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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

สาขาวชิาการโรงแรม 

 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้  ทกัษะด้านภาษา การส่ือสารทกัษะการคิด การแก้ปัญหา ทกัษะ      

ทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเข้าใจ  สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ หลกัการของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการโรงแรมให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อให้มีความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐาน ดา้นการบริการส่วนหนา้ 
งานแม่บา้นโรงแรม การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และงานครัวโรงแรม 

4. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นการโรงแรมในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานวิเคราะห์แกปั้ญหาสร้างสรรค์และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันางานใน

โรงแรมตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จในระดบัหัวหน้างาน (Supervisor) ซ่ึงมีความรับผิดชอบในการจดัตาราง
การท างานของพนักงาน ดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือของใช้ด าเนินการประชุมย่อย ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังาน สอนงานพนกังาน ระวงัรักษาความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน ด าเนินการดา้น
เอกสารของแผนก ประสานงานการท างานร่วมกบัแผนกอ่ืน ติดตามและควบคุมการปฏิบติังานของ
พนกังาน แกไ้ขปัญหาการบริการลูกคา้ และการด าเนินงานของแผนก 

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานการโรงแรมในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั เป็นผูมี้ความ
รับผดิชอบต่อสังคมส่ิงแวดลอ้มต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการโรงแรม ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไดแ้ก่ ความมีวินยัความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-
สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง
ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  
2.1.3 หลกัการด ารงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
2.1.4 หลกัการปรับตวัและด าเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนาวฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวติประจ าวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาวฒันธรรมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพสุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 
3.1.2 หลกัการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  
3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ 
3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 
3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  
3.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 
3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
3.2.5 ทกัษะด้านสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเช่ือมโยงกนัในการ

ปฏิบติังาน 
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพการโรงแรมตามหลกัการและแบบแผนท่ีก าหนด โดยใช้/เลือกใช้/
ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือกใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการโดยค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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                        สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม 

ในงานอาชีพการบริการส่วนหนา้โรงแรมท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานบริการส่วนหนา้โรงแรม 
3.3.7  บริหารจดัการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพการบริการส่วนหนา้

โรงแรมดว้ยตนเอง 
 

สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม 

ในงานอาชีพแม่บา้นโรงแรมท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานแม่บา้นโรงแรม 
3.3.7  บริหารจดัการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพแม่บา้นโรงแรมดว้ยตนเอง 
 

สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม 

ในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3.3.7  บริหารจดัการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมดว้ยตนเอง 
 

สาขางานครัวโรงแรม 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม 

ในงานครัวโรงแรมท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานครัวโรงแรม 
3.3.7  บริหารจดัการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพครัวโรงแรมดว้ยตนเอง 
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สาขางานธุรกจิสนามกอล์ฟ 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม 

ในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
3.3.7  บริหารจดัการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพธุรกิจสนามกอล์ฟ                    

ดว้ยตนเอง 
 

สาขางานบริการบนเรือส าราญ 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม 

ในงานบริการบนเรือส าราญท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานบริการบนเรือส าราญ 
3.3.7  บริหารจดัการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพบริการบนเรือส าราญ 

ดว้ยตนเอง 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวชิาโรงแรม 

 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสาขาวิชาการโรงแรมจะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง  ๆ รวมไม่น้อยกว่า  83 หน่วยกิต 
และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 

 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
  

โครงสร้างน้ีส าหรับผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) ในประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว หรือเทียบเท่า 
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ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วชิาชีพต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30700-0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
30700-0002 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 3-0-3 
30700-0003 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
30700-0004 บุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 

 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกติ 
ให้เ ลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเ ง่ือนไขและจ านวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชาก าหนด                         

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จ านวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง
กบัสาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 
30000-1210 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีาหาร 3-0-3 
30000-1217 ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานเรือ 3-0-3 

 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

8



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563        ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                 สาขาวชิาการโรงแรม  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
30000-1311 วทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
 30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกติ 
 2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน (15 หน่วยกิต) 
 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30001-1003 การพฒันาองคก์ารดว้ยระบบบริหารงานคุณภาพ 3-0-3 
30001-1056 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30700-1002   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30700-1001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ        3-0-3 
30700-1003 ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ        2-2-3 
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2.2   กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 
 ใหเ้รียนรายวชิา 30701-2001 ถึง 30701-2005 จ านวน 15 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนอีก 
6 หน่วยกิต  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-2001 หลกัการด าเนินงานโรงแรม       2-2-3 
30701-2002 การจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701-2003 การจดัการงานแม่บา้นโรงแรม 2-2-3 
30701-2004 การจดัการงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2005 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3 
30701-2006 สัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 2-2-3 
30701-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม 2-2-3 
30701-2008 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจการโรงแรม 3-0-3 
30701-2009 กฎหมายส าหรับงานอาชีพโรงแรม 3-0-3 

 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ) 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงให้ครบตามก าหนดในกรณีท่ีตอ้งการให้เรียน 

ไดส้าขางานนั้น โดยรายวชิาสอดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางานนั้น ๆ 
 

2.3.1 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-2101 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701-2102 การส่ือสารการตลาดโรงแรม 2-2-3 
30701-2103 การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701-2104 เอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้ 2-2-3 
30701-2105 การใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701*2101 ถึง 30701*2199   รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-51xx งานเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม… *-*-3 
30701-51xx งานส่ือสารการตลาดโรงแรม… *-*-3 
30701-51xx งานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม… *-*-3 
30701-51xx งานเอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้… *-*-3 
30701-51xx งานใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม… *-*-3 
30701-51xx งานบริการส่วนหนา้โรงแรม... *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-2201 การซกัรีดและหอ้งผา้ 2-2-3 
30701-2202 เอกสารและการท ารายงานในงานแม่บา้น 2-2-3 
30701-2203 การจดัเตรียมหอ้งพกั 2-2-3 
30701-2204 การจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 2-2-3 
30701-2205 ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี 2-2-3 
30701-2206 การใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น 2-2-3 
30701-2207 ศิลปะการจดัดอกไม ้ 2-2-3 
30701*2201 ถึง 30701 *2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-52xx งานซกัรีดและหอ้งผา้… *-*-3 
30701-52xx งานเอกสารและการท ารายงานในงานแม่บา้น… *-*-3 
30701-52xx งานการจดัเตรียมหอ้งพกั… *-*-3 
30701-52xx งานการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น… *-*-3 
30701-52xx งานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี… *-*-3 
30701-52xx งานใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น… *-*-3 
30701-52xx งานศิลปะการจดัดอกไม…้ *-*-3 
30701-52xx งานแม่บา้นโรงแรม... *-*-* 
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2.3.3 สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-2301 การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2302 การจดัการภตัตาคาร 2-2-3 
30701-2303 การจดัเล้ียง 2-2-3 
30701-2304 บาร์และเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2305 เคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 2-2-3 
30701-2306 การใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2307 ความรู้เร่ืองไวน์ 2-2-3 
30701-2308 ศิลปะการชงกาแฟ 2-2-3 
30701*2301 ถึง 30701 *2399  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-53xx งานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม… *-*-3 
30701-53xx งานการจดัการภตัตาคาร… *-*-3 
30701-53xx งานการจดัเล้ียง… *-*-3 
30701-53xx งานบาร์และเคร่ืองด่ืม… *-*-3 
30701-53xx งานเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม… *-*-3 
30701-53xx งานใชภ้าษาองักฤษบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม… *-*-3 
30701-53xx ความรู้เร่ืองไวน์… *-*-3 
30701-53xx งานศิลปะการชงกาแฟ… *-*-3 
30701-53xx งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม… 

2.3.4 สาขางานครัวโรงแรม 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-2401 สุขอนามยัและโภชนาการ 2-2-3 
30701-2402 การออกแบบการจดัรายการอาหาร 2-2-3 
30701-2403 อาหารตะวนัตก 1 2-2-3 
30701-2404 อาหารตะวนัตก 2 2-2-3 
30701-2405 อาหารโรงแรม 2-2-3 
30701-2406 อาหารเอเชีย 2-2-3 
30701-2407 อาหารไทย 2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-2408 อาหารเพื่อสุขภาพ 2-2-3 
30701-2409 อาหารเพื่อการจดัเล้ียง 2-2-3 
30701-2410 อาหารฮาลาล 2-2-3 
30701-2411 เบเกอร่ี 2-2-3 
30701-2412 การจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ 2-2-3 
30701*2401 ถึง 30701*2499  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-54xx งานสุขอนามยัและโภชนาการ... *-*-3 
30701-54xx งานการออกแบบการจดัรายการอาหาร... *-*-3 
30701-54xx งานอาหารตะวนัตก 1… *-*-3 
30701-54xx งานอาหารโรงแรม... *-*-3 
30701-54xx งานอาหารเอเชีย... *-*-3 
30701-54xx งานอาหารไทย... *-*-3 
30701-54xx งานอาหารเพื่อสุขภาพ... *-*-3 
30701-54xx งานอาหารเพื่อการจดัเล้ียง... *-*-3 
30701-54xx งานอาหารฮาลาล... *-*-3 
30701-54xx งานเบเกอร่ี... *-*-3 
30701-54xx งานจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ... *-*-3 

30701-54xx งานครัวโรงแรม… *-*-* 
 

2.3.5  สาขางานธุรกจิสนามกอล์ฟ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-2501 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักีฬากอลฟ์ 2-2-3 
30701-2502 การบริการหอ้งอาหารและการจดัเล้ียงในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 2-2-3 
30701-2503 การบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 2-2-3 
30701-2504 การจดัการงานแม่บา้นสนามกอลฟ์ 2-2-3 
30701-2505 ภาษาองักฤษงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-2506 ภาษารัสเซียงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 
30701-2507 ภาษาเกาหลีงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 
30701*2501 ถึง 30701*2599   รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-5501 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 1 *-*-* 
30701-5502 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 2 *-*-* 
30701-5503 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 3 *-*-* 
30701-5504 งานธุรกิจสนามกอลฟ์ 4 *-*-* 
30701-55xx งานธุรกิจสนามกอลฟ์ … *-*-* 

  

2.3.6  สาขางานบริการบนเรือส าราญ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-2601 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเรือ ความปลอดภยัและการท างานบนเรือ 1-0-1 
30701-2602 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานบนเรือส าราญ 1-2-2 
30701-2603  ภาษาองักฤษงานบริการบนเรือส าราญ 1-2-2 
30701-2604 ภาษาองักฤษส าหรับคนประจ าเรือ 1-2-2 
30701-2605 การจดัการภตัตาคารบนเรือส าราญ  1-3-2 
30701-2606  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญ 1-4-3                     
30701*2601 ถึง 3701*2699 รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา   ช่ือวชิา                      ท-ป-น 

30701-5601 งานบริการบนเรือส าราญ 1 *-*-* 
30701-5602    งานบริการบนเรือส าราญ 2 *-*-* 
30701-5603 งานบริการบนเรือส าราญ 3 *-*-* 
30701-5604   งานบริการบนเรือส าราญ 4 *-*-* 
30701-56xx งานบริการบนเรือส าราญ … *-*-* 
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ส าหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อก าหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา 
ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิต
เพื่อน าไปจัดท าแผนการฝึกอาชีพและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้ ง น้ี  โดยให้ใช้เวลา 
ฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

 2.4   ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 ให้เลือกเรียนรายวิชา 30701-8001 จ านวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 30701-8002 และ 30701-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-8001 ฝึกงาน *-*-4 
30701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
30701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
ให้เลือกเรียนรายวิชา 30701-8501 จ านวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30701-8502 และ 30701-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30701-8501 โครงงาน *-*-4 
30701-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
30701-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

 

 ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 
สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาภาษาองักฤษจากรายวชิาต่อไปน้ี หรือจากรายวชิาในหมวดวชิาสมรรถนะ
แกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 

 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
 หรือสถานประกอบการจดั 
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-หน้าว่าง- 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
สาขาวชิาการโรงแรม 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
30700-0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว                             3-0-3 
30700-0002  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม                           3-0-3 
30700-0003 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว                              3-0-3 
30700-0004  บุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ                              3-0-3 
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30700-0001  การโรงแรมและการท่องเที่ยว             3-0-3 
  (Hotel and Tourism Industry) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบังานการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2.  ตระหนกัถึงความส าคญัของงานการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2. ระบุความส าคญัของงานการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียวหลกัการประเภทของท่ีพกังานบริการดา้นท่ีพกัแรมและ

การท่องเท่ียวความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียวการประสานงานภายในองค์กรและธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว 

 
30700-0002  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม             3-0-3 
 (Introduction to Food and Beverage) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2.  รู้และเขา้ใจหลกัโภชนาการเบ้ืองตน้รายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4.  ตระหนกัถึงความส าคญัของงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานการโรงแรและการท่องเท่ียว 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัมารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมหลกัโภชนาการเบ้ืองตน้ความรู้เก่ียวกบั

อาหารและรายการอาหารหลกัและวธีิการจดัรายการอาหารม้ือต่างๆประเภทของเคร่ืองด่ืมการบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมชนิดและลกัษณะของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรมอุปกรณ์เคร่ืองใช้เก่ียวกับ
อาหารและเคร่ืองด่ืมมารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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30700-0003  ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว   3-0-3 
 (English For Hotel and Tourism) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและ               
การท่องเท่ียว 

2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชใ้นการส่ือสารเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3.  ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวชิา  
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2.  พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใชส่ื้อสารทัว่ไปส าหรับงานการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัค าศพัท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาท่ีใชใ้นงานการโรงแรมและการท่องเท่ียวการ

ส่ือสาร สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการโรงแรม การท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ขอ้มูลของโรงแรมท่ี
พกั สถานท่ีท่องเท่ียว เส้นทาง การเดินทางและการบริการอ่ืนๆ  การอ่านขอ้มูลข่าวสารและประกาศต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 
30700-0004  บุคลกิภาพส าหรับธุรกจิบริการ                  3-0-3 
 (Personality for Service Sector ) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ 
2. สามารถพฒันาบุคลิกภาพเหมาะสมกบัอาชีพ 
3.  ตระหนกัถึงความส าคญัของบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ 
2.  พฒันาบุคลิกภาพเหมาะสมกบัอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญัของบุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ

ของตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกบัอาชีพ บุคลิกภาพดา้นการแต่งกาย การสร้างความฉลาด
ทางอารมณ์ มารยาททางสังคม ศิลปะการพูด บุคลิกภาพกบัการเป็นผูน้ า การคิดเชิงบวก การปลูกฝังเจตคติท่ี
ดีต่อการปฏิบติังานวชิาชีพในธุรกิจบริการ 
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ค ำอธิบำย 
หมวดวชิำสมรรถนะแกนกลำง 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำสมรรถนะแกนกลำง 

กลุ่มวชิำภำษำไทย   
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1004 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิำภำษำต่ำงประเทศ   
กลุ่มภำษำองักฤษ 
30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 
30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 
30000-1210 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีอาหาร 3-0-3 
30000-1217 ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานเรือ 3-0-3 
 
กลุ่มภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 
30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
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30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 
 
กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์   
30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
30000-1311 วทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ 2-2-3 

 

กลุ่มวชิำคณติศำสตร์   
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 
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กลุ่มวชิำสังคมศำสตร์   
30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 
กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร์   
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
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กลุ่มวชิำภำษำไทย 
30000-1101  ทกัษะภำษำไทยเชิงวชิำชีพ      3-0-3 

   (Occupational Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 
2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวชิาชีพ 

ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 
2. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลกัภาษา  

เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
3. พูดน าเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 
4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บนัทึกขอ้มูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวชิาชีพตามหลกัการใชภ้าษาไทย 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การพูดน าเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ

และในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบนัทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพ                     

และจรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

 

30000-1102  กำรเขียนและกำรพูดเชิงวชิำชีพ           3-0-3 

   (Occupational Writing and Speaking) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูด                   

เชิงวิชาชีพ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ             

การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

30000-1103  กำรฟังและกำรพูดเพ่ือพฒันำบุคลกิภำพ     3-0-3 

   (Listening and Speaking for Personality Development) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. สามารถฟังอยา่งลึกซ้ึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. ฟังอยา่งลึกซ้ึงและสรุปใจความส าคญัจากการฟัง 
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 
4. ใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซ้ึง            

และสรุปใจความส าคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟัง              

และการพูด การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 
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30000-1104  ทกัษะภำษำไทยเชิงสร้ำงสรรค์      3-0-3 

   (Creative Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวเิคราะห์ 
2. สามารถแสดงความคิดผา่นทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทย 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 
3. วิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพื้นบา้นจากการฟัง   

การดู และการอ่าน 
4. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย 

การฟัง การดู และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลง

พื้นบ้าน การแสดงความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การน าความรู้                         

ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิำภำษำต่ำงประเทศ 
กลุ่มภำษำองักฤษ  
30000-1201  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร      2-2-3 

   (English for Communication) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. อ่าน และสรุปใจความส าคญัของขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

การสอบถามและให้ขอ้มูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านขอ้มูล        
จากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

30000-1202  ภำษำองักฤษส ำหรับกำรปฏิบัติงำน     1-2-2 

   (English -on-the-Job) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 
3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 
4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. น าเสนอขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การให้ขอ้มูล

หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติังาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือ
สังคมออนไลน์ การน าเสนอขั้นตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพฒันาภาษาองักฤษ 
 

30000-1203  กำรสนทนำภำษำองักฤษในสถำนประกอบกำร    1-2-2 

   (English Conversation in the Workplace) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในสถานประกอบการ 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานท่ี 

ต าแหน่ง หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ขอ้มูลทางธุรกิจ สินคา้และบริการ การรายงานขอ้มูล การอธิบายขั้นตอน     
การปฏิบติังาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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30000-1204  ภำษำองักฤษโครงงำน       0-2-1 
   (English Project Work) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการท าโครงงาน 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัท าโครงงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน 
2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 
3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 
4. น าเสนอโครงงานโดยใชส่ื้อประกอบ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน การเลือกหัวข้อ

การศึกษา สืบคน้ และบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจดัท าโครงงาน         
การรายงานผล การจดัท าส่ือประกอบการน าเสนอ การน าเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ                   
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 

 
 

30000-1207  ภำษำองักฤษธุรกจิ       3-0-3 
   (Business English) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
3. สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ ค าศพัทเ์ทคนิค

ทางธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ การสนทนา           
ในสถานการณ์ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านเอกสาร โฆษณา ประกาศ ตาราง แผนภูมิ กราฟ 
ก าหนดการ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ข้อความทางโทรศัพท์               
ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอาชีพ  
ทางธุรกิจ 
 

30000-1208  ภำษำองักฤษเพ่ือธุรกจิบริกำร      3-0-3 

   (English for Service Business) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในธุรกิจบริการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 
2. สนทนาในสถานการณ์งานบริการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. พูดน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานบริการและกิจกรรมบนัเทิง 
4. สรุปใจความส าคญัเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัธุรกิจบริการจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพด้านธุรกิจบริการ               

การสนทนาในสถานการณ์การใหบ้ริการ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกั ส่ิงอ านวยความสะดวก อาหารและเคร่ืองด่ืม 
สินคา้และบริการ การเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว การน าเสนองานบริการและกิจกรรมบนัเทิง การอ่านขอ้มูล
เอกสาร คู่มือ ประกาศ ตาราง ป้าย สัญลักษณ์ ก าหนดการ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การเขียนบนัทึก 
รายงานการปฏิบติังาน ข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
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30000-1210  ภำษำองักฤษเทคโนโลยอีำหำร      3-0-3 
   (English for Food Technology) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอีาหาร 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานเทคโนโลยอีาหาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอีาหาร 

2. สาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานในงานเทคโนโลยอีาหาร 
3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยอีาหารตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัเทคโนโลยอีาหารจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และบรรยายนวตักรรมดา้นเทคโนโลยอีาหาร 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยอีาหาร 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร                         

ค  าศพัทเ์ทคนิค การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการใชน้วตักรรม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีอาหาร การน าเสนอ 
สาธิตขั้นตอนการฏิบติังาน การสนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยีอาหาร การอ่านเร่ือง ข่าว บทความ 
แผนภูมิ กราฟ และคู่มือท่ีเก่ียวข้อง การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน บรรยายนวตักรรม ข้อความ              
บนส่ือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยอีาหาร 
 

30000-1217  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรปฏิบัติงำนเรือ     3-0-3 

   (Maritime English) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังานเรือ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 

2. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัการปฏิบติังานเรือ 

3. เขียนบนัทึกและรายงานการปฏิบติังานเรือ 

4. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานเรือตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ติดต่อส่ือสารตามมาตรฐานขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ ค าศพัท์เทคนิค 

ประเภทและส่วนประกอบของเรือ การอ่านแผนท่ี บรรณสารการเดินเรือ ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาทางทะเล           
ความปลอดภยั ป้ายเตือน สัญลักษณ์ เอกสารและข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานเรือ การเขียนบนัทึก 
รายงานการปฏิบติังาน การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์การปฏิบัติงานเรือ การติดต่อส่ือสารกับเรืออ่ืน              
สถานีฝ่ัง และศูนยค์วบคุมการจราจรทางน ้ าตามมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 
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กลุ่มภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 
30000-1218  ภำษำและวฒันธรรมจีน       2-0-2 
   (Chinese Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 
2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาจีนกลาง ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน          
และการเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 

 

30000-1219  กำรสนทนำภำษำจีนเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (Chinese Conversation for Work)       
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 
2. สามารถน าภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการท างาน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง และผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีน             
เพื่อการท างาน 
 

30000-1220  ภำษำและวฒันธรรมญีปุ่่ น      2-0-2 

   (Japanese Language and Culture) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาญ่ีปุ่น ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาญ่ีปุ่น การอ่านและ
เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 

 

30000-1221  กำรสนทนำภำษำญีปุ่่ นเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (Japanese Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการท างาน 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น          
เพื่อการท างาน 

 
30000-1222  ภำษำและวฒันธรรมเกำหล ี      2-0-2 

   (Korean Language and Culture) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาเกาหลี ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่าน        
และเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
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30000-1223  กำรสนทนำภำษำเกำหลเีพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (Korean Conversation for Work)       
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี          
เพื่อการท างาน 

 

30000-1224  ภำษำและวฒันธรรมเวยีดนำม      2-0-2 
   (Vietnamese Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  ระบบเสียง                  

และไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม  ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร ค า วลี และประโยค           
ภาษาเวียดนาม การสนทนาในชีวิตประจ าวนั การอ่านข้อความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 

 
30000-1225  กำรสนทนำภำษำเวยีดนำมเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (Vietnamese Conversation for Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง              

และผูอ่ื้น การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 

 

30000-1226  ภำษำและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย      2-0-2 
   (Indonesian Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนั 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  ระบบเสียง                          

และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซีย ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร ค า วลี และประโยค                     
ภาษาอินโดนีเซีย การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 
30000-1227  กำรสนทนำภำษำอนิโดนีเซียเพ่ือกำรท ำงำน    2-0-2 
   (Indonesian Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง           

และผูอ่ื้น การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 
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30000-1228  ภำษำและวฒันธรรมมำเลเซีย      2-0-2 
   (Malaysian Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้ เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย  ระบบเสียง                   

และไวยากรณ์ภาษามาเลเซีย  ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค              
ภาษามาเลเซีย การสนทนาในชีวิตประจ าวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะภาษามาเลเซีย 

 
30000-1229  กำรสนทนำภำษำมำเลเซียเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (Malaysian Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย          
เพื่อการท างาน 

 

30000-1230  ภำษำและวฒันธรรมพม่ำ       2-0-2 
   (Burmese Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมพม่า ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาพม่า ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่านและเขียน
ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

 

30000-1231  กำรสนทนำภำษำพม่ำเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (Burmese Conversation for Work )      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในการท างาน 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่า            
เพื่อการท างาน 

 
30000-1232  ภำษำและวฒันธรรมเขมร      2-0-2 
   (Khmer Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเขมร ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาเขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียน
ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
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30000-1233  กำรสนทนำภำษำเขมรเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (Khmer Conversation for Work)       
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมร                    
เพื่อการท างาน 

 
30000-1234  ภำษำและวฒันธรรมลำว       2-0-2 
   (Laotian Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาลาว ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและเขียน
ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 
30000-1235  กำรสนทนำภำษำลำวเพ่ือกำรท ำงำน         2-0-2 
   (Laotian Conversation for Work)       
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น            

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะภาษาลาว              
เพื่อการท างาน 

 
30000-1236  ภำษำและวฒันธรรมฟิลปิปินส์      2-0-2 
   (Filipino Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจ าวนั 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง                     

และไวยากรณ์ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค              
ภาษาฟิลิปิโน การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 
30000-1237  กำรสนทนำภำษำฟิลปิิโนเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (Filipino Conversation for Work)       
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน            
เพื่อการท างาน 
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30000-1238  ภำษำและวฒันธรรมรัสเซีย      2-0-2 
   (Russian Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้ เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย ระบบเสียง                        

และไวยากรณ์ภาษารัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษารัสเซีย 
การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษารัสเซีย 

 
30000-1239  กำรสนทนำภำษำรัสเซียเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (Russian Conversation for Work)       
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น     

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย           
เพื่อการท างาน 

 
30000-1240  ภำษำและวฒันธรรมเยอรมัน      2-0-2 
   (German Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระบบเสียง                       

และไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค
ภาษาเยอรมนั การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
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30000-1241  กำรสนทนำภำษำเยอรมันเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (German Conversation for Work)       
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง               

และผูอ่ื้น การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ                
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 
 
30000-1242  ภำษำและวฒันธรรมฝร่ังเศส      2-0-2 
   (French Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาความรู้เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส ระบบเสียง                         

และไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค                  
ภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

 
30000-1243  กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศสเพ่ือกำรท ำงำน     2-0-2 
   (French Conversation for Work)       
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง              

และผูอ่ื้น การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ            
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 
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กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์ 
30000-1301  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลงังำนและส่ิงแวดล้อม   2-2-3 
   (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์            

ในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียม           

และผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน            
การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ           

ทางวทิยาศาสตร์ 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบ                     
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์          
และการจดัการพลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 
30000-1302  กำรวจัิยเบ้ืองต้น        2-2-3 
   (Introduction to Research) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 
2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนด าเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานวจิยั 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 
2. เขียนโครงร่างการวจิยั 
3. วางแผนการด าเนินการวจิยั 
4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 
5. สรุปผลการวจิยั 
6. เขียนรายงานการวจิยั 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัเบ้ืองต้น เก่ียวกับความหมายและความส าคัญ              

ของการวิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลือกหัวขอ้ ก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การก าหนด
สมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 
 
30000-1308  วทิยำศำสตร์งำนธุรกจิและบริกำร      2-2-3 
   (Science for Business and Services) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริการ 
2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานอาชีพธุรกิจและบริการ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและส านกังาน การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง 

การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั                 
และส านกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ์ 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและส านกังาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี 
ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเก่ียวกับไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน               

และส านกังาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและส านกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ์ 
การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

30000-1311  วทิยำศำสตร์อำหำรและโภชนำกำร     2-2-3 

   (Science for Food and Nutrition) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนาการ 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ปฏิกิริยาเคมี สารอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังก์ชัน สารชีวโมเลกุล ชีวเคมีในร่างกาย 

สารเคมีและจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร สารอาหารและภาวะโภชนาการ 

2. ค านวณข้อมูลเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี กระบวนการชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีและจุลินทรีย์                              
ในอุตสาหกรรมอาหารตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัปฏิกิริยาเคมี สารอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังก์ชนั สารชีวโมเลกุล 
สารเคมีและจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร สารอาหารและภาวะโภชนาการ ตามกระบวนการ               

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์งานอาหารและโภชนาการในงานอาชีพ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการเก่ียวกบัปฏิกิริยาเคมี สารอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังก์ชัน 

สารชีวโมเลกุล ชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีและจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร สารอาหาร และภาวะโภชนาการ 
และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มวชิำคณติศำสตร์ 
30000-1401  คณติศำสตร์และสถิติเพ่ืองำนอำชีพ     3-0-3 
   (Mathematics and Statistics for Careers) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิงเส้น 
2. สามารถน าความรู้เก่ียวกับสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้                

ในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ใชค้่ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 
2. ใชค้่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 
3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการ           

เชิงเส้น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

30000-1402  คณติศำสตร์เพ่ือพฒันำทกัษะกำรคิด     3-0-3 
   (Mathematics for Thinking Skills Development) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 
4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ                   

การให้เหตุผล ทกัษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ          
ทางคณิตศาสตร์ และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 
30000-1408  คณติศำสตร์ธุรกจิและบริกำร      3-0-3 
   (Mathematics for Business and Service) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ก าหนดการเชิงเส้น                
และความน่าจะเป็น 

2. สามารถด าเนินการเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์ก าหนดการเชิงเส้น ความน่าจะเป็น 
และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
3. ค านวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 
5. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 
6. ค านวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกนัและแบบมีเง่ือนไข 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์  

ก าหนดการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิำสังคมศำสตร์ 
30000-1501  ชีวติกบัสังคมไทย       3-0-3 
   (Life and Thai Society) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 
2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 
3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เ ก่ียวกับสังคม ว ัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรม                     

ในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหาการทุจริต และความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย            

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การด าเนินชีวิต                
ตามบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองดี 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย            

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมเพื่อพัฒนาคน พัฒนางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี             
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต ความร่วมกบัประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม                
เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย และสังคมโลก 

 
30000-1502  ศำสตร์พระรำชำ        3-0-3  
   (The King’s Philosophy) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 
2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 
2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 
3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์พระราชา การประยุกต์               

ศาสตร์พระราชาในการด า เ นินชีวิต  หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน                               
ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 
30000-1503  กำรเมืองกำรปกครองของไทย      3-0-3 
   (Thai Politics and Administration) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เข้าใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต             
แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง 
ปัญหาการทุจริต และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย                         
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหา              

การทุจริต แนวทางการแกไ้ข และการพฒันาประเทศตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันา
ประเทศตามสิทธิ บทบาทหน้าท่ีอย่างสร้างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมืองท่ีดี ตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์          
ทรงเป็นประมุข 

3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์              
ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์                 

ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยหลังก ารเปล่ียนแปลงการปกครอง          
พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย
การบริหารประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
ภายใตห้ลกัสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วกิฤตเศรษฐกิจ และปัญหา การทุจริต 
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กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร์ 
30000-1601  กำรพฒันำสุขภำพ       2-0-2 

  (Health Improvement) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการด าเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. วเิคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการท างาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุขภาพ ส่ิงคุกคามสุขอนามัยในการด ารงชีวิต                 

และการท างาน การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน สารเสพติด โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD ปฏิบติัการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพผู ้บริโภค           
ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ กระบวนการคิด วเิคราะห์ และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบ 
 
30000-1602  กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ       2-0-2 
   (Systematic Thinking) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดล าดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเส่ียง                      

และการแกปั้ญหา 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการด าเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 
3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลท่ีตามมา 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงค์

ของค าถามท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์
การตัดสินใจปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการตั้งค  าถาม 

 
30000-1603  สุขภำวะกำยและจิต       2-0-2 
   (Healthy Body and Mind) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 
2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ          

ของตนเอง 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 
2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรม                  

พฒันาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพื่อนและสังคม 
ส่ิงแวดล้อมท่ี เ ก่ียวข้องกับสุขภาพ กระบวนการเ รียนรู้ เ ร่ืองเพศ สารเสพติด อุบัติภัย  โภชนาการ                               
กับการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการจดักิจกรรม          
เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน  
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30000-1604  คุณภำพชีวติเพ่ือกำรท ำงำน      2-0-2 
   (Quality of Life at Work) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวติสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวติ 
3. มีทกัษะการเป็นผูน้ า  
4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
5. วางแผนด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั แรงจูงใจ         
ท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานตามลักษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้ า การจดัการกับปัญหา/ข้อขัดแยง้                 
โดยสันติวธีิ การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรงและส่ิงเสพติด 
 
30000–1605  มนุษยสัมพนัธ์ในกำรท ำงำน      2-0-2 
   (Human Relations at Work) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์
2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาตนและชุมชน 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 
3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 
4. น ากระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ 

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพื่อความก้าวหน้า              
ในชีวติและการท างาน การน าหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
 
30000-1606  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์      2-0-2 
   (Human Factors) 
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  จิตวทิยำสังคมว่ำด้วยคนพกิำร      2-0-2 
   (Social Phychology of Disability) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 
2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหค้  าปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเ ก่ียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย                 

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสีย            
ในคนพิการ การปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ พระราชบัญญัติท่ีเ ก่ียวข้อง เทคนิคการให้ค  าปรึกษา                 
การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 
 
30000–1608  กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ      0-2-1 
   (Exercises for Health) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 
2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 
2. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
3. จดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ 
4.  วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ              

การจดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ การวางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
ของตนเองและผูอ่ื้น ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกก าลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ 
ภาวะผูน้ า และการมีน ้าใจนกักีฬา 
 
30000-1609  ลลีำศเพ่ือพฒันำสุขภำพและบุคลกิภำพ     0-2-1 
   (Social Dance for Health and Personality Development) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. สามารถเตน้ลีลาศเพื่อเขา้สังคมและนนัทนาการ 
3. มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. เตน้ลีลาศไดอ้ยา่งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 
4. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวติัและความรู้พื้นฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพื่อเข้าสังคม                 

การลีลาศเพื่อนนัทนาการ มารยาทในการเขา้สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 
30000–1610  นันทนำกำรเพ่ือพฒันำคุณภำพชีวติ     0-2-1 
   (Recreation for Life Quality Development) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการน ากิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 
2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 
2.  ใชกิ้จกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 
3. ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
4. มีทกัษะในการส่ือสาร 
5. วางแผนด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมนนัทนาการ 
หลักการเ ลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าว ันให้สอดคล้องกับสุขลักษณะและปลอดภัย                            
เหมาะสมกบัตนและสังคม ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและทกัษะในการส่ือสาร การวางแผนด าเนินชีวิต                                   
ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำสมรรถนะวชิำชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิำชีพพืน้ฐำน 

 

สำขำวชิำกำรโรงแรม 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำสมรรถนะวชิำชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิำชีพพืน้ฐำน 

 
กลุ่มบริหำรและจัดกำรวชิำชีพ 

30001-1003 การพฒันาองคก์ารดว้ยระบบบริหารงานคุณภาพ 3-0-3 
30001-1056 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 

กลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  30700-1002 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 
กลุ่มสมรรถนะวชิำชีพ  

30700-1001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ 3-0-3 
30700-1003 ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ 2-2-3 
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กลุ่มกำรจัดกำรอำชีพ 
30001-1003 กำรพฒันำองค์กำรด้วยระบบบริหำรงำนคุณภำพ 3-0-3 
 (Quality Administration in Organization) 
จุดประสงค์รำยวชิำเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการองค์การ หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และหลกัการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  

2. สามารถประยุกต์ใช้หลกัการจดัการองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในการจดัการงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั 
ประหยดัอดทนและสามารถท างานร่วมกนั 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และ
หลกัการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 
3. ก าหนดแนวทางจดัการความเส่ียงและความขดัแยง้ในงานอาชีพตามหลกัการและสถานการณ์ 
4. พฒันากลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการจดัองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์าร การบริหารงานคุณภาพและ            

เพิ่มผลผลิต การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน การน ากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

 
  

69



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563                      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      สาขาวิชาการโรงแรม 

30001-1056 กฎหมำยเพ่ืออุตสำหกรรมท่องเทีย่ว 3-0-3 
 (Occupational Regulation and Laws) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เข้าใจข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพด้านการผลิตและการบริการ ความ
ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. สามารถน าขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในงานอาชีพ 
3. มีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการ 
ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. ปฏิบติัตามวธีิการและขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการในสาขาวชิา
ท่ีเรียน กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั  ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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กลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
30001-1002 เทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรอำชีพ 1-2-2 
 (Information Technology for Works) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ การสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่าน จดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  น าเสนอและส่ือสาร
ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัด าเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ               
ในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและส่ือสารข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

3. จดัเก็บ คน้คืน ส่งผา่นและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. น าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศ                 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิำชีพ 
30700-1001 อุตสำหกรรมท่องเที่ยวและกำรบริกำร 3-0-3 
 (Tourism and Hospitality Industry) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
2. วเิคราะห์ผลกระทบสถานการณ์และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวในฐานะเจา้ของประเทศ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
2. จ าแนกรูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
3. วเิคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
4. วเิคราะห์สถานการณ์แนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว  รูปแบบและกิจกรรม
การท่องเท่ียว  บทบาทและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว  องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวของ
ภาครัฐและเอกชน  สถานการณ์  แนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
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30701-1003 ศิลปะกำรต้อนรับและกำรบริกำร 2-2-3 
 (Art of Reception and Service) 
จุดประสงค์รำยวชิำเพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะการตอ้นรับและบริการ 
2. สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนวธีิการตอ้นรับและเทคนิคในการใหบ้ริการ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพบริการ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. พฒันาแนวทางการสร้างความสัมพนัธ์ในท่ีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ปฏิบติังานเป็นทีมเพื่องานบริการ 
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานตอ้นรับและบริการ 
4. ส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. น าเสนอสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ 
6. จดัการและแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับศิลปะการต้อนรับและการบริการ หลักการ ความส าคญัและรูปแบบ         

ในการให้บริการ  การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการ การอยู่ร่วมกันและการปรับตัวในสังคม            
การผูกมิตรไมตรี  พฤติกรรมของลูกคา้การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ เทคนิคการจูงใจการสร้างความประทบัใจ
ให้กบัลูกคา้  แนวทางการท างานเป็นทีมเพื่องานบริการ การส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การจดัการและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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-หน้าว่าง- 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  

 
สาขาวชิาการโรงแรม 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

30701-2001 หลกัการด าเนินงานโรงแรม       2-2-3 
30701-2002 การจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701-2003 การจดัการงานแม่บา้นโรงแรม 2-2-3 
30701-2004 การจดัการงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2005 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3 
30701-2006 สัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 2-2-3 
30701-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม 2-2-3 
30701-2008 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจการโรงแรม                                           3-0-3 
30701-2009 กฎหมายส าหรับงานอาชีพโรงแรม                                          3-0-3 
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30701-2001 หลกัการด าเนินงานโรงแรม                2-2-3 
  (Hotel Operation) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ ในโรงแรม 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
3. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อธุรกิจโรงแรม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานโรงแรม 
2. จ าแนกสายงานในโรงแรม 
3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
4. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการด าเนินงานโรงแรม ประวติัความเป็นมา  วิวฒันาการของธุรกิจท่ีพกั 
ประเภทของธุรกิจท่ีพกัและโรงแรม ระบบการบริหารกิจการโรงแรม  หน้าท่ีความรับผิดชอบของแผนก   
ต่าง ๆ  และความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆในโรงแรม  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม  ตลอดจน
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจโรงแรม  สถานการณ์และแนวโน้มด้านการโรงแรมในปัจจุบัน  การจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงแรม หลกัเกณฑโ์รงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) และโรงแรมปลอดบุหร่ี 
(Smoke free Hotel) การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจโรงแรมควบคู่กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
30701-2002 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3 
                          (Hotel Front Office Management) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างการบริหารงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. ประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. มีทกัษะการปฏิบติังานดา้นส่วนหนา้โรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีและมีความรับผิดชอบในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการบริการสินคา้และการตอ้นรับ 
3. ปฏิบติังานส่วนหนา้ในระดบัหวัหนา้งาน 
4. ส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปฏิบติัการพื้นฐาน 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการงานส่วนหน้าโรงแรม ความหมายและความส าคญั ลกัษณะ   
ของงานโครงสร้างการบริหารงาน บทบาทและหนา้ท่ีแต่ละต าแหน่งงานคุณลกัษณะคุณสมบติัจรรยาบรรณ
พนักงานบริการส่วนหน้าโรงแรม  อุปกรณ์ เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช้และเอกสารแบบฟอร์มต่าง  ๆ                               
ในการปฏิบติังาน  งานส ารองห้องพกั งานตอ้นรับและลงทะเบียนเขา้พกั  งานบริการโทรศพัท ์งานการเงิน
ส่วนหน้า งานบริการบริเวณส่วนหน้าโรงแรม การจดัการด้านบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           
ในการปฏิบติังานส่วนหน้าโรงแรม การจดัท ารายงานสถิติต่าง ๆ การด าเนินงานให้บริการทางธุรกิจ           
การจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และฝึกปฏิบติัการจดัการงานส่วนหนา้โรงแรม   
 
30701-2003 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 2-2-3 
                        (Housekeeping Management) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัในงานแม่บา้นเอกสารเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 
2. มีทกัษะการปฏิบติังานแม่บา้นโรงแรม 
3. มีทศันคติที ดีต่องานแม่บา้นโรงแรมและปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ในการจดัการงานแม่บา้นโรงแรม 
2. ปฏิบติังานแม่บา้นในระดบัหวัหนา้งานโรงแรม 
3. จดัการและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. ส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปฏิบติัการพื้นฐาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการงานแม่บ้านโรงแรม โครงสร้างงานแม่บา้นโรงแรม            
การก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในแผนก การวางแผนการจัดหาบุคลากร               
การจดัเก็บขอ้มูล จดัท าห้องพกัตามมาตรฐาน การท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานห้องผา้ห้องดอกไม้ 
การควบคุมการ เบิกจ่ายของใช้ประจ าวนั การตรวจความเรียบร้อยของห้องพกั การจดัเอกสารเก่ียวกับ       
งานแม่บา้น สุขอนามยั และความปลอดภยัในการปฏิบติังานและฝึกปฏิบติังานแม่บา้นโรงแรม 
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 30701-2004 การจัดการงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
 (Food and Beverages Service Management)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

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

สมรรถนะรายวชิา 
1. จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบต่าง ๆ  
2. ปฏิบติังานดา้นการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในระดบัหวัหนา้งาน 
3. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการท างานของพนกังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับหลักการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเภทและรูปแบบของ                   
การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม อุปกรณ์และการจัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้               
ในการบริการ  การจดัโต๊ะอาหาร  ขั้นตอนการปฏิบติังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  เทคนิคการสร้าง   
ความประทบัใจในการบริการ การแกไ้ขปัญหาในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม มารยาทและจรรยาบรรณ
ของพนักงานบริการ  ฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมรูปแบบต่าง ๆ การวางแผน            
การจดัการบุคลากร และการคิดค านวณตน้ทุนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
30701-2005 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3 
                         (Hotel Kitchen and Cooking)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

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

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรูปแบบครัว และวสัดุ  อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
2. ปฏิบติังานเตรียมและประกอบอาหารโรงแรม 
3. ปฏิบติังานครัวโรงแรมในระดบัหวัหนา้งาน 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  รูปแบบครัวประเภทต่าง ๆ หน้าท่ี

ความรับผดิชอบจรรยาบรรณ  อุปกรณ์งานครัวความปลอดภยัการเลือกซ้ือการจดัเตรียมวตัถุดิบ  วธีิการและ
ขั้นตอนการประกอบอาหารครัวร้อน–เย็นอาหารตะวนัตก  เก็บรักษาอาหารปรุงแล้วอย่างปลอดภัย             
การก าหนดราคาขายและฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารโรงแรม 
 

 30701-2006 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวชิาชีพ 2-2-3 
 (Seminar for Specific Career) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและการเขียนโครงการในการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 
2. เตรียมและจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 
3. สรุปรายงานผลการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพ 
4. มีเจตคติท่ีดีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สร้างกระบวนการกลุ่ม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เขียนโครงการจดัสัมมนาไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนโครงการ 
2. เตรียมและจดัสัมมนารูปแบบต่าง ๆ  
3. สรุปรายงานผลการจดัสัมมนา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดสัมมนา  หน้าท่ีความรับผิดชอบและการประสานงาน                

ของผูด้  าเนินการประชุมสัมมนา การเขียนโครงการ การเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส่ิงอ านวยความสะดวก      
ในการสัมมนา  การจดันิทรรศการ  การอภิปราย  การศึกษากรณีตวัอยา่ง  การบรรยายพิเศษจากวทิยากรและ
ปฏิบติัตามโครงการท่ีก าหนด และการสรุปรายงานผลการจดัสัมมนา  

 
30701-2007 การตลาดเพ่ือธุรกจิโรงแรม 2-2-3 
 (Marketing for Hotel Business) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม 
2. สามารถวเิคราะห์แนวโนม้และรูปแบบการตลาดในธุรกิจโรงแรม 
3. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการตลาดเพื่อด าเนินงานธุรกิจโรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อธุรกิจโรงแรม 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม 
2. วเิคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดลอ้มทางการตลาด เพื่อท าแผนการตลาดและแผนการส่งเสริม

การตลาดในธุรกิจโรงแรม 
3. จดัท าแผนการตลาดและแผนส่งเสริมการตลาดในธุรกิจโรงแรม 
4. ด าเนินงาน ประสานงานกิจกรรมดา้นการตลาดผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม องคป์ระกอบของการตลาด ลกัษณะสินคา้
และตลาดธุรกิจโรงแรม การวเิคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดลอ้มทางการตลาด จดัท าแผนการตลาดเบ้ืองตน้
และแผนการส่งเสริมการตลาดเบ้ืองตน้ กลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งเสริมการขาย ศึกษาแนวโนม้ทางการตลาดเพื่อการด าเนินงานโรงแรม 
 
30701-2008 คณติศาสตร์เพ่ือธุรกจิการโรงแรม                3-0-3 

(Mathematics for Hotel Business) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. มีความรู้และความเขา้ใจพื้นฐานการค านวณค่าทางคณิตศาสตร์ของธุรกิจการโรงแรม 
2. มีความรู้และความใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการค านวณค่าทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในธุรกิจ                    

การโรงแรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัค่าต่างๆ ท่ีแสดงผลอยูใ่นรายงานของแผนกต่างๆ ในโรงแรม 
4. ตระหนกัถึงความส าคญัของการค านวณค่าทางคณิตศาสตร์ท่ีใชใ้นธุรกิจการโรงแรม 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวพื้นฐานการค านวณค่าต่างๆ ท่ีใชใ้นธุรกิจการโรงแรม 
2. บอกสูตรท่ีใชใ้นการค านวณค่าต่างๆ ท่ีใชใ้นธุรกิจการโรงแรม 
3. ระบุขั้นตอนในการค านวณค่าต่างๆ ท่ีใชใ้นธุรกิจการโรงแรม 
4. อ่าน และสรุปตีความค่าต่างๆ ท่ีค  านวณค านวณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ค่าต่างๆ ท่ีค  านวณไดก้บังานในธุรกิจโรงแรมท่ีท าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการค านวณค่าทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
งานครัว งานส่วนบริการหอ้งพกั และน าความรู้เก่ียวกบัการค านวณค่าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการโรงแรม
มาใชใ้นการอ่าน และท าความเขา้ใจรายงานของแต่ละแผนกในโรงแรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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30701-2009 กฎหมายส าหรับงานอาชีพโรงแรม                3-0-3 
(Laws for Hotel Jobs) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยสัญญาจา้งงาน และ

ขอ้บงัคบัในการท างาน 
2. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับ

สวสัดิการ และการคุม้ครองแรงงาน 
3. มีความรู้และความเขา้ใจพระราชบญัญติั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา  
1. บอกประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยสัญญาจา้งงาน และกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน 
2. อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยสัญญาจา้งงาน และกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน 

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากผูป้ฏิบติังานละเมิด หรือผา่ฝืน 
3. อธิบายกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงท่ีส าคญั และเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการ และการคุม้ครองแรงงาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยสัญญาจา้งงาน และขอ้บงัคบัในการท างาน 
กฎหมายคุม้ครองแรงงานและกฎกระทรวง หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบั สวสัดิการและการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ
โรงแรม รวมถึงผละกระทบท่ีเกิดข้ึนหากพนกังานละเมิด หรือฝ่าฝืน 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำสมรรถนะวชิำชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิำชีพเลือก 

 
สำขำวชิำกำรโรงแรม 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำสมรรถนะวชิำชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิำชีพเลือก 

 
สำขำงำนส่วนหน้ำโรงแรม 

30701-2101 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701-2102 การส่ือสารการตลาดโรงแรม 2-2-3 
30701-2103 การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 
30701-2104 เอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้ 2-2-3 
30701-2105 การใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม 2-2-3 

รำยวชิำทวภิำคี  
30701-51xx งานเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม... *-*-3 
30701-51xx งานส่ือสารการตลาดโรงแรม... *-*-3 
30701-51xx งานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม... *-*-3 
30701-51xx งานเอกสารและการท ารายงานในงานส่วนหนา้... *-*-3 
30701-51xx งานใชภ้าษาองักฤษงานส่วนหนา้โรงแรม... *-*-3 
30701-51xx งานส่วนหนา้โรงแรม... *-*-* 
 

สำขำงำนแม่บ้ำนโรงแรม 
30701-2201 การซกัรีดและหอ้งผา้ 2-2-3 
30701-2202 เอกสารและการท ารายงานในงานแม่บา้น 2-2-3 
30701-2203 การจดัเตรียมหอ้งพกั 2-2-3 
30701-2204 การจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 2-2-3 
30701-2205 ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี 2-2-3 
30701-2206 การใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น 2-2-3 
30701-2207 ศิลปะการจดัดอกไม ้ 2-2-3 

รำยวชิำทวภิำคี 
30701-52xx งานซกัรีดและหอ้งผา้… *-*-3 
30701-52xx งานเอกสารและการท ารายงานในงานแม่บา้น… *-*-3 
30701-52xx งานจดัเตรียมห้องพกั… *-*-3 
30701-52xx งานจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น… *-*-3 
30701-52xx งานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี… *-*-3 
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30701-52xx งานใชภ้าษาองักฤษงานแม่บา้น… *-*-3 
30701-52xx ศิลปะการจดัดอกไม…้ *-*-3 
30701-52xx งานแม่บา้นโรงแรม... *-*-* 
 

สำขำงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
30701-2301 การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2302 การจดัการภตัตาคาร 2-2-3 
30701-2303 การจดัเล้ียง 2-2-3 
30701-2304 บาร์และเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2305 เคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 2-2-3 
30701-2306 การใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
30701-2307 ความรู้เร่ืองไวน์ 2-2-3 
30701-2308 ศิลปะการชงกาแฟ 2-2-3 

รำยวชิำทวภิำคี 
30701-53xx งานควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม… *-*-3 
30701-53xx งานการจดัการภตัตาคาร… *-*-3 
30701-53xx งานการจดัเล้ียง… *-*-3 
30701-53xx งานบาร์และเคร่ืองด่ืม… *-*-3 
30701-53xx งานใชภ้าษาองักฤษงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม… *-*-3 
30701-53xx งานความรู้เร่ืองไวน์… *-*-3 
30701-53xx งานศิลปะการชงกาแฟ… *-*-3 
30701-53xx งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม... *-*-* 
 

สำขำงำนครัวโรงแรม 
30701-2401 สุขอนามยัและโภชนาการ 2-2-3 
30701-2402 การออกแบบการจดัรายการอาหาร 2-2-3 
30701-2403 อาหารตะวนัตก 1 2-2-3 
30701-2404 อาหารตะวนัตก 2 2-2-3 
30701-2405 อาหารโรงแรม 2-2-3 
30701-2406 อาหารเอเชีย 2-2-3 
30701-2407 อาหารไทย 2-2-3 
30701-2408 อาหารเพื่อสุขภาพ 2-2-3 
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30701-2409 อาหารเพื่อการจดัเล้ียง 2-2-3 
30701-2410 อาหารฮาลาล 2-2-3 
30701-2411 เบเกอร่ี 2-2-3 
30701-2412 การจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ 2-2-3 

รำยวชิำทวภิำคี 
30701-54xx งานสุขอนามยัและโภชนาการ… *-*-3 
30701-54xx งานออกแบบการจดัรายการอาหาร... *-*-3 
30701-54xx งานอาหารตะวนัตก... *-*-3 
30701-54xx งานอาหารโรงแรม... *-*-3 
30701-54xx งานอาหารเอเชีย… *-*-3 
30701-54xx งานอาหารไทย… *-*-3 
30701-54xx งานอาหารเพื่อสุขภาพ… *-*-3 
30701-54xx งานอาหารเพื่อการจดัเล้ียง… *-*-3 
30701-54xx งานอาหารฮาลาล… *-*-3 
30701-54xx งานเบเกอร่ี… *-*-3 
30701-54xx งานจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ… *-*-3 
30701-54xx งานครัวโรงแรม... *-*-* 
 

สำขำงำนธุรกจิสนำมกอล์ฟ 
30701-2501 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักีฬากอลฟ์ 2-2-3 
30701-2502 การบริการหอ้งอาหารและการจดัเล้ียงในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 2-2-3 
30701-2503 การบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 2-2-3 
30701-2504 การจดัการงานแม่บา้นสนามกอลฟ์ 2-2-3 
30701-2505 ภาษาองักฤษงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 
30701-2506 ภาษารัสเซียงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 
30701-2507 ภาษาเกาหลีงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 1-2-2 

รำยวชิำทวภิำคี 
30701-25xx งานธุรกิจสนามกอลฟ์... *-*-* 
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สำขำงำนบริกำรบนเรือส ำรำญ 
3701-2601 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเรือ ความปลอดภยัและการท างานบนเรือ 1-0-1 
3701-2602 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานบนเรือส าราญ 1-2-2 
3701-2603  ภาษาองักฤษงานบริการบนเรือส าราญ 1-2-2 
3701-2604 ภาษาองักฤษส าหรับคนประจ าเรือ 1-2-2 
3701-2605 การจดัการภตัตาคารบนเรือส าราญ  1-3-2 
3701-2606  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญ 1-4-3                     

รำยวชิำทวภิำคี 
30701-26xx งานบริการบนเรือส าราญ... *-*-* 
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สำขำงำนบริกำรส่วนหน้ำโรงแรม 
30701-2101 เทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับงำนส่วนหน้ำโรงแรม 2-2-3 
 (Information Technology for Front Office) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยใีนงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานส่วนหนา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. ใชร้ะบบสารสนเทศและเทคโนโลยใีนการปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานส่วนหน้าโรงแรม ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในงานติดต่อส่ือสาร งานจดัเก็บเอกสาร งานสืบคน้ขอ้มูล งานนดัหมาย การส ารองตัว๋โดยสาร 
การส ารองห้องพกั การรับ-ส่ง ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษาขอ้มูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานส่วนหนา้ขอ้ควร ระมดัระวงัในการใช ้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยใีนงานส่วนหนา้ 
 
30701-2102 กำรส่ือสำรกำรตลำดโรงแรม 2-2-3 
 (Marketing Communications) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์รูปแบบและวธีิการประชาสัมพนัธ์ประเภทต่างๆ 
2. สามารถใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย 
3. สามารถปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์โรงแรม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ปฏิบติังานการใชส่ื้อเพื่อการประชาสัมพนัธ์โรงแรม 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้ส่ือเพื่อการส่ือสารตลาดโรงแรม   ความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์  

รูปแบบและวิธีการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทต่าง ๆ  การใช้ส่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
กลุ่มเป้าหมาย  การวเิคราะห์และประเมินผลการใชส่ื้อเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
 

30701-2103 กำรติดต่อส่ือสำรทำงธุรกจิในงำนส่วนหน้ำโรงแรม 2-2-3 
 (Business Communication in Hospitality Front Office) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารหลกัการส่ือสาร การส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถปฏิบติังานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการติดต่อส่ือสารและการส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. เลือกและใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. ปฏิบติังานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม หลกัการส่ือสาร  

การส่ือสารทางธุรกิจดว้ยรูปแบบการเขียน การสนทนา การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
การส่ือสารกบัลูกคา้ด้วยระบบฝากขอ้ความทางเสียง (Voice Mail ) การให้บริการติดต่อประสานงานกบั
ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจรถเช่า แหล่งท่องเท่ียว สถานบนัเทิง การประสานงานน าเท่ียว (Tour Co-ordination) 
การให้บริการลูกคา้นกัธุรกิจดว้ยระบบขอ้มูลไร้สายและฝึกปฏิบติัการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วน
หนา้โรงแรม 
 
30701-2104 เอกสำรและกำรท ำรำยงำนในงำนส่วนหน้ำ 2-2-3 
 (Reporting in Front Offices) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถปฏิบติังานเอกสารและท ารายงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. ปฏิบติังานเอกสารและท ารายงานส่วนหนา้โรงแรม 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานเอกสารและการท ารายงานส่วนหนา้โรงแรม  ประกอบดว้ย  งานเอกสาร

ส่วนหน้า งานรับจองห้องพกั  งานตอ้นรับและลงทะเบียน  งานรับโทรศพัท์  งานบริการบริเวณห้องโถง  
งานการเงินส่วนหนา้  การจดัท ารายงานส่วนหนา้   และการจดัเก็บเอกสารงานส่วนหนา้ 
 

30701-2105 กำรใช้ภำษำองักฤษงำนส่วนหน้ำโรงแรม 2-2-3 
 (English for Hotel Front Office) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ ส านวนและโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆเก่ียวกบังานส่วนหนา้ 
3. สามารถเขียนบนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. มีใจรักในการใหบ้ริการงานส่วนหนา้โรงแรม 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัทส์ านวนและโครงสร้างภาษาองักฤษในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. บนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในงานส่วนหนา้โรงแรมและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาษาองักฤษงานส่วนหน้าโรงแรม  ค าศพัท์  ส านวน  และโครงสร้าง

ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานส่วนหน้าโรงแรม  ฝึกปฏิบัติการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ  และ          
เขียนบนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายวชิาทวภิาคี   
30701-51xx งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับงำนส่วนหน้ำโรงแรม... *-*-3 
 (Information Technology for Front Office Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยใีนงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานส่วนหนา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. ใชร้ะบบสารสนเทศและเทคโนโลยใีนการปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานส่วนหน้าโรงแรม ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในงานติดต่อส่ือสาร งานจดัเก็บเอกสาร งานสืบคน้ขอ้มูล งานนดัหมาย การส ารองตัว๋โดยสาร 
การส ารองห้องพกั การรับ-ส่ง ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษาขอ้มูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานส่วนหนา้ขอ้ควร ระมดัระวงัในการใช ้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยใีนงานส่วนหนา้ 
 
30701-51xx งำนกำรส่ือสำรกำรตลำดโรงแรม... *-*-3 
 (Marketing Communications work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์รูปแบบและวธีิการประชาสัมพนัธ์ประเภทต่างๆ 
2. สามารถใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย 
3. สามารถปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์โรงแรม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ปฏิบติังานการใชส่ื้อเพื่อการประชาสัมพนัธ์โรงแรม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับการใช้ ส่ือเพื่อการส่ือสารตลาดโรงแรม ความส าคัญของการ

ประชาสัมพนัธ์  รูปแบบและวิธีการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทต่าง ๆ  การใช้ส่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย  การวเิคราะห์และประเมินผลการใชส่ื้อเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
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30701-51xx งำนติดต่อส่ือสำรทำงธุรกจิในงำนส่วนหน้ำโรงแรม... *-*-3 
 (Business Communication in Hospitality Front Office Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารหลกัการส่ือสาร การส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถปฏิบติังานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการติดต่อส่ือสารและการส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. เลือกและใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. ปฏิบติังานติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหนา้โรงแรม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม หลกัการส่ือสาร                   

การส่ือสารทางธุรกิจดว้ยรูปแบบการเขียน การสนทนา การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
การส่ือสารกบัลูกคา้ด้วยระบบฝากขอ้ความทางเสียง (Voice Mail ) การให้บริการติดต่อประสานงานกบั
ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจรถเช่า แหล่งท่องเท่ียว สถานบนัเทิง การประสานงานน าเท่ียว (Tour Co-ordination) 
การให้บริการลูกคา้นกัธุรกิจดว้ยระบบขอ้มูลไร้สายและฝึกปฏิบติัการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในงานส่วน
หนา้โรงแรม 
 
30701-51xx งำนเอกสำรและกำรท ำรำยงำนในงำนส่วนหน้ำ... *-*-3 
 (Reporting in Front Offices Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถปฏิบติังานเอกสารและท ารายงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. ปฏิบติังานเอกสารและท ารายงานส่วนหนา้โรงแรม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานเอกสารและการท ารายงานส่วนหนา้โรงแรม  ประกอบดว้ย  งานเอกสาร

ส่วนหน้า  งานรับจองห้องพกั  งานตอ้นรับและลงทะเบียน  งานรับโทรศพัท์  งานบริการบริเวณห้องโถง  
งานการเงินส่วนหนา้  การจดัท ารายงานส่วนหนา้   และการจดัเก็บเอกสารงานส่วนหนา้ 
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30701-51xx งำนใช้ภำษำองักฤษงำนส่วนหน้ำโรงแรม... *-*-3 
 (English for Hotel Front Office Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ ส านวนและโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สามารถสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆเก่ียวกบังานส่วนหนา้ 
3. สามารถเขียนบนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. มีใจรักในการใหบ้ริการงานส่วนหนา้โรงแรม 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัทส์ านวนและโครงสร้างภาษาองักฤษในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในงานส่วนหนา้โรงแรม 
3. บนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในงานส่วนหนา้โรงแรมและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาษาองักฤษงานส่วนหน้าโรงแรม  ค าศพัท์  ส านวน  และโครงสร้าง

ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานส่วนหน้าโรงแรม  ฝึกปฏิบัติการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ  และ          
เขียนบนัทึกแบบฟอร์ม ขอ้ความในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
30701-51xx งานบริการส่วนหน้าโรงแรม...        *-*-* 
 (Hotel Front Office Work…) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์  วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                   
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถาน

ประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน   การวางแผน   การด าเนินงาน                                 
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สำขำงำนแม่บ้ำนโรงแรม 
30701-2201 กำรซักรีดและห้องผ้ำ 2-2-3 
 (Laundry  and  Linen) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัชนิด  ประเภทของผา้  และวสัดุ - อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซกัรีด 
3. สามารถปฏิบติังานในการซกัรีด และงานห้องผา้ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้ในโรงแรม 
2. ปฏิบติังานในการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการซักรีด และงานห้องผา้ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วสัดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้  การบ ารุงรักษา  ประเภทของผา้  สัญลกัษณ์และความหมายของชนิดผา้  เคมีภณัฑท่ี์ใช้
ในการซักรีด  ขั้นตอนการซักรีด  การท ารายงานการปฏิบติังาน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา  และ        
ฝึกปฏิบติังานการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 
 
30701-2202 เอกสำรและกำรท ำรำยงำนในงำนแม่บ้ำน 2-2-3 
 (Document and Reporting in Housekeeping) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้น 
2. สามารถจดัท าเอกสารและท ารายงานแม่บา้น 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้น 
2. จดัท างานเอกสารและท ารายงานแม่บา้น 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเอกสารและการท ารายงานในงานแม่บ้าน  การท ารายงานของแผนก

แม่บา้น สภาพห้องพกั  ของหายและพบของ (Lost & Found)  รายงานแจง้ซ่อม  รายการยืมของ  เบิกของ
เอกสารการส่งผา้ซกัรีด  การตรวจสอบมินิบาร์  การบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศ  และฝึก
การจดัท าเอกสารและการท ารายงานในงานแม่บา้น 
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30701-2203 กำรจัดเตรียมห้องพกั 2-2-3 
 (Making up the room) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท าความสะอาดหอ้งพกั 
2. สามารถปฏิบติังานการท าความสะอาดหอ้งพกั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. เตรียมและปฏิบติัการท าความสะอาดหอ้งพกัส าหรับลูกคา้ 
2. ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเตรียม  วธีิการ  จดัเตรียมรถเขน็แม่บา้น ขั้นตอนการท าความสะอาด

ห้องพกั  การปูเตียง การจดัเคร่ืองใช้ประจ าห้องพกั  และมินิบาร์  ตรวจสอบขอ้มูลรายงานสภาพห้องพกั 
จดัท ารายงานการท าความสะอาด อ านวยความสะดวกกรณีส่ิงของสูญหาย  ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา  และฝึกปฏิบติัในการจดัเตรียมหอ้งพกั 
 

30701-2204 กำรจัดกำรวสัดุอุปกรณ์ในงำนแม่บ้ำน 2-2-3 
 (Management & Inventory of Equipment) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัชนิดและประเภทของวสัดุอุปกรณ์ การท าความสะอาดในงานแม่บา้น 
2. สามารถใช ้ ดูแลรักษา  การจดัเก็บวสัดุ  อุปกรณ์แม่บา้นโรงแรม 
3. วางแผนการใชดู้แล และการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานแม่บา้นโรงแรม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดและประเภทของวสัดุ อุปกรณ์ การท าความสะอาดในงานแม่บา้น 
2. สามารถการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการท าความสะอาดในงานแม่บา้นโรงแรม 
3. บริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้นโรงแรม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการวสัดุ  อุปกรณ์ในงานแม่บา้น  ประเภท  ชนิด  วธีิการใช ้การดูแล

รักษา  การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ น ้ ายาท าความสะอาด เคมีภณัฑ์ ในการท าความสะอาด การจดัท าเอกสาร
เก่ียวกบัการเบิกจ่าย การตรวจนบัยอดคงเหลือ  และฝึกปฏิบติัการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 
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30701-2205 ศิลปะกำรจัดและตกแต่งสถำนที่ 2-2-3 
 (Art and Decoration) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการตกแต่งสถานท่ี 
2. สามารถจดัเตรียมวสัดุ - อุปกรณ์  และออกแบบ  ท่ีใชใ้นตกแต่งสถานท่ี 
3. มีทกัษะการปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานท่ี 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัศิลปะการจดัตกแต่งสถานท่ี 
2. ปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานท่ีตามรูปแบบของงาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับศิลปะการจัดตกแต่งสถานท่ี หลักและองค์ประกอบศิลป์  ทฤษฎี               

การตกแต่ง  ห้องอาหาร  ห้องจดัเล้ียง  ห้องประชุมสัมมนา ห้องพกัแขก และบริเวณสาธารณะของโรงแรม   
การออกแบบผงั (Lay out)  วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัตกแต่ง
สถานท่ี  และฝึกปฏิบติัการจดัตกแต่งสถานท่ี 

 
30701-2206 กำรใช้ภำษำองักฤษงำนแม่บ้ำน 2-2-3 
 (English  for Hotel  Housekeeping) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาองักฤษในงานแม่บา้น 
2. สามารถสนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้น 
3. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและบริการต่าง ๆ ในโรงแรม 
4. จดัท าแบบฟอร์มงานแม่บา้น 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาองักฤษในงานแม่บา้น 
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้นโรงแรม 

3. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและบริการต่าง ๆ ในโรงแรม 

4. กรอกและจดัท าแบบฟอร์มท่ีใชใ้นงานแม่บา้น 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาษาองักฤษงานแม่บา้น  ค าศพัท์ ส านวน โครงสร้างภาษาในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานแม่บา้น ค าศพัทอุ์ปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการท าความสะอาด และส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน
ห้องพกั การสนทนาในสถานการณ์งานแม่บา้น การทกัทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การท าความ
สะอาด การซกัรีด ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี  การบริการต่าง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มงานแม่บา้น การ
อ่านเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ฝึกปฏิบติัภาษาองักฤษงานแม่บา้น 
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30701-2207 ศิลปะกำรจัดดอกไม้ 2-2-3 
 (Flower Arrangement) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้ และวสัดุตกแต่งอ่ืน ๆ 
2. ประยกุตใ์ชว้สัดุอุปกรณ์และการจดัดอกไม ้
3. วางแผนออกแบบและจดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ 
4. สามารถเก็บรักษาดอกไมต้ามหลกัและวธีิการเก็บ 
5. สามารถควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้ และวสัดุตกแต่งอ่ืน ๆ 

2. ปฏิบติังานการจดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ 

3. ควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับศิลปะการจดัดอกไม้  หลักการจดั  ชนิดของดอกไม้  ใบไม้  วางแผน 

ออกแบบ คิดคน้ ดดัแปลง ประยกุต ์เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ จดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม ้ 
การจดัดอกไมเ้ชิงธุรกิจ  การควบคุมตน้ทุนการผลิต  และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไม ้
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รายวชิาทวภิาคี   
30701-52xx งำนซักรีดและห้องผ้ำ... *-*-3 
 (Laundry and Linen Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัชนิด  ประเภทของผา้  และวสัดุ - อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซกัรีด 
3. สามารถปฏิบติังานในการซกัรีด และงานห้องผา้ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการซกัรีด และงานหอ้งผา้ในโรงแรม 
2. ปฏิบติังานในการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการซักรีด และงานห้องผา้ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วสัดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้  การบ ารุงรักษา  ประเภทของผา้  สัญลกัษณ์และความหมายของชนิดผา้  เคมีภณัฑท่ี์ใช้
ในการซักรีด  ขั้นตอนการซักรีด  การท ารายงานการปฏิบติังาน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา  และ        
ฝึกปฏิบติังานการซกัรีด และงานหอ้งผา้ 
 
30701-52xx งำนเอกสำรและกำรท ำรำยงำนในงำนแม่บ้ำน... *-*-3 
 (Document and Reporting in Housekeeping Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้น 
2. สามารถจดัท าเอกสารและท ารายงานแม่บา้น 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเอกสารแบบฟอร์มของงานแม่บา้น 
2. จดัท างานเอกสารและท ารายงานแม่บา้น 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเอกสารและการท ารายงานในงานแม่บ้าน  การท ารายงานของแผนก

แม่บา้น  สภาพห้องพกั  ของหายและพบของ (Lost & Found)  รายงานแจง้ซ่อม  รายการยืมของ  เบิกของ
เอกสารการส่งผา้ซกัรีด  การตรวจสอบมินิบาร์  การบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศ  และฝึก
การจดัท าเอกสารและการท ารายงานในงานแม่บา้น 
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30701-52xx งำนจัดเตรียมห้องพกั... *-*-3 
 (Making up the room Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท าความสะอาดหอ้งพกั 
2. สามารถปฏิบติังานการท าความสะอาดหอ้งพกั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. เตรียมและปฏิบติัการท าความสะอาดหอ้งพกัส าหรับลูกคา้ 
2. ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเตรียม  วธีิการ  จดัเตรียมรถเขน็แม่บา้น ขั้นตอนการท าความสะอาด

ห้องพกั  การปูเตียง การจดัเคร่ืองใช้ประจ าห้องพกั  และมินิบาร์  ตรวจสอบขอ้มูลรายงานสภาพห้องพกั 
จดัท ารายงานการท าความสะอาด อ านวยความสะดวกกรณีส่ิงของสูญหาย  ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา  และฝึกปฏิบติัในการจดัเตรียมหอ้งพกั 
 

30701-52xx งำนจัดกำรวสัดุอุปกรณ์ในงำนแม่บ้ำน... *-*-3 
 (Management & Inventory of Equipment Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัชนิดและประเภทของวสัดุอุปกรณ์ การท าความสะอาดในงานแม่บา้น 
2. สามารถใช ้ ดูแลรักษา  การจดัเก็บวสัดุ  อุปกรณ์แม่บา้นโรงแรม 
3. วางแผนการใชดู้แล และการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานแม่บา้นโรงแรม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดและประเภทของวสัดุ อุปกรณ์ การท าความสะอาดในงานแม่บา้น 
2. สามารถการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการท าความสะอาดในงานแม่บา้นโรงแรม 
3. บริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้นโรงแรม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการวสัดุ  อุปกรณ์ในงานแม่บา้น  ประเภท  ชนิด  วธีิการใช ้การดูแล

รักษา  การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ น ้ ายาท าความสะอาด เคมีภณัฑ์ ในการท าความสะอาด การจดัท าเอกสาร
เก่ียวกบัการเบิกจ่าย การตรวจนบัยอดคงเหลือ  และฝึกปฏิบติัการจดัการวสัดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้น 
 

100



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                         สาขาวิชาการโรงแรม 

30701-52xx งำนศิลปะกำรจัดและตกแต่งสถำนที่... *-*-3 
 (Art and Decoration Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการตกแต่งสถานท่ี 
2. สามารถจดัเตรียมวสัดุ - อุปกรณ์  และออกแบบ  ท่ีใชใ้นตกแต่งสถานท่ี 
3. มีทกัษะการปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานท่ี 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัศิลปะการจดัตกแต่งสถานท่ี 
2. ปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานท่ีตามรูปแบบของงาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับศิลปะการจัดตกแต่งสถานท่ี หลักและองค์ประกอบศิลป์  ทฤษฎี               

การตกแต่ง  ห้องอาหาร  ห้องจดัเล้ียง  ห้องประชุมสัมมนา ห้องพกัแขก และบริเวณสาธารณะของโรงแรม   
การออกแบบผงั (Lay out)  วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัตกแต่ง
สถานท่ี  และฝึกปฏิบติัการจดัตกแต่งสถานท่ี 

 
30701-52xx งำนใช้ภำษำองักฤษงำนแม่บ้ำน... *-*-3 
 (English  for Hotel  Housekeeping Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาองักฤษในงานแม่บา้น 
2. สามารถสนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้น 
3. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและบริการต่าง ๆ ในโรงแรม 
4. จดัท าแบบฟอร์มงานแม่บา้น 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาองักฤษในงานแม่บา้น 
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้นโรงแรม 
3. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและบริการต่าง ๆ ในโรงแรม 
4. กรอกและจดัท าแบบฟอร์มท่ีใชใ้นงานแม่บา้น 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาษาองักฤษงานแม่บา้น  ค าศพัท์ ส านวน โครงสร้างภาษาในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานแม่บา้น ค าศพัทอุ์ปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการท าความสะอาด และส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน
ห้องพกั การสนทนาในสถานการณ์งานแม่บา้น การทกัทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การท าความ
สะอาด การซกัรีด ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี  การบริการต่าง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มงานแม่บา้น การ
อ่านเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ฝึกปฏิบติัภาษาองักฤษงานแม่บา้น 
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30701-52xx งำนศิลปะกำรจัดดอกไม้... *-*-3 
 (Flower Arrangement Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้ และวสัดุตกแต่งอ่ืน ๆ 
2. ประยกุตใ์ชว้สัดุอุปกรณ์และการจดัดอกไม ้
3. วางแผนออกแบบและจดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ 
4. สามารถเก็บรักษาดอกไมต้ามหลกัและวธีิการเก็บ 
5. สามารถควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ชนิดของดอกไม ้ ใบไม ้ และวสัดุตกแต่งอ่ืน ๆ 
2. ปฏิบติังานการจดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ 
3. ควบคุมตน้ทุนในการจดัดอกไม ้

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับศิลปะการจดัดอกไม้  หลักการจดั  ชนิดของดอกไม้  ใบไม้  วางแผน 

ออกแบบ คิดคน้ ดดัแปลง ประยกุต ์เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ จดัดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม ้ 
การจดัดอกไมเ้ชิงธุรกิจ  การควบคุมตน้ทุนการผลิต  และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไม ้
 
30701-52xx งานแม่บ้านโรงแรม...        *-*-* 
 (Hotel Housekeeping Work…) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์  วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                   
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

  

102



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                         สาขาวิชาการโรงแรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถาน

ประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน   การวางแผน   การด าเนินงาน                                 
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สำขำงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
30701-2301 กำรควบคุมต้นทุนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
 (Food and  Beverage Cost Control) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัรายการอาหาร เคร่ืองด่ืม และต ารับมาตรฐาน 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถคิดค านวณตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรายการอาหาร เคร่ืองด่ืม และต ารับอาหารมาตรฐาน 
2. ค านวณตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม   รายการอาหาร  จดัต ารับอาหาร

มาตรฐาน  รายการเคร่ืองด่ืม  การวางแผน  การจัดซ้ือ การตรวจรับการเก็บรักษา  แบบฟอร์มต่าง ๆ            
การค านวณตน้ทุน  การก าหนดราคาขาย  และฝึกปฏิบติัการควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
30701-2302 กำรจัดกำรภัตตำคำร 2-2-3 
 (Restaurant Management) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและประเภทของภตัตาคาร 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการตามรูปแบบของภตัตาคาร 
3. สามารถปฏิบติังานภตัตาคารในรูปแบบต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานภตัตาคาร 
2. สามารถปฏิบติังานการใหบ้ริการในภตัตาคาร 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการภตัตาคาร  ประเภทของภตัตาคาร  โครงสร้าง  การบริหารงาน

หน้าท่ีความรับผิดชอบ   กฎระเบียบข้อบังคับ   การจัดเตรียมโต๊ะอาหาร  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน                  
การบริการ  การวางแผน  การส่งเสริมการขาย  แบบฟอร์มและเอกสารท่ีใช้ในงานภตัตาคาร จดัท าตาราง
มอบหมายงานแก่พนกังาน  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า และ   
ฝึกปฏิบติัการจดัการภตัตาคาร 
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30701-2303 กำรจัดเลีย้ง 2-2-3 
 (Banquet  Management) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจจดัเล้ียง 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการจดัเล้ียงและวางแผนการจดัรายการอาหาร 
3. สามารถปฏิบติังานและมีทกัษะในการจดัเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัธุรกิจจดัเล้ียง  รูปแบบการจดัเล้ียงและวางแผนรายการอาหาร 
2. สามารถปฏิบติังานบริการในงานจดัเล้ียง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเล้ียง  รูปแบบการจดัเล้ียง  ศิลปะการขาย การรับจอง  การวางแผน  

การประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ การเตรียมบุคลากร  การจดัสถานท่ี วางแผนรายการอาหาร  จดัเตรียมอุปกรณ์ 
การจดัเล้ียง  ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา และฝึกปฏิบติัให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานการจดัเล้ียง   
ตรวจการปฏิบติังานในท่ีท างาน 
 
30701-2304 บำร์และเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
 (Bar and Beverage) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของบาร์และการปฏิบติังานบาร์ 
2. สามารถจดัเตรียมอุปกรณ์งานบาร์และเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถปฏิบติังานและมีทกัษะงานบาร์และผสมเคร่ืองด่ืม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภทของบาร์และการปฏิบติังานบาร์ 
2. สามารถใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความสะดวกในบาร์ 
3. สามารถปฏิบติังานบริการในงานจดัเล้ียง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับบาร์และเคร่ืองด่ืม  โครงสร้าง  หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  คุณสมบติั 

กฎระเบียบ จรรยาบรรณของพนักงาน  ประเภท  ชนิดของเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในบาร์    
การจดัเก็บบ ารุงรักษา  การเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์   ส่วนผสม  การจดับาร์  สูตรเคร่ืองด่ืมมาตรฐาน การพฒันา
สูตรเคร่ืองด่ืมการตกแต่งเคร่ืองด่ืม  การควบคุมตน้ทุน  ก าหนดราคาขาย  รายงานยอดขาย  จดัการบริการ
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์และเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย  และ         
ฝึกปฏิบติังานบาร์ผสมเคร่ืองด่ืม 

105



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                         สาขาวิชาการโรงแรม 

30701-2305 เคร่ืองด่ืมตำมสมัยนิยม 2-2-3 
 (Modern Drinks) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัชนิดของเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
2. สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถเตรียม ผสม และตกแต่งเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดของเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
2. สามารถปฏิบติังานผสมเคร่ืองด่ืม และตกแต่งตามรายการท่ีก าหนด 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม วิธีการผสมเคร่ืองด่ืม ชนิดของเคร่ืองด่ืม  อุปกรณ์  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท าเคร่ืองด่ืม  การท าความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รายการเคร่ืองด่ืม 
ส่วนผสม  วตัถุดิบ การตกแต่ง  ผสมเคร่ืองด่ืมและตกแต่งตามรายการท่ีก าหนด สร้างสรรค์เคร่ืองด่ืม          
เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ ค  านวณตน้ทุน ก าหนดราคาขาย และการส่งเสริมการขาย  ฝึกปฏิบติั      
การผสมและตกแต่งเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
 
30701-2306 กำรใช้ภำษำองักฤษงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
 (English for Food and Beverage Services) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถเขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัทส์ านวนภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถส่ือสารภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ช่ือและประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ และเคร่ืองปรุง  การสนทนาเก่ียวกบั    การจองโตะ๊   
การตอ้นรับลูกคา้ การให้ค  าแนะน า การสั่งอาหาร การจดัการกบัการต าหนิลูกคา้   การจ่ายเงิน   การขอบคุณ
และขอโทษ   การอ่านและสาธิตขั้นตอนการปรุงอาหารและผสมเคร่ืองด่ืม การเขียนรายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

106



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                         สาขาวิชาการโรงแรม 

30701-2307 ควำมรู้เร่ืองไวน์ 2-2-3 
 (Introduction  to Wine) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัประเภท กระบวนการผลิต  ชนิด  และการเก็บรักษาไวน์ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการอ่านฉลากแนะน าประเภทของไวน์ 
3. สามารถบริการไวน์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภทและชนิดของไวน์ 
2. แสดงความรู้ในการอ่านฉลากแนะน าประเภทของไวน์ 
3. สามารถใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมไวน์ประเภทต่าง ๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้เร่ืองไวน์  ประวติั ประเภท  ชนิดของไวน์ การปลูก การเก็บเก่ียว

ประเภทขององุ่น วธีิการผลิต  การอ่านฉลากไวน์ การทดสอบไวน์  ไวน์กบัชนิดของอาหาร  การน าเสนอ  
การใหบ้ริการไวน์  การเก็บรักษาไวน์  ใชตู้แ้ช่ และท่ีเก็บไวน์ การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการไวน์ 

 

30701-2308 ศิลปะกำรชงกำแฟ 2-2-3 
 (Technique  and  Art  of  Coffee Making) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัชนิดของกาแฟ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 
2. สามารถเตรียม  ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการท่ีก าหนด 
3. สามารถท าความสะอาดและรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดของกาแฟ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 
2. สามารถปฏิบติังานเตรียม  ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการท่ีก าหนด 
3. สามารถท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะในการชงกาแฟ  ประวติั  ประเภท  ชนิดของกาแฟ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้  การท าความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์  รายการเคร่ืองด่ืมกาแฟ การเตรียมส่วนผสม  
วธีิการชงและตกแต่งกาแฟ  ตามรายการท่ีก าหนด  และฝึกปฏิบติัศิลปะการชงกาแฟ 
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รายวชิาทวภิาคี   
30701-53xx งำนควบคุมต้นทุนอำหำรและเคร่ืองด่ืม... *-*-3 
 (Food and  Beverage Cost Control Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัรายการอาหาร เคร่ืองด่ืม และต ารับมาตรฐาน 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถคิดค านวณตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรายการอาหาร เคร่ืองด่ืม และต ารับอาหารมาตรฐาน 
2. ค านวณตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม   รายการอาหาร  จดัต ารับอาหาร

มาตรฐาน  รายการเคร่ืองด่ืม  การวางแผน  การจัดซ้ือ การตรวจรับการเก็บรักษา  แบบฟอร์มต่าง ๆ            
การค านวณตน้ทุน  การก าหนดราคาขาย  และฝึกปฏิบติัการควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
30701-53xx งำนจัดกำรภัตตำคำร... *-*-3 
 (Restaurant Management Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและประเภทของภตัตาคาร 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการตามรูปแบบของภตัตาคาร 
3. สามารถปฏิบติังานภตัตาคารในรูปแบบต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานภตัตาคาร 
2. สามารถปฏิบติังานการใหบ้ริการในภตัตาคาร 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการภตัตาคาร  ประเภทของภตัตาคาร  โครงสร้าง  การบริหารงาน

หน้าท่ีความรับผิดชอบ   กฎระเบียบข้อบังคับ   การจัดเตรียมโต๊ะอาหาร  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน                  
การบริการ  การวางแผน  การส่งเสริมการขาย  แบบฟอร์มและเอกสารท่ีใช้ในงานภตัตาคาร จดัท าตาราง
มอบหมายงานแก่พนกังาน  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า และ   
ฝึกปฏิบติัการจดัการภตัตาคาร 
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30701-53xx งำนจัดเลีย้ง... *-*-3 
 (Banquet  Management Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจจดัเล้ียง 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการจดัเล้ียงและวางแผนการจดัรายการอาหาร 
3. สามารถปฏิบติังานและมีทกัษะในการจดัเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัธุรกิจจดัเล้ียง  รูปแบบการจดัเล้ียงและวางแผนรายการอาหาร 
2. สามารถปฏิบติังานบริการในงานจดัเล้ียง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเล้ียง  รูปแบบการจดัเล้ียง  ศิลปะการขาย การรับจอง  การวางแผน  

การประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ การเตรียมบุคลากร  การจดัสถานท่ี วางแผนรายการอาหาร  จดัเตรียมอุปกรณ์ 
การจดัเล้ียง  ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา และฝึกปฏิบติัให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานการจดัเล้ียง   
ตรวจการปฏิบติังานในท่ีท างาน 
 
30701-53xx งำนบำร์และเคร่ืองด่ืม... *-*-3 
 (Bar and Beverage Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของบาร์และการปฏิบติังานบาร์ 
2. สามารถจดัเตรียมอุปกรณ์งานบาร์และเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถปฏิบติังานและมีทกัษะงานบาร์และผสมเคร่ืองด่ืม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภทของบาร์และการปฏิบติังานบาร์ 
2. สามารถใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความสะดวกในบาร์ 
3. สามารถปฏิบติังานบริการในงานจดัเล้ียง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับบาร์และเคร่ืองด่ืม  โครงสร้าง  หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  คุณสมบติั 

กฎระเบียบ จรรยาบรรณของพนักงาน  ประเภท  ชนิดของเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในบาร์    
การจดัเก็บบ ารุงรักษา  การเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์   ส่วนผสม  การจดับาร์  สูตรเคร่ืองด่ืมมาตรฐาน การพฒันา
สูตรเคร่ืองด่ืมการตกแต่งเคร่ืองด่ืม  การควบคุมตน้ทุน  ก าหนดราคาขาย  รายงานยอดขาย  จดัการบริการ
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์และเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย  และ         
ฝึกปฏิบติังานบาร์ผสมเคร่ืองด่ืม 
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30701-53xx งำนเคร่ืองด่ืมตำมสมัยนิยม... *-*-3 
 (Modern Drinks Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัชนิดของเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
2. สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถเตรียม ผสม และตกแต่งเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดของเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
2. สามารถปฏิบติังานผสมเคร่ืองด่ืม และตกแต่งตามรายการท่ีก าหนด 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม วิธีการผสมเคร่ืองด่ืม ชนิดของเคร่ืองด่ืม  อุปกรณ์  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท าเคร่ืองด่ืม  การท าความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รายการเคร่ืองด่ืม 
ส่วนผสม  วตัถุดิบ การตกแต่ง  ผสมเคร่ืองด่ืมและตกแต่งตามรายการท่ีก าหนด สร้างสรรค์เคร่ืองด่ืม          
เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ ค  านวณตน้ทุน ก าหนดราคาขาย และการส่งเสริมการขาย  ฝึกปฏิบติั      
การผสมและตกแต่งเคร่ืองด่ืมตามสมยันิยม 
 
30701-53xx งำนใช้ภำษำองักฤษงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม... *-*-3 
 (English for Food and Beverage Services Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถเขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัทส์ านวนภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถส่ือสารภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ช่ือและประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ และเคร่ืองปรุง  การสนทนาเก่ียวกบั    การจองโตะ๊   
การตอ้นรับลูกคา้ การให้ค  าแนะน า การสั่งอาหาร การจดัการกบัการต าหนิลูกคา้   การจ่ายเงิน   การขอบคุณ
และขอโทษ   การอ่านและสาธิตขั้นตอนการปรุงอาหารและผสมเคร่ืองด่ืม การเขียนรายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
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30701-53xx งำนควำมรู้เร่ืองไวน์... *-*-3 
 (Introduction  to Wine Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัประเภท กระบวนการผลิต  ชนิด  และการเก็บรักษาไวน์ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการอ่านฉลากแนะน าประเภทของไวน์ 
3. สามารถบริการไวน์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภทและชนิดของไวน์ 
2. แสดงความรู้ในการอ่านฉลากแนะน าประเภทของไวน์ 
3. สามารถใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมไวน์ประเภทต่าง ๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้เร่ืองไวน์  ประวติั ประเภท  ชนิดของไวน์ การปลูก การเก็บเก่ียว

ประเภทขององุ่น วธีิการผลิต  การอ่านฉลากไวน์ การทดสอบไวน์  ไวน์กบัชนิดของอาหาร  การน าเสนอ  
การใหบ้ริการไวน์  การเก็บรักษาไวน์  ใชตู้แ้ช่ และท่ีเก็บไวน์ การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการไวน์ 

 

30701-53xx งำนศิลปะกำรชงกำแฟ... *-*-3 
 (Technique and Art of Coffee Making Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัชนิดของกาแฟ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 
2. สามารถเตรียม  ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการท่ีก าหนด 
3. สามารถท าความสะอาดและรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดของกาแฟ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 
2. สามารถปฏิบติังานเตรียม  ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการท่ีก าหนด 
3. สามารถท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการชงกาแฟ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะในการชงกาแฟ  ประวติั  ประเภท  ชนิดของกาแฟ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้  การท าความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์  รายการเคร่ืองด่ืมกาแฟ การเตรียมส่วนผสม  
วธีิการชงและตกแต่งกาแฟ  ตามรายการท่ีก าหนด  และฝึกปฏิบติัศิลปะการชงกาแฟ 
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30701-53xx งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม...        *-*-* 
 (Food and Beverage Services Work…) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์  วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                   
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถาน

ประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน   การวางแผน   การด าเนินงาน                                 
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สำขำงำนครัวโรงแรม 
30701-2401 สุขอนำมัยและโภชนำกำร 2-2-3 
 (Hygiene and Nutrition) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสุขอนามยัและโภชนาการ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการสุขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหาร 
3. สามารถปฏิบติังานการประกอบอาหารท่ีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยัและโภชนาการ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสุขาภิบาลอาหาร และการถนอมอาหาร 

3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารท่ีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสุขอนามยัการรักษาความสะอาดท่ีถูกวธีิ ทั้งอนามยัส่วนตวัและส่วนรวม

ภายในองคก์ร  การรักษาคุณค่าของอาหารตามหลกัโภชนาการ  การปนเป้ือน  สาเหตุท่ีท าใหเ้น่าเสีย อาหาร 
เป็นพิษ  การสุขาภิบาลอาหาร  การถนอมอาหาร การจดัเก็บอาหาร การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชใ้นครัว หอ้งอาหาร  และการรักษาอนามยัส่วนบุคคลของผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัอาหาร  ฝึกปฏิบติั
ประกอบอาหารท่ีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 
 

30701-2402 กำรออกแบบกำรจัดรำยกำรอำหำร 2-2-3 
 (Menu  Design  and  Setting) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของรายการอาหารชนิดต่าง ๆ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนการจดัและออกแบบรายการอาหารม้ือต่าง ๆ 
3. สามารถวางแผนการจดัรายการอาหาร 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของรายการอาหาร 
2. ปฏิบติังานวางแผนการจดัรายการอาหาร ในภตัตาคารและงานจดัเล้ียง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวางแผนการจดัรายการอาหาร  ความส าคญัของรายการอาหาร  รายการอาหาร

ส าหรับม้ืออาหารต่าง ๆ  การออกแบบรายการอาหาร  ในภตัตาคารและงานจดัเล้ียง รายการอาหารตามฤดูกาล ความรู้
เก่ียวกบัเทศกาลต่าง ๆ และอาหารท่ีส าคญั และปฏิบติัการจดัท ารายการอาหาร 
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30701-2403 อำหำรตะวนัตก 1 2-2-3
 (Western Food Cookery 1) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไป  ประเภทและชนิดของอาหารตะวนัตก 
2. สามารถจดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ 
3. มีทกัษะในการประกอบอาหารตะวนัตก 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

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

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก  ความรู้ทัว่ไป  ประเภทและชนิดของอาหาร

ตะวนัตก  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเตรียม  การประกอบอาหารและการดูแลรักษา ส่วนผสมและ
เคร่ืองปรุงท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร  ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเตรียมและการประกอบอาหารตะวนัตก  วิธีการ
เตรียมและการประกอบอาหารประเภทต่างๆ  การออกแบบและจดัตกแต่งอาหารประเภทของซุป (Soups) 
ออร์เดิร์ฟ (Hors d’oeuvres) อาหารประเภทไข่ (Eggs) อาหารประเภทผกัต่าง ๆ (Vegetables) เก็บรักษา
อาหารปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั  สุขอนามยัและความปลอดภยัในงานครัว  และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหาร
ตะวนัตก 
 
30701-2404 อำหำรตะวนัตก 2 2-2-3 
 (Western Food Cookery 2) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก  อาหารหลกัและขนมหวาน 
2. สามารถจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  ในการประกอบอาหารต่าง ๆ 
3. มีทกัษะในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก อาหารหลกัและขนมหวาน 
2. จดัเตรียมวตัถุดิบ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหารตะวนัตก 
3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารตะวนัตก ประเภทต่าง ๆ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก  ประเภทของอาหาร  อุปกรณ์เคร่ืองมือ   เคร่ืองใช ้ 

การเตรียม  การประกอบอาหารตะวนัตกจานหลกั  ขนมหวาน ร้อน  เยน็ (Hot and Cold  Desserts)  การจดั
ตกแต่งอาหาร  การเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั  การท าต ารับมาตรฐาน  และฝึกปฏิบติัอาหาร
ตะวนัตก 
 
30701-2405 อำหำรโรงแรม 2-2-3 
 (Hotel  Cookery) 

จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการสั่งซ้ือ จดัเก็บ วตัถุดิบ อุปกรณ์การประกอบอาหาร 
2. สามารถประกอบอาหารไทย  เอเชีย  และอาหารยุโรป 
3. สามารถประกอบอาหารโรงแรมประเภทต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวธีิการสั่งซ้ือ จดัเก็บ วตัถุดิบ 
2. ปฏิบติังานการเตรียมและประกอบอาหารไทย  เอเชีย และยโุรป  ประเภทต่างๆ 
3. เก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสั่งซ้ือวตัถุดิบ การจดัเก็บและการเตรียม วิธีการขั้นตอน ประกอบ

อาหารไทย  อาหารเอเชีย  และอาหารยุโรปท่ีนิยม  การเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแล้วอย่างปลอดภัย                           

การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์ใช้การจดัตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ  และฝึกปฏิบติัประกอบ
อาหารโรงแรม 
 
30701-2406 อำหำรเอเชีย 2-2-3 
 (Asia Food Cookery) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ประเภทและลกัษณะอาหารเอเชียท่ีนิยม 
2. สามารถเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเอเชีย 
3. สามารถประกอบอาหารเอเชีย 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 
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สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายประเภท และลกัษณะอาหารเอเชีย ท่ีนิยม 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารเอเชีย 
3. ปฏิบติัการประกอบอาหารเอเชีย 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารเอเชีย   ความหมายประเภท และลกัษณะของอาหาร

เอเชียท่ีไดรั้บความนิยม การเลือกและเตรียมวตัถุดิบ  อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบอาหารเอเชีย ต ารับ
อาหาร ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร  เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารเอเชีย   การเก็บรักษาอาหาร      

ท่ีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั   ปฏิบติัการประกอบอาหารเอเชียท่ีนิยมและจดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 
 
30701-2407 อำหำรไทย 2-2-3 
 (Thai Cookery) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความหมายประเภท ลกัษณะของอาหารไทย 
2. สามารถเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย 
3. สามารถประกอบอาหารไทย 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายประเภท และลกัษณะอาหารไทย 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารไทย 
3. ปฏิบติัการประกอบอาหารไทย 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายประเภท และลักษณะของอาหารไทยท่ีได้รับความนิยม           

การเลือกและเตรียมวตัถุดิบ  อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบอาหารไทย  ต ารับอาหาร ส่วนผสม วิธีการ
ประกอบอาหาร  เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารไทย  การเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อย่างปลอดภยั   
ปฏิบติัการประกอบอาหารไทยท่ีนิยมและจดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 
 

30701-2408 อำหำรเพ่ือสุขภำพ 2-2-3 
 (Food for Health) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพ  และความส าคญัของอาหารและสุขภาพ 
2. สามารถจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  วตัถุดิบของอาหารเพื่อสุขภาพ 
3. สามารถประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
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สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
3. ปฏิบติัการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ  ความหมาย ประโยชน์  ความส าคญัของอาหารกบั

สุขภาพ  ความปลอดภยัในอาหาร การจดัรายการอาหารใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยั  การเลือกซ้ือ วตัถุดิบใน
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ   การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ การเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแล้วอย่าง
ปลอดภยั  และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
30701-2409 อำหำรเพ่ือกำรจัดเลีย้ง 2-2-3 
 (Banquet Food) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัรายการอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
2. สามารถจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบังานจดัเล้ียง 
3. สามารถประกอบอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรายการอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
2. ปฏิบติังานประกอบอาหารเพื่อการจดัเล้ียงประเภทต่าง ๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารเพื่อการจดัเล้ียง  ชนิดของอาหาร  การจดัเล้ียง การจดัรายการอาหาร  

การท าต ารับอาหารมาตรฐาน  การดดัแปลงรายการอาหาร การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดังานเล้ียง
แบบต่างๆ  การประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  และฝึกปฏิบติัอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
 
30701-2410 อำหำรฮำลำล 2-2-3 
 (Halal  Cookery) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการในการผลิตอาหารฮาลาล 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 
3. สามารถประกอบอาหารฮาลาลตามบทบญัญติัของศาสนาอิสลาม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 
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สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานและการประกอบอาหารฮาลาล 
2. ปฏิบติังานการประกอบอาหารฮาลาล 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารฮาลาล  ความหมายและค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร               

ฮาลาล บทบญัญติัของศาสนาอิสลามเก่ียวกับอาหารฮาลาลในปัจจุบนั การพฒันาอุตสาหกรรมอาหาร                      
ฮาลาลของประเทศไทย สถานการณ์การแข่งขนัการผลิตอาหารฮาลาลของโลก มาตรฐานอาหารฮาลาล     
ของไทย และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารฮาลาล 
 
30701-2411 เบเกอร่ี 2-2-3 
 (Bakery) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
2. สามารถประกอบการท าเบเกอร่ี 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อผลิตสินคา้ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
3. ปฏิบติังานดา้นผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเบเกอร่ี  ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ประเภทชนิดของเบเกอร่ี  วตัถุดิบ  วสัดุ  อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  เทคนิคและวิธีการท าผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีแต่ละชนิด  การจดัท าสูตรมาตรฐาน   คิดราคา
ตน้ทุนและราคาขาย  และปฏิบติังานผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

 
30701-2412 กำรจัดดอกไม้และกำรแกะสลกัเชิงธุรกจิ 2-2-3  
 (Flower Arrangement , Fruit and Vegetable Carving) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบ  จดัดอกไม ้  และการแกะสลกัผกั – ผลไม ้
2. สามารถจดัดอกไมแ้ละแกะสลกัผกั –  ผลไม ้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 
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สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการออกแบบการจดัดอกไม ้ และการแกะสลกัผกั   ผลไม ้
2. ปฏิบติังานจดัดอกไมแ้ละแกะสลกัผกั  ผลไม ้ โอกาสต่างๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั  ผลไม ้ การเลือกและเตรียมวสัดุ -อุปกรณ์  

เทคนิคการรักษา  ดอกไม ้ ผกั  ผลไม ้ การออกแบบการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั ผลไม ้ การตกแต่ง 
หวัจาน และการจดัตกแต่งเชิงธุรกิจในโอกาสต่าง  ๆ การควบคุมตน้ทุนการผลิต และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไมแ้ละ
การแกะสลกัเชิงธุรกิจ 
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รายวชิาทวภิาคี   
30701-54xx งำนสุขอนำมัยและโภชนำกำร... *-*-3 
 (Hygiene and Nutrition Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสุขอนามยัและโภชนาการ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการสุขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหาร 
3. สามารถปฏิบติังานการประกอบอาหารท่ีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยัและโภชนาการ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสุขาภิบาลอาหาร และการถนอมอาหาร 
3. ปฏิบติังานการประกอบอาหารท่ีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสุขอนามยัการรักษาความสะอาดท่ีถูกวธีิ ทั้งอนามยัส่วนตวัและส่วนรวม

ภายในองคก์ร  การรักษาคุณค่าของอาหารตามหลกัโภชนาการ  การปนเป้ือน  สาเหตุท่ีท าใหเ้น่าเสีย อาหาร 
เป็นพิษ  การสุขาภิบาลอาหาร  การถนอมอาหาร การจดัเก็บอาหาร การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชใ้นครัว หอ้งอาหาร  และการรักษาอนามยัส่วนบุคคลของผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัอาหาร  ฝึกปฏิบติั
ประกอบอาหารท่ีถูกสุขอนามยัและโภชนาการ 
 

30701-54xx งำนออกแบบกำรจัดรำยกำรอำหำร... *-*-3 
 (Menu Design and Setting Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของรายการอาหารชนิดต่าง ๆ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนการจดัและออกแบบรายการอาหารม้ือต่าง ๆ 
3. สามารถวางแผนการจดัรายการอาหาร 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของรายการอาหาร 
2. ปฏิบติังานวางแผนการจดัรายการอาหาร ในภตัตาคารและงานจดัเล้ียง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวางแผนการจดัรายการอาหาร  ความส าคญัของรายการอาหาร  รายการ

อาหารส าหรับม้ืออาหารต่าง ๆ การออกแบบรายการอาหาร  ในภตัตาคารและงานจดัเล้ียง รายการอาหาร
ตามฤดูกาล ความรู้เก่ียวกบัเทศกาลต่าง ๆ และอาหารท่ีส าคญั และปฏิบติัการจดัท ารายการอาหาร 
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30701-54xx อำหำรตะวนัตก ... *-*-3
 (Western Food Cookery Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไป  ประเภทและชนิดของอาหารตะวนัตก 
2. สามารถจดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ 
3. มีทกัษะในการประกอบอาหารตะวนัตก 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

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

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารตะวนัตก  ความรู้ทัว่ไป  ประเภทและชนิดของอาหาร

ตะวนัตก  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเตรียม  การประกอบอาหารและการดูแลรักษา ส่วนผสมและ
เคร่ืองปรุงท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร  ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเตรียมและการประกอบอาหารตะวนัตก  วิธีการ
เตรียมและการประกอบอาหารประเภทต่างๆ  การออกแบบและจดัตกแต่งอาหารประเภทของซุป (Soups) 
ออร์เดิร์ฟ (Hors d’oeuvres) อาหารประเภทไข่ (Eggs) อาหารประเภทผกัต่าง ๆ (Vegetables) ขนมหวาน 
ร้อน  เยน็ (Hot and Cold  Desserts)  การจดัตกแต่งอาหาร เก็บรักษาอาหารปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั  สุขอนามยั
ความปลอดภัยในงานครัว  ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารตะวนัตก การเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแล้ว 
อยา่งปลอดภยัตามมาตรฐาน   
 
30701-54xx งำนอำหำรโรงแรม... *-*-3 
 (Hotel  Cookery Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการสั่งซ้ือ จดัเก็บ วตัถุดิบ อุปกรณ์การประกอบอาหาร 
2. สามารถประกอบอาหารไทย  เอเชีย  และอาหารยุโรป 
3. สามารถประกอบอาหารโรงแรมประเภทต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวธีิการสั่งซ้ือ จดัเก็บ วตัถุดิบ 
2. ปฏิบติังานการเตรียมและประกอบอาหารไทย  เอเชีย และยโุรป  ประเภทต่างๆ 
3. เก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสั่งซ้ือวตัถุดิบ การจดัเก็บและการเตรียม วิธีการขั้นตอน ประกอบ

อาหารไทย  อาหารเอเชีย  และอาหารยุโรปท่ีนิยม  การเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแล้วอย่างปลอดภัย                           

การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์ใช้การจดัตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ  และฝึกปฏิบติัประกอบ
อาหารโรงแรม 
 
30701-54xx งำนอำหำรเอเชีย *-*-3 
 (Asia Food Cookery Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ประเภทและลกัษณะอาหารเอเชียท่ีนิยม 
2. สามารถเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเอเชีย 
3. สามารถประกอบอาหารเอเชีย 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

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

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารเอเชีย   ความหมายประเภท และลกัษณะของอาหาร

เอเชียท่ีไดรั้บความนิยม การเลือกและเตรียมวตัถุดิบ  อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบอาหารเอเชีย ต ารับ
อาหาร ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร  เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารเอเชีย   การเก็บรักษาอาหาร      

ท่ีปรุงแลว้อยา่งปลอดภยั   ปฏิบติัการประกอบอาหารเอเชียท่ีนิยมและจดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 
 

30701-54xx งำนอำหำรไทย... *-*-3 
 (Thai Cookery Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความหมายประเภท ลกัษณะของอาหารไทย 
2. สามารถเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย 
3. สามารถประกอบอาหารไทย 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายประเภท และลกัษณะอาหารไทย 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารไทย 
3. ปฏิบติัการประกอบอาหารไทย 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายประเภท และลักษณะของอาหารไทยท่ีได้รับความนิยม           

การเลือกและเตรียมวตัถุดิบ  อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบอาหารไทย  ต ารับอาหาร ส่วนผสม วิธีการ
ประกอบอาหาร  เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารไทย  การเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแลว้อย่างปลอดภยั   
ปฏิบติัการประกอบอาหารไทยท่ีนิยมและจดัตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ 
 

30701-54xx งำนอำหำรเพ่ือสุขภำพ *-*-3 
 (Food for Health Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพ  และความส าคญัของอาหารและสุขภาพ 
2. สามารถจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  วตัถุดิบของอาหารเพื่อสุขภาพ 
3. สามารถประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
3. ปฏิบติัการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ  ความหมาย ประโยชน์  ความส าคญัของอาหารกบั

สุขภาพ  ความปลอดภยัในอาหาร การจดัรายการอาหารใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยั  การเลือกซ้ือ วตัถุดิบใน
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ การเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงแล้วอย่าง
ปลอดภยั  และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
30701-54xx งำนอำหำรเพ่ือกำรจัดเลีย้ง... *-*-3 
 (Banquet Food Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัรายการอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
2. สามารถจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบังานจดัเล้ียง 
3. สามารถประกอบอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรายการอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
2. ปฏิบติังานประกอบอาหารเพื่อการจดัเล้ียงประเภทต่าง ๆ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารเพื่อการจดัเล้ียง  ชนิดของอาหาร  การจดัเล้ียง การจดัรายการอาหาร  

การท าต ารับอาหารมาตรฐาน  การดดัแปลงรายการอาหาร การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดังานเล้ียง
แบบต่างๆ  การประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  และฝึกปฏิบติัอาหารเพื่อการจดัเล้ียง 
 
30701-54xx งำนอำหำรฮำลำล... *-*-3 
 (Halal  Cookery Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการในการผลิตอาหารฮาลาล 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 
3. สามารถประกอบอาหารฮาลาลตามบทบญัญติัของศาสนาอิสลาม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานและการประกอบอาหารฮาลาล 
2. ปฏิบติังานการประกอบอาหารฮาลาล 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบอาหารฮาลาล  ความหมายและค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร               

ฮาลาล บทบญัญติัของศาสนาอิสลามเก่ียวกับอาหารฮาลาลในปัจจุบนั การพฒันาอุตสาหกรรมอาหาร                      
ฮาลาลของประเทศไทย สถานการณ์การแข่งขนัการผลิตอาหารฮาลาลของโลก มาตรฐานอาหารฮาลาล     
ของไทย และฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารฮาลาล 
 
30701-54xx งำนเบเกอร่ี *-*-3 
 (Bakery Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
2. สามารถประกอบการท าเบเกอร่ี 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อผลิตสินคา้ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
3. ปฏิบติังานดา้นผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับเบเกอร่ี  ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ประเภทชนิดของเบเกอร่ี  วตัถุดิบ  วสัดุ  

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  เทคนิคและวิธีการท าผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีแต่ละชนิด  การจดัท าสูตรมาตรฐาน   
คิดราคาตน้ทุนและราคาขาย  และปฏิบติังานผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

 
30701-54xx งำนจัดดอกไม้และกำรแกะสลกัเชิงธุรกจิ... *-*-3  
 (Flower Arrangement , Fruit and Vegetable Carving Work…) 
จุดประสงค์รำยวชิำ   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบ  จดัดอกไม ้  และการแกะสลกัผกั – ผลไม ้
2. สามารถจดัดอกไมแ้ละแกะสลกัผกั –  ผลไม ้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการออกแบบการจดัดอกไม ้ และการแกะสลกัผกั   ผลไม ้
2. ปฏิบติังานจดัดอกไมแ้ละแกะสลกัผกั  ผลไม ้ โอกาสต่างๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั  ผลไม ้ การเลือกและเตรียมวสัดุ -

อุปกรณ์  เทคนิคการรักษา  ดอกไม ้ ผกั  ผลไม ้ การออกแบบการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัผกั   ผลไม ้   
การตกแต่งหัวจาน  และการจัดตกแต่ง เ ชิง ธุรกิจในโอกาสต่าง  ๆ   การควบคุมต้นทุนการผลิต                             
และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไมแ้ละการแกะสลกัเชิงธุรกิจ 
 
30701-54xx งานครัวโรงแรม...        *-*-* 
 (Hotel Kitchen Work…) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์  วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                   
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถาน

ประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน   การวางแผน   การด าเนินงาน                                 
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานธุรกจิสนามกอล์ฟ 
30701-2501 ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกบักฬีำกอล์ฟ                 2-2-3 

  (Basics of golf) 
จุดประสงค์รำยวชิำ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการเล่นกีฬากอลฟ์ 
2. มีความสามารถในการจดัและใหบ้ริการลูกคา้เล่นกอลฟ์ในรูปแบบต่างๆ 
3. มีความสามารถตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณ์สนามกอลฟ์ ใหพ้ร้อมในการใชง้าน 
4. มีจิตบริการ และมีความสุภาพเรียบร้อย ใหเ้กียรติลูกคา้ 

สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและจดัการโปรแกรมกอลฟ์รูปแบบต่างๆ 
2. จดัและบริการลูกคา้เล่นกอลฟ์ในรูปแบบต่างๆ 
3. ด าเนินการตามโปรแกรมการแข่งขนักีฬากอลฟ์ท่ีก าหนดมาให ้

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเร่ือง กฎ กติกา มารยาท  วิธีการเล่นกอล์ฟวิธีการจัด
โปรแกรมและใหบ้ริการการแข่งขนั  การเลือกใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์กอลฟ์ 
 
30701-2502 กำรบริกำรห้องอำหำรและกำรจัดเลีย้งในงำนธุรกจิสนำมกอล์ฟ              2-2-3 

(Dining room service and banquet in Business service Golf) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนการให้บริการในห้องอาหารและการจดั

เล้ียงในและนอกสถานท่ี 
2. มีความสามารถในการเลือกใช้บ ารุงรักษา วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงานบริการ

หอ้งอาหารและการจดัเล้ียง 
3. มีความสามารถจดัการใหบ้ริการในหอ้งอาหารและการจดัเล้ียงในและภายนอก 
4. มีจิตบริการ ความรับผดิชอบ ความสะอาดและสุขอนามยั มารยาทในการบริการ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนการให้บริการในห้องอาหารและการจดัเล้ียงใน

และนอกสถานท่ี 
2. จดัใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องอาหารและการจดัเล้ียงในและนอกสถานท่ี 
3. จดัรายการอาหารแบบต่างๆ ตามหลกัโภชนาการและความตอ้งการของลูกคา้ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนการให้บริการในห้องอาหารและการจดัเล้ียง
ภายในและนอกสถานท่ี หลกัโภชนาการเบ้ืองตน้ และการจดัเล้ียงแบบต่างๆ เช่น บุฟเฟต ์คอคเทล โต๊ะจีน 
ชนิดและลักษณะของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในธุรกิจสนามกอล์ฟ  เลือกใช้   บ ารุงรักษา วสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในงานบริการห้องอาหารและการจดัเล้ียง มารยาทในการบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
 
3701-2503 กำรบริกำรธุรกจิสนำมกอล์ฟ 2-2-3 
             (Business services golf) 
จุดประสงค์รำยวชิำ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการให้บริการธุรกิจสนามกอล์ฟงานบริการส่วนหน้าและการ
ใหบ้ริการดา้นต่างๆแก่ลูกคา้ 

2. มีความสามารถในการใหบ้ริการส่วนหนา้   การประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
3. มีความสามารถในการใหบ้ริการสินคา้และสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ 
4. มีจิตบริการ ซ่ือสัตย ์สุภาพ อ่อนนอ้ม และแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ได ้

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการให้บริการงานส่วนหน้า งานประสานงาน งานจดัจ าหน่ายสินคา้ 

การจดัสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ 
2. ใหบ้ริการงานส่วนหนา้   ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
3. จดัจ าหน่ายสินคา้เคร่ืองอุปโภค บริโภค และของท่ีระลึก 
4. ด าเนินการจดัสนามฝึกกอลฟ์ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใหบ้ริการธุรกิจสนามกอล์ฟโครงสร้างและลกัษณะงานส่วนหนา้
ของธุรกิจสนามกอล์ฟ การให้บริการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ การติดต่อประสานงานการให้บริการแก่ลูกคา้
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัจ าหน่ายสินคา้เคร่ืองอุปโภค บริโภค และของท่ีระลึก การจดัสนามฝึกซ้อม
กอลฟ์ตามความตอ้งการของลูกคา้และแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ 
 
3701-2504 กำรจัดกำรงำนแม่บ้ำนสนำมกอล์ฟ 2-2-3 
  (Management Housekeeping Golf Club) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการงานแม่บา้นสนามกอลฟ์ 
2.  สามารถปฏิบติังานแม่บา้นสนามกอลฟ์ 
3.  มีความสามารถในการเลือกใช ้บ ารุงรักษา วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นงานแม่บา้นสนามกอลฟ์ 
3.  มีจิตบริการ ซ่ือสัตย ์สุภาพ อ่อนนอ้ม และแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ได ้
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สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานของแม่บา้นสนามกอลฟ์ 
2.  ดูแลใหบ้ริการ บริเวณโดยรอบสนามกอลฟ์ 
3.  ดูแลใหบ้ริการบริเวณเก็บของใชส่้วนตวั ของลูกคา้ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการงานแม่บา้นสนามกอล์ฟ การควบคุมการเบิกจ่ายของใชป้ระจ าวนั  
การเลือกใช ้  บ ารุงรักษา วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นงานแม่บา้น 
 
30701-2505 ภำษำองักฤษงำนบริกำรธุรกิจสนำมกอล์ฟ 1-2-2 
  (English language to business services Golf) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. มีทกัษะ ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ  และน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์   
3.  มีความตระหนกัในการใชภ้าษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง  ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้หลกัการใชภ้าษาองักฤษ ค าศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษเพื่องานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. สนทนาโตต้อบภาษาองักฤษ กบัลูกคา้ชาวต่างชาติ ท่ีมาใชบ้ริการในธุรกิจสนามกอลฟ์   
3.  อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลกัษณ์ต่างๆ ภาษาองักฤษในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียน ค าศพัท์และส านวนภาษาองักฤษท่ีใช้ในงาน
บริการธุรกิจสนามกอล์ฟ การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้โครงสร้างประโยค
พื้นฐานการอ่าน และการเขียน ประกาศ ป้ายเตือน และสัญลกัษณ์ภาษาองักฤษในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
   
3701-2506 ภำษำรัสเซียงำนบริกำรธุรกจิสนำมกอล์ฟ 1-2-2 
  (Russia language to business services Golf) 

จุดประสงค์รำยวชิำ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักบัค าศพัท ์และส านวนภาษารัสเซียในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2.  มีทกัษะ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟ   
3.  ใหเ้กียรติในการใชภ้าษารัสเซีย มีมารยาทในการใชภ้าษาตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
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สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้หลกัการใชภ้าษารัสเซีย ค าศพัท ์และส านวนภาษารัสเซียเพื่องานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. สนทนาโตต้อบ กบัลูกคา้ชาวรัสเซียท่ีมาใชบ้ริการในธุรกิจสนามกอลฟ์   
3.  อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลกัษณ์ต่างๆ ภาษารัสเซียในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายของค าศพัทแ์ละส านวน ท่ีใชใ้นงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์
สนทนาโตต้อบ โดยใชโ้ครงสร้างประโยคพื้นฐานไดอ้ยา่งเหมาะสม อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลกัษณ์
ต่างๆ ภาษารัสเซียในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
 
3701-2507 ภำษำเกำหลงีำนบริกำรธุรกจิสนำมกอล์ฟ 1-2-2 
  (Korea language to business services Golf) 
จุดประสงค์รำยวชิำ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์และส านวนภาษาเกาหลีในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2.  มีทกัษะ ในการฟัง พูด อ่านเขียน และน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟ   
3.  ใหเ้กียรติในการใชภ้าษาเกาหลี มีมารยาทในการใชภ้าษาตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาเกาหลี ค าศพัท์ และส านวนภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ
ธุรกิจสนามกอลฟ์ 

2. สนทนาโตต้อบ กบัลