701-2402
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30701-2403

อำหำรตะวันตก 1
2-2-3
(Western Food Cookery 1)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไป ประเภทและชนิดของอาหารตะวันตก
2. สามารถจัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารตะวันตก
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภท และชนิดของอาหารตะวันตก
2. จัดเตรี ยมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารตะวันตก
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก ความรู ้ทวั่ ไป ประเภทและชนิ ดของอาหาร
ตะวันตก อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเตรี ยม การประกอบอาหารและการดู แลรักษา ส่ วนผสมและ
เครื่ องปรุ งที่ใช้ในการประกอบอาหาร คาศัพท์ที่ใช้ในการเตรี ยมและการประกอบอาหารตะวันตก วิธีการ
เตรี ยมและการประกอบอาหารประเภทต่างๆ การออกแบบและจัดตกแต่งอาหารประเภทของซุ ป (Soups)
ออร์ เ ดิ ร์ ฟ (Hors d’oeuvres) อาหารประเภทไข่ (Eggs) อาหารประเภทผัก ต่ า ง ๆ (Vegetables) เก็ บ รั ก ษา
อาหารปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย สุ ขอนามัยและความปลอดภัยในงานครัว และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหาร
ตะวันตก
อำหำรตะวันตก 2
(Western Food Cookery 2)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก อาหารหลักและขนมหวาน
2. สามารถจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก อาหารหลักและขนมหวาน
2. จัดเตรี ยมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหารตะวันตก
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารตะวันตก ประเภทต่าง ๆ
30701-2404
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก ประเภทของอาหาร อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้
การเตรี ยม การประกอบอาหารตะวันตกจานหลัก ขนมหวาน ร้อน เย็น (Hot and Cold Desserts) การจัด
ตกแต่งอาหาร การเก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย การทาตารับมาตรฐาน และฝึ กปฏิบตั ิอาหาร
ตะวันตก
30701-2405

อำหำรโรงแรม

2-2-3

(Hotel Cookery)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้ อ จัดเก็บ วัตถุดิบ อุปกรณ์การประกอบอาหาร
2. สามารถประกอบอาหารไทย เอเชีย และอาหารยุโรป
3. สามารถประกอบอาหารโรงแรมประเภทต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้ อ จัดเก็บ วัตถุดิบ
2. ปฏิบตั ิงานการเตรี ยมและประกอบอาหารไทย เอเชีย และยุโรป ประเภทต่างๆ
3. เก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบ การจัดเก็บและการเตรี ย ม วิธีการขั้นตอน ประกอบ
อาหารไทย อาหารเอเชี ย และอาหารยุ โ รปที่ นิ ย ม การเก็ บ รั ก ษาอาหารที่ ป รุ งแล้ ว อย่ า งปลอดภัย
การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้การจัดตกแต่งจานอาหารพร้ อมเสิ ร์ฟ และฝึ กปฏิ บตั ิประกอบ
อาหารโรงแรม
30701-2406

อำหำรเอเชี ย
(Asia Food Cookery)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภทและลักษณะอาหารเอเชียที่นิยม
2. สามารถเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเอเชีย
3. สามารถประกอบอาหารเอเชีย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารเอเชีย ที่นิยม
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารเอเชีย
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเอเชีย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการประกอบอาหารเอเชี ย ความหมายประเภท และลักษณะของอาหาร
เอเชียที่ได้รับความนิยม การเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและประกอบอาหารเอเชีย ตารับ
อาหาร ส่ วนผสม วิธีการประกอบอาหาร เทคนิ คต่าง ๆ ในการประกอบอาหารเอเชี ย การเก็บรักษาอาหาร
ที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเอเชียที่นิยมและจัดตกแต่งพร้อมเสิ ร์ฟ
30701-2407

อำหำรไทย
2-2-3
(Thai Cookery)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายประเภท ลักษณะของอาหารไทย
2. สามารถเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย
3. สามารถประกอบอาหารไทย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารไทย
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารไทย
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารไทย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความหมายประเภท และลัก ษณะของอาหารไทยที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม
การเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและประกอบอาหารไทย ตารับอาหาร ส่ วนผสม วิธีการ
ประกอบอาหาร เทคนิ คต่าง ๆ ในการประกอบอาหารไทย การเก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย
ปฏิบตั ิการประกอบอาหารไทยที่นิยมและจัดตกแต่งพร้อมเสิ ร์ฟ
30701-2408

อำหำรเพื่อสุ ขภำพ
(Food for Health)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสุ ขภาพ และความสาคัญของอาหารและสุ ขภาพ
2. สามารถจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
3. สามารถประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ การประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ ความหมาย ประโยชน์ ความสาคัญของอาหารกับ
สุ ขภาพ ความปลอดภัยในอาหาร การจัดรายการอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย การเลือกซื้ อ วัตถุดิบใน
การประกอบอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ การดัดแปลงอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ การเก็ บ รั ก ษาอาหารที่ ป รุ ง แล้วอย่า ง
ปลอดภัย และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
อำหำรเพื่อกำรจัดเลีย้ ง
2-2-3
(Banquet Food)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
2. สามารถจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับงานจัดเลี้ยง
3. สามารถประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
2. ปฏิบตั ิงานประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ชนิดของอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดรายการอาหาร
การทาตารับอาหารมาตรฐาน การดัดแปลงรายการอาหาร การจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานเลี้ ยง
แบบต่างๆ การประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และฝึ กปฏิบตั ิอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
30701-2409

30701-2410

อำหำรฮำลำล
(Halal Cookery)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการผลิตอาหารฮาลาล
2. เข้าใจเกี่ยวกับการขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
3. สามารถประกอบอาหารฮาลาลตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกอบอาหารฮาลาล
2. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารฮาลาล
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกอบอาหารฮาลาล ความหมายและคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ฮาลาล บทบัญญัติข องศาสนาอิ ส ลามเกี่ ย วกับ อาหารฮาลาลในปั จจุ บ นั การพัฒนาอุ ตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลของประเทศไทย สถานการณ์ การแข่งขันการผลิ ตอาหารฮาลาลของโลก มาตรฐานอาหารฮาลาล
ของไทย และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารฮาลาล
เบเกอรี่
2-2-3
(Bakery)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. สามารถประกอบการทาเบเกอรี่
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อผลิตสิ นค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3. ปฏิบตั ิงานด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับเบเกอรี่ ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทชนิ ดของเบเกอรี่ วัตถุ ดิบ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคนิ คและวิธีการทาผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ แต่ละชนิ ด การจัดทาสู ตรมาตรฐาน คิดราคา
ต้นทุนและราคาขาย และปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
30701-2411

30701-2412

กำรจัดดอกไม้ และกำรแกะสลักเชิ งธุรกิจ
(Flower Arrangement , Fruit and Vegetable Carving)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ จัดดอกไม้ และการแกะสลักผัก – ผลไม้
2. สามารถจัดดอกไม้และแกะสลักผัก – ผลไม้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดดอกไม้ และการแกะสลักผัก ผลไม้
2. ปฏิบตั ิงานจัดดอกไม้และแกะสลักผัก ผลไม้ โอกาสต่างๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้ การเลือกและเตรี ยมวัสดุ -อุปกรณ์
เทคนิ คการรักษา ดอกไม้ ผัก ผลไม้ การออกแบบการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้ การตกแต่ง
หัวจาน และการจัดตกแต่งเชิ งธุ รกิ จในโอกาสต่าง ๆ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้และ
การแกะสลักเชิงธุ รกิจ
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รายวิชาทวิภาคี
*-*-3
30701-54xx งำนสุ ขอนำมัยและโภชนำกำร...
(Hygiene and Nutrition Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสุ ขอนามัยและโภชนาการ
2. เข้าใจเกี่ยวกับการสุ ขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหาร
3. สามารถปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารที่ถูกสุ ขอนามัยและโภชนาการ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสุ ขอนามัยและโภชนาการ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสุ ขาภิบาลอาหาร และการถนอมอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารที่ถูกสุ ขอนามัยและโภชนาการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขอนามัยการรักษาความสะอาดที่ถูกวิธี ทั้งอนามัยส่ วนตัวและส่ วนรวม
ภายในองค์กร การรักษาคุณค่าของอาหารตามหลักโภชนาการ การปนเปื้ อน สาเหตุที่ทาให้เน่าเสี ย อาหาร
เป็ นพิษ การสุ ขาภิบาลอาหาร การถนอมอาหาร การจัดเก็บอาหาร การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในครัว ห้องอาหาร และการรักษาอนามัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ทางานเกี่ยวข้องกับอาหาร ฝึ กปฏิบตั ิ
ประกอบอาหารที่ถูกสุ ขอนามัยและโภชนาการ
งำนออกแบบกำรจัดรำยกำรอำหำร...
*-*-3
(Menu Design and Setting Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของรายการอาหารชนิดต่าง ๆ
2. เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดและออกแบบรายการอาหารมื้อต่าง ๆ
3. สามารถวางแผนการจัดรายการอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสาคัญของรายการอาหาร
2. ปฏิบตั ิงานวางแผนการจัดรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวางแผนการจัดรายการอาหาร ความสาคัญของรายการอาหาร รายการ
อาหารสาหรับมื้ออาหารต่าง ๆ การออกแบบรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง รายการอาหาร
ตามฤดูกาล ความรู ้เกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ และอาหารที่สาคัญ และปฏิบตั ิการจัดทารายการอาหาร
30701-54xx
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30701-54xx

อำหำรตะวันตก ...
*-*-3
(Western Food Cookery Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไป ประเภทและชนิดของอาหารตะวันตก
2. สามารถจัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารตะวันตก
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภท และชนิดของอาหารตะวันตก
2. จัดเตรี ยมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารตะวันตก
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก ความรู ้ทวั่ ไป ประเภทและชนิ ดของอาหาร
ตะวันตก อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเตรี ยม การประกอบอาหารและการดู แลรักษา ส่ วนผสมและ
เครื่ องปรุ งที่ใช้ในการประกอบอาหาร คาศัพท์ที่ใช้ในการเตรี ยมและการประกอบอาหารตะวันตก วิธีการ
เตรี ยมและการประกอบอาหารประเภทต่างๆ การออกแบบและจัดตกแต่งอาหารประเภทของซุ ป (Soups)
ออร์ เดิ ร์ฟ (Hors d’oeuvres) อาหารประเภทไข่ (Eggs) อาหารประเภทผัก ต่ าง ๆ (Vegetables) ขนมหวาน
ร้อน เย็น (Hot and Cold Desserts) การจัดตกแต่งอาหาร เก็บรักษาอาหารปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย สุ ขอนามัย
ความปลอดภัย ในงานครั ว ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารประกอบอาหารตะวัน ตก การเก็ บ รั ก ษาอาหารที่ ป รุ ง แล้ว
อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน

งำนอำหำรโรงแรม...
(Hotel Cookery Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้ อ จัดเก็บ วัตถุดิบ อุปกรณ์การประกอบอาหาร
2. สามารถประกอบอาหารไทย เอเชีย และอาหารยุโรป
3. สามารถประกอบอาหารโรงแรมประเภทต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้ อ จัดเก็บ วัตถุดิบ
2. ปฏิบตั ิงานการเตรี ยมและประกอบอาหารไทย เอเชีย และยุโรป ประเภทต่างๆ
3. เก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย
30701-54xx
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบ การจัดเก็บและการเตรี ย ม วิธีการขั้นตอน ประกอบ
อาหารไทย อาหารเอเชี ย และอาหารยุ โ รปที่ นิ ย ม การเก็ บ รั ก ษาอาหารที่ ป รุ งแล้ ว อย่ า งปลอดภัย
การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้การจัดตกแต่งจานอาหารพร้ อมเสิ ร์ฟ และฝึ กปฏิ บตั ิประกอบ
อาหารโรงแรม
งำนอำหำรเอเชีย
*-*-3
(Asia Food Cookery Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภทและลักษณะอาหารเอเชียที่นิยม
2. สามารถเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเอเชีย
3. สามารถประกอบอาหารเอเชีย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารเอเชีย ที่นิยม
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารเอเชีย
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเอเชีย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการประกอบอาหารเอเชี ย ความหมายประเภท และลักษณะของอาหาร
เอเชียที่ได้รับความนิยม การเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและประกอบอาหารเอเชีย ตารับ
อาหาร ส่ วนผสม วิธีการประกอบอาหาร เทคนิ คต่าง ๆ ในการประกอบอาหารเอเชี ย การเก็บรักษาอาหาร
ที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเอเชียที่นิยมและจัดตกแต่งพร้อมเสิ ร์ฟ

30701-54xx

30701-54xx

งำนอำหำรไทย...
(Thai Cookery Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายประเภท ลักษณะของอาหารไทย
2. สามารถเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย
3. สามารถประกอบอาหารไทย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารไทย
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารไทย
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารไทย
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความหมายประเภท และลัก ษณะของอาหารไทยที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม
การเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและประกอบอาหารไทย ตารับอาหาร ส่ วนผสม วิธีการ
ประกอบอาหาร เทคนิ คต่าง ๆ ในการประกอบอาหารไทย การเก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย
ปฏิบตั ิการประกอบอาหารไทยที่นิยมและจัดตกแต่งพร้อมเสิ ร์ฟ
30701-54xx

งำนอำหำรเพื่อสุ ขภำพ
*-*-3
(Food for Health Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสุ ขภาพ และความสาคัญของอาหารและสุ ขภาพ
2. สามารถจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
3. สามารถประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ การประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ ความหมาย ประโยชน์ ความสาคัญของอาหารกับ
สุ ขภาพ ความปลอดภัยในอาหาร การจัดรายการอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย การเลือกซื้ อ วัตถุดิบใน
การประกอบอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ การดัดแปลงอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ การเก็ บ รั ก ษาอาหารที่ ป รุ ง แล้วอย่า ง
ปลอดภัย และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
30701-54xx

งำนอำหำรเพื่อกำรจัดเลีย้ ง...
(Banquet Food Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
2. สามารถจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับงานจัดเลี้ยง
3. สามารถประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
2. ปฏิบตั ิงานประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ชนิดของอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดรายการอาหาร
การทาตารับอาหารมาตรฐาน การดัดแปลงรายการอาหาร การจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานเลี้ ยง
แบบต่างๆ การประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และฝึ กปฏิบตั ิอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
งำนอำหำรฮำลำล...
*-*-3
(Halal Cookery Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการผลิตอาหารฮาลาล
2. เข้าใจเกี่ยวกับการขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
3. สามารถประกอบอาหารฮาลาลตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกอบอาหารฮาลาล
2. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารฮาลาล
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกอบอาหารฮาลาล ความหมายและคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ฮาลาล บทบัญญัติข องศาสนาอิ ส ลามเกี่ ย วกับ อาหารฮาลาลในปั จจุ บ นั การพัฒนาอุ ตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลของประเทศไทย สถานการณ์ การแข่งขันการผลิ ตอาหารฮาลาลของโลก มาตรฐานอาหารฮาลาล
ของไทย และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารฮาลาล
30701-54xx

30701-54xx

งำนเบเกอรี่
(Bakery Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. สามารถประกอบการทาเบเกอรี่
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อผลิตสิ นค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3. ปฏิบตั ิงานด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

*-*-3

สาขาวิชาการโรงแรม

125
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ เบเกอรี่ ผลิ ตภัณฑ์ เบเกอรี่ ประเภทชนิ ดของเบเกอรี่ วัตถุ ดิบ วัส ดุ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคนิ คและวิธีการทาผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ แต่ละชนิ ด การจัดทาสู ตรมาตรฐาน
คิดราคาต้นทุนและราคาขาย และปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
30701-54xx

งำนจัดดอกไม้ และกำรแกะสลักเชิ งธุรกิจ...
*-*-3
(Flower Arrangement , Fruit and Vegetable Carving Work…)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ จัดดอกไม้ และการแกะสลักผัก – ผลไม้
2. สามารถจัดดอกไม้และแกะสลักผัก – ผลไม้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดดอกไม้ และการแกะสลักผัก ผลไม้
2. ปฏิบตั ิงานจัดดอกไม้และแกะสลักผัก ผลไม้ โอกาสต่างๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้ การเลื อกและเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิ คการรักษา ดอกไม้ ผัก ผลไม้ การออกแบบการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้
การตกแต่ ง หั ว จาน และการจั ด ตกแต่ ง เชิ ง ธุ ร กิ จ ในโอกาสต่ า ง ๆ การควบคุ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต
และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุ รกิจ
30701-54xx

งานครัวโรงแรม...
*-*-*
(Hotel Kitchen Work…)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การดาเนิ นงานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านงานธุ รกิ จสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานที่
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดาเนินงานทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิ คทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่
รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้ า นงานธุ ร กิ จ สนามกอล์ ฟ ในสถาน
ประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อ มส่ ว นบุ ค คล การวิ เ คราะห์ ง าน การวางแผน การด าเนิ น งาน
การประเมิ นผลและแก้ไ ขปั ญหาในการดาเนิ นงาน การบันทึ ก สรุ ป จัดท ารายงานและนาเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานธุรกิจสนามกอล์ ฟ
30701-2501 ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกีฬำกอล์ ฟ

2-2-3

(Basics of golf)
จุดประสงค์ รำยวิชำ
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเล่นกีฬากอล์ฟ
2. มีความสามารถในการจัดและให้บริ การลูกค้าเล่นกอล์ฟในรู ปแบบต่างๆ
3. มีความสามารถตรวจสอบ บารุ งรักษาอุปกรณ์สนามกอล์ฟ ให้พร้อมในการใช้งาน
4. มีจิตบริ การ และมีความสุ ภาพเรี ยบร้อย ให้เกียรติลูกค้า
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและจัดการโปรแกรมกอล์ฟรู ปแบบต่างๆ
2. จัดและบริ การลูกค้าเล่นกอล์ฟในรู ปแบบต่างๆ
3. ดาเนินการตามโปรแกรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟที่กาหนดมาให้
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ ความรู ้ เบื้ องต้น เรื่ อง กฎ กติ ก า มารยาท วิธี ก ารเล่ นกอล์ฟ วิธี ก ารจัด
โปรแกรมและให้บริ การการแข่งขัน การเลือกใช้และการบารุ งรักษาอุปกรณ์กอล์ฟ
30701-2502

กำรบริกำรห้ องอำหำรและกำรจัดเลีย้ งในงำนธุรกิจสนำมกอล์ ฟ
(Dining room service and banquet in Business service Golf)

2-2-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการให้บริ การในห้องอาหารและการจัด
เลี้ยงในและนอกสถานที่
2. มี ค วามสามารถในการเลื อกใช้บ ารุ ง รั ก ษา วัส ดุ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ใ นงานบริ ก าร
ห้องอาหารและการจัดเลี้ยง
3. มีความสามารถจัดการให้บริ การในห้องอาหารและการจัดเลี้ยงในและภายนอก
4. มีจิตบริ การ ความรับผิดชอบ ความสะอาดและสุ ขอนามัย มารยาทในการบริ การ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการให้บริ การในห้องอาหารและการจัดเลี้ ยงใน
และนอกสถานที่
2. จัดให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มในห้องอาหารและการจัดเลี้ยงในและนอกสถานที่
3. จัดรายการอาหารแบบต่างๆ ตามหลักโภชนาการและความต้องการของลูกค้า
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการให้บริ การในห้องอาหารและการจัดเลี้ ย ง
ภายในและนอกสถานที่ หลักโภชนาการเบื้องต้น และการจัดเลี้ยงแบบต่างๆ เช่น บุฟเฟต์ คอคเทล โต๊ะจีน
ชนิ ดและลัก ษณะของอาหารและเครื่ องดื่ มที่ มีบ ริ ก ารในธุ รกิ จสนามกอล์ฟ เลื อกใช้ บ ารุ งรั ก ษา วัสดุ
อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ ในงานบริ การห้องอาหารและการจัดเลี้ ยง มารยาทในการบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม
กำรบริกำรธุรกิจสนำมกอล์ ฟ
2-2-3
(Business services golf)
จุดประสงค์ รำยวิชำ
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการให้บริ การธุ รกิ จสนามกอล์ฟงานบริ การส่ วนหน้าและการ
ให้บริ การด้านต่างๆแก่ลูกค้า
2. มีความสามารถในการให้บริ การส่ วนหน้า การประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
3. มีความสามารถในการให้บริ การสิ นค้าและสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ
4. มีจิตบริ การ ซื่อสัตย์ สุ ภาพ อ่อนน้อม และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการให้บริ การงานส่ วนหน้า งานประสานงาน งานจัดจาหน่ ายสิ นค้า
การจัดสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ
2. ให้บริ การงานส่ วนหน้า ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
3. จัดจาหน่ายสิ นค้าเครื่ องอุปโภค บริ โภค และของที่ระลึก
4. ดาเนินการจัดสนามฝึ กกอล์ฟ ตามความต้องการของลูกค้า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการให้บริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟโครงสร้างและลักษณะงานส่ วนหน้า
ของธุ รกิจสนามกอล์ฟ การให้บริ การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า การติดต่อประสานงานการให้บริ การแก่ลูกค้า
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดจาหน่ายสิ นค้าเครื่ องอุปโภค บริ โภค และของที่ระลึก การจัดสนามฝึ กซ้อม
กอล์ฟตามความต้องการของลูกค้าและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
3701-2503

3701-2504

กำรจัดกำรงำนแม่ บ้ำนสนำมกอล์ฟ
2-2-3
(Management Housekeeping Golf Club)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
2. สามารถปฏิบตั ิงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
3. มีความสามารถในการเลือกใช้ บารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
3. มีจิตบริ การ ซื่อสัตย์ สุ ภาพ อ่อนน้อม และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของแม่บา้ นสนามกอล์ฟ
2. ดูแลให้บริ การ บริ เวณโดยรอบสนามกอล์ฟ
3. ดูแลให้บริ การบริ เวณเก็บของใช้ส่วนตัว ของลูกค้า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการงานแม่บา้ นสนามกอล์ฟ การควบคุมการเบิกจ่ายของใช้ประจาวัน
การเลือกใช้ บารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานแม่บา้ น
ภำษำอังกฤษงำนบริกำรธุรกิจสนำมกอล์ ฟ
1-2-2
(English language to business services Golf)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษในงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. มีทกั ษะ ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ และนาไปประยุกต์ใช้ในงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3. มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ คาศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษเพื่องานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. สนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษ กับลูกค้าชาวต่างชาติ ที่มาใช้บริ การในธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3. อ่านและเขียนป้ ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ ภาษาอังกฤษในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง พูด อ่านและเขียน คาศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ใ นงาน
บริ ก ารธุ รกิ จสนามกอล์ฟ การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ ต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อง โดยใช้โครงสร้ า งประโยค
พื้นฐานการอ่าน และการเขียน ประกาศ ป้ ายเตือน และสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
30701-2505

3701-2506

ภำษำรัสเซียงำนบริกำรธุรกิจสนำมกอล์ ฟ
(Russia language to business services Golf)

1-2-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับคาศัพท์ และสานวนภาษารัสเซี ยในงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. มีทกั ษะ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และนาไปประยุกต์ใช้ในงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3. ให้เกียรติในการใช้ภาษารัสเซี ย มีมารยาทในการใช้ภาษาตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้หลักการใช้ภาษารัสเซี ย คาศัพท์ และสานวนภาษารัสเซี ยเพื่องานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. สนทนาโต้ตอบ กับลูกค้าชาวรัสเซี ยที่มาใช้บริ การในธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3. อ่านและเขียนป้ ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ ภาษารัสเซี ยในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของคาศัพท์และสานวน ที่ใช้ในงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
สนทนาโต้ตอบ โดยใช้โครงสร้างประโยคพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม อ่านและเขียนป้ ายเตือน สัญลักษณ์
ต่างๆ ภาษารัสเซี ยในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
ภำษำเกำหลีงำนบริกำรธุรกิจสนำมกอล์ ฟ
1-2-2
(Korea language to business services Golf)
จุดประสงค์ รำยวิชำ
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. มีทกั ษะ ในการฟัง พูด อ่านเขียน และนาไปประยุกต์ใช้ในงานบริ การธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3. ให้เกียรติในการใช้ภาษาเกาหลี มีมารยาทในการใช้ภาษาตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สมรรถนะรำยวิชำ
3701-2507

1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลี คาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลี เพื่องานบริ การ
ธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. สนทนาโต้ตอบ กับลูกค้าชาวเกาหลีที่มาใช้บริ การในธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3. อ่านและเขียนป้ ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ ภาษาเกาหลีในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของคาศัพท์และสานวน ที่ใช้ในงานบริ การธุ รกิ จสนามกอล์ฟ
สนทนาโต้ตอบโดยใช้โครงสร้างประโยคพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม อ่านและเขียนป้ ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ
ภาษาเกาหลีในงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
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รายวิชาทวิภาคี
30701-55xx

งานธุรกิจสนามกอล์ ฟ
(Business services Golf Work)

*-*-*

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การดาเนิ นงานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านงานธุ รกิ จสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานที่
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดาเนินงานทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิ คทางด้านงานธุ รกิจสนามกอล์ฟตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่
รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้ า นงานธุ ร กิ จ สนามกอล์ ฟ ในสถาน
ประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อ มส่ ว นบุ ค คล การวิ เ คราะห์ ง าน การวางแผน การด าเนิ น งาน
การประเมิ นผลและแก้ไ ขปั ญหาในการดาเนิ นงาน การบันทึ ก สรุ ป จัดท ารายงานและนาเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สำขำงำนบริกำรบนเรื อสำรำญ
1-0-1
30701-2601 ควำมรู้ พืน้ ฐำนเกี่ยวกับเรื อ ควำมปลอดภัยและกำรทำงำนบนเรื อ
(Introduction to Ships, Safety and Working On-Board)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อใช้
1. มีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื อ ตาแหน่ง หน้าที่สายการบังคับบัญชา และของผูท้ าการในเรื อ
2. อนุสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื อ และการทางานบนเรื อ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานบนเรื อ
สมรรถนะวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเรื อ ความปลอดภัยบนเรื อ และการทางานบนเรื อ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้การทางานบนเรื อได้อย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ กฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื อ ตาแหน่ง หน้าที่ของผูท้ าการในเรื อ และ
สายการบังคับบัญชา โครงสร้ างเรื อ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในเรื อ ความรู ้อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเรื อและคนประจาเรื อ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื อ ความปลอดภัยบนเรื อ และ
การทางานบนเรื อ
30701-2602

ควำมรู้ พืน้ ฐำนในกำรปฏิบัติงำนบนเรื อสำรำญ
1-2-2
(Introduction to Working On-Board Cruise Ships)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับเรื อสาราญ รู ปแบบโครงสร้างการบริ หารงาน การปฏิบตั ิงานบนเรื อสาราญ เพื่อ
บริ การนักท่องเที่ยว
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานบนเรื อสาราญตามหลักการ กระบวนการและตาแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติและกิจนินยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเรื อสาราญ รู ปแบบโครงสร้างการบริ หารงาน การปฏิบตั ิงานบนเรื อสาราญ
เพื่อบริ การนักท่องเที่ยว
2. ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนเรื อ
3. ใช้อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานบนเรื อ ตามหลักการกระบวนการและลักษณะงาน
4. ให้บริ การในงานที่รับผิดชอบบนเรื อสาราญ ตามหลักการและกระบวนการ
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับความรู ้บริ ษทั เรื อสาราญ เส้นทางการเดินเรื อ รู ปแบบการบริ หารจัดการ
โครงสร้ างการบริ หารงาน ตาแหน่ งหน้าที่ และความรั บผิดชอบ กฎระเบี ยบ คุ ณสมบัติและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน ทักษะการทางานและใช้ชีวิตบนเรื อ เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ ต่างๆ บนเรื อ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ ใ ช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านบนเรื อ กระบวนการปฏิ บ ตั ิ ง านบนเรื อส าราญ วัฒนธรรมของนัก ท่ องเที่ ย วและ
เพื่อนร่ วมงาน
30701-2603

ภำษำอังกฤษงำนบริกำรบนเรื อสำรำญ
1-2-2
(English for Cruise Ship Services)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริ การบนเรื อสาราญ
2. มีทกั ษะในการสื่ อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การบนเรื อสาราญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสื่ อสารภาษาอังกฤษในงานอาชีพ โดยคานึงถึงหลักภาษาและ
ความมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริ การบนเรื อสาราญ
2. สื่ อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การบนเรื อสาราญ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้ างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริ การบนเรื อ
สาราญ ชื่อและประเภทของอาหาร เครื่ องดื่ม อุปกรณ์ และเครื่ องปรุ ง การสนทนาเกี่ยวกับ การจองโต๊ะการ
ต้อนรับลูกค้า การนาเสนอรายการอาหาร การเขียนรายการอาหารและเครื่ องดื่ม การให้คาแนะนา การสั่ง
อาหาร การแสดงบทบาทสมมติทกั ษะการให้บริ การ การจัดการกับการตาหนิ ลูกค้า การจ่ายเงิน การขอบคุณ
และขอโทษ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบตั ิงานบนเรื อสาราญ
ภำษำอังกฤษสำหรับคนประจำเรื อ
1-2-2
(English for Ship Crews)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คาศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื อ การเรี ยกเวลา
และตัวเลข สาหรับคนประจาเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
2. มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิงานสาหรับคนประจาเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
30701-2604
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คาศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื อ
2. เรี ยกเวลาและตัวเลขสาหรับคนประจาเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานสาหรับคนประจาเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คาศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื อ
การเรี ยกเวลาและตัวเลขสาหรับคนประจาเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
กำรจัดกำรภัตตำคำรบนเรื อสำรำญ
1-3-2
(Restaurant Management on Cruise Ships)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยของพนักงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มรู ปแบบต่าง ๆ ในภัตตาคารบนเรื อสาราญ
2. มีทกั ษะในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในภัตตาคารบนเรื อสาราญ ตามหลักการและกระบวนการ
จัดเตรี ยมและให้บริ การรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานภัตตาคารในรู ปแบบต่าง ๆ บนเรื อสาราญ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สุ ภาพอ่อนน้อม และ
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยของพนักงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มรู ปแบบต่าง ๆ ในภัตตาคารบนเรื อสาราญ
2. แสดงบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยที่ดีของพนักงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเรื อสาราญ
3. จัดโต๊ะอาหารในภัตตาคารบนเรื อสาราญตามหลักการและกระบวนการ
4. ให้คาแนะนาและบันทึกรายการอาหารตามหลักการ
5. บริ การอาหารในภัตตาคารบนเรื อสาราญตามหลักการและกระบวนการ
6. บริ การเครื่ องดื่ม-ไวน์ในภัตตาคารบนเรื อสาราญตามหลักการและกระบวนการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและสุ ข อนามัย ส าหรั บ พนัก งานบริ ก ารอาหาร
และเครื่ องดื่ มบนเรื อสาราญ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม ทักษะและเทคนิ ค
ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม การจัดโต๊ะอาหารและศิลปะการพับผ้าเช็ ดปาก การถื อถาดและการ
ภาชนะบรรจุอาหาร การแนะนารายการอาหาร การบันทึกรายการอาหาร การนาเสนอและการบริ การไวน์
และการบริ การอาหารรู ปแบบต่างๆ
30701-2605
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30701-2606

กำรบริกำรอำหำรเครื่ องดื่มบนเรื อสำรำญ
1-4-3
(Food and Beverage Services on Cruise Ships)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและกฎระเบียบของพนักงานบริ การเครื่ องดื่มบนเรื อ
สาราญ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในงาน สู ตรเครื่ องดื่มมาตรฐาน การให้บริ การและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีทกั ษะในการวางแผน จัดเตรี ยม ดาเนินการผสมเครื่ องดื่มตามสู ตรมาตรฐานและสู ตรที่พฒั นาขึ้นใหม่
และให้บริ การเครื่ องดื่มตามหลักการ กระบวนการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสามารถทางานพร้อมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและกฎระเบียบของพนักงานบริ การเครื่ องดื่ม
บนเรื อสาราญ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในงาน สู ตรเครื่ องดื่มมาตรฐาน การให้บริ การและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เลือก เตรี ยม ใช้ และจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในงานบริ การเครื่ องดื่มตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ผสมเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ตามสู ตรมาตรฐาน
4. พัฒนาสู ตรเครื่ องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
5. บริ การผสมเครื่ องดื่มบนเรื อสาราญตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. คานวณต้นทุน และกาหนดราคาขายตามหลักการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การผสมเครื่ องดื่ ม โครงสร้ า ง หน้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบัติ
กฎระเบี ย บจรรยาบรรณของพนัก งาน ประเภท ชนิ ดของเครื่ องดื่ ม อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ใ นบาร์
การจัดเก็บบารุ งรักษา การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ วนผสม การจัดบาร์ สู ตรเครื่ องดื่มมาตรฐาน การพัฒนาสู ตร
เครื่ องดื่ม การตกแต่งเครื่ องดื่ม การควบคุมต้นทุน กาหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จัดการบริ การเครื่ องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์และเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย และฝึ กปฏิบตั ิงานบาร์
ผสมเครื่ องดื่มบนเรื อสาราญ
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รำยวิชำทวิภำคี
30701-56xx

งำนบริกำรบนเรื อสำรำญ
*-*-*
(Services on Cruise Ships Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานบริ การบนเรื อสาราญ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การดาเนินงานอาชีพ ระดับเทคนิค ทางด้านงานบริ การบนเรื อสาราญในสถานประกอบการตามภาระงานที่
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มี
วินยั ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานบริ การบนเรื อสาราญ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดาเนินงานทางด้านงานบริ การบนเรื อสาราญตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านงานบริ การบนเรื อสาราญตามหลักการ กระบวนการ และภาระงานที่
รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้า นงานบริ ก ารบนเรื อ ส าราญในสถาน
ประกอบการ สถานประกอบอาชี พ การเตรี ย มความพร้ อ มส่ วนบุ ค คล การวิเคราะห์ ง าน การวางแผน
การดาเนิ นงาน การประเมิ นผลและแก้ไ ขปั ญหาในการดาเนิ นงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและ
นาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ฝึ กประสบกำรณ์ สมรรถนะวิชำชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

138

คำอธิบำยรำยวิชำ
ฝึ กประสบกำรณ์ สมรรถนะวิชำชีพ
30701-8001
30701-8002
30701-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ฝึ กประสบกำรณ์ สมรรถนะวิชำชีพ
30701-8001

ฝึ กงำน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
เทคนิค
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 320 ชั่ว โมง ให้ เ กิ ด ความช านาญ มี ท ัก ษะและ
ประสบการณ์ งานอาชี พในระดับ เทคนิ ค โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ั บ ผิดชอบการฝึ กงานใน
สาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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30701-8002

ฝึ กงำน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
เทคนิค
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 160 ชั่ว โมง ให้ เ กิ ด ความช านาญ มี ท ัก ษะและ
ประสบการณ์ งานอาชี พในระดับ เทคนิ ค โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ั บ ผิดชอบการฝึ กงานใน
สาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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30701-8003

ฝึ กงำน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
เทคนิค
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 160 ชั่ว โมง ให้ เ กิ ด ความช านาญ มี ท ัก ษะและ
ประสบการณ์ งานอาชี พในระดับ เทคนิ ค โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ั บ ผิดชอบการฝึ กงานใน
สาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 30701-8002ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
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คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
30701-8501
30701-8502
30701-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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*-*-2
*-*-2
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คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
30701-8501

โครงงำน
*-*-4
(Project)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทาโครงงาน สร้ างและหรื อพัฒนางานอาชี พอย่าง
เป็ นระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อ พัฒ นางานในสาขาวิช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พ
อย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์สรุ ปประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการบู รณาการความรู ้ และทักษะในระดับ เทคนิ คที่ ส อดคล้องกับ สาขา
วิช าชี พ ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งและหรื อ พัฒ นางานด้ว ยกระบวนการทดลองส ารวจประดิ ษ ฐ์คิ ด ค้น หรื อ การ
ปฏิบตั ิงานเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน
การดาเนิ นงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอ
ผลงานโครงงานโดยดาเนิ นการเป็ นรายบุ คคลหรื อกลุ่ มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่
กาหนด
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30701-8502

โครงงำน 1
*-*-2
(Project 1)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทาโครงงาน สร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พอย่างเป็ น
ระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อ พัฒ นางานในสาขาวิช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชี พ
อย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์สรุ ปประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการบู รณาการความรู ้ และทักษะในระดับ เทคนิ คที่ ส อดคล้องกับ สาขา
วิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งและหรื อพัฒ นางานด้ว ยกระบวนการทดลองส ารวจประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น หรื อ
การปฏิ บตั ิงานเชิ งระบบ การเลื อกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขีย น
โครงงาน การดาเนิ นงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน
การนาเสนอผลงานโครงงานโดยดาเนิ นการเป็ นรายบุ ค คลหรื อกลุ่ ม ตามลัก ษณะของงานให้แล้ว เสร็ จ
ในระยะเวลาที่กาหนด
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โครงงำน 2
*-*-2
(Project 2)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทาโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชี พอย่า ง
เป็ นระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชี พ
อย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์สรุ ปประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการบู รณาการความรู ้ และทักษะในระดับ เทคนิ คที่ ส อดคล้องกับ สาขา
วิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งและหรื อพัฒ นางานด้ว ยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น หรื อ
การปฏิ บตั ิงานเชิ งระบบ การเลื อกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขีย น
โครงงาน การดาเนิ นงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน
การนาเสนอผลงานโครงงานโดยดาเนิ นการ เป็ นรายบุ ค คลหรื อกลุ่ มตามลัก ษณะของงานให้แล้วเสร็ จ
ในระยะเวลาที่กาหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 30701-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำเลือกเสรี
สำขำวิชำกำรโรงแรม
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำเลือกเสรี
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริ การ
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ภำษำอังกฤษเตรียมควำมพร้ อมเพื่อกำรทำงำน
1-2-2
(English for Career Preparation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและ
การปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. อ่านประกาศรับสมัครงาน
3. เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
4. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน
5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสมัค รงาน
และการปฏิ บ ัติ ง านอาชี พ การอ่ า นประกาศรั บ สมัค รงาน การเขี ย นจดหมายสมัค รงานและประวัติ ย่อ
การกรอกแบบฟอร์ ม ใบสมัค รงาน การสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์ งาน คาศัพท์ สานวนประโยค
ที่ ใ ช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน การสนทนาตามสถานการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านอาชี พ และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
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ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
1-2-2
(English for Presentation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอโดยใช้สื่อประกอบ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
2. เขียนโครงร่ างเรื่ องที่นาเสนอ
3. ผลิตสื่ อเพื่อใช้ประกอบการนาเสนอ
4. พูดนาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อประกอบ
5. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิ่ งที่นาเสนอ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ คาศัพท์ สานวนที่ใช้ การเขียนโครงร่ าง
(Outline) เรื่ องที่ นาเสนอ การผลิ ตสื่ อรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการนาเสนอ การพูดนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับหน่วยงาน การปฏิบตั ิงาน ผลงาน สิ นค้าหรื อบริ การโดยใช้สื่อประกอบ การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
เรื่ องที่นาเสนอ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
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กำรอ่ำนภำษำอังกฤษในงำนอำชีพ
1-2-2
(English Reading for Careers)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
2. ใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ตอ้ งการหรื อจับประเด็นสาคัญ
3. เดาความหมายของคาหรื อข้อความจากบริ บทที่กาหนด
4. สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับงานอาชีพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวข้องกับงานอาชี พ การอ่านข้อความ ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อออนไลน์ การใช้กลยุทธ์
การอ่ า นอย่ า งเร็ ว เพื่ อ หาข้อ มู ล เฉพาะที่ ต้อ งการ (Scanning) การอ่ า นอย่ า งเร็ ว เพื่ อ จับ ประเด็ น ส าคัญ
(Skimming) การเดาความหมายจากบริ บท (Context Clues) การอนุ มาน (Inference) การบอกใจความหลัก
(Main Idea) การสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องเกี่ยวกับงานอาชี พ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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กำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ
1-2-2
(English Writing for Careers)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
2. เขียนข้อมูลส่ วนตัว
3. เขียนข้อความในงานอาชีพตามรู ปแบบที่กาหนด
4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวข้องกับงานอาชี พ การเขี ยนข้อมู ลส่ วนตัว
บันทึกข้อความ ป้ ายประกาศ ใบสั่งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบตั ิงาน (Job Report) จดหมายสอบถาม
(Inquiry Letter) จดหมายสั่งซื้ อ (Order Letter) ข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์ มในงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ
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30000-9205

ภำษำอังกฤษเพื่องำนบริกำร
1-2-2
(English for Service Sectors)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้บริ การ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
2. ฟังและสรุ ปเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การ
3. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานบริ การ
4. อ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารที่ใช้ในงานบริ การ
5. เขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานบริ การ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ การฟั งและสรุ ปเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริ ก าร การสนทนาในสถานการณ์ การต้อนรั บ การให้ข ้อมู ล เกี่ ยวกับ หน่ วยงาน สิ นค้า หรื อบริ การ
การให้ความช่วยเหลือ การให้คาแนะนา การประชาสัมพันธ์ การตอบคาถามลูกค้าหรื อผูม้ าติดต่อ การอ่าน
ข้อมูล คู่มือ เอกสารที่ใช้ในงานบริ การ การเขียนข้อความที่เกี่ ยวข้อง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริ การ
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
30000-2001
30000-2002
30000-2003
30000-2004
30000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
30000-20xx

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ…
0-2-0
(Vocational Organization Activity…)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและด าเนิ น กิ จ กรรมองค์ ก ารวิ ช าชี พ ตามหลัก การ กระบวนการ ลั ก ษณะและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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30000-2005

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
0-2-0
(Moral and Ethics Promotion Activity)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาลตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีจิตสานึ กและกิ จนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิ บตั ิกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึ กความเป็ นคนดี กิ จกรรมทาความดี ตามรอยพระ
ยุคลบาท กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง ชุ มชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จกรรมปลู กจิตสานึ กความเป็ นคนดี กิ จกรรมทาความดี ตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรมอนุ รักษ์
ศิ ล ปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์
ต่อตนเอง ชุ มชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ ง
การทางาน
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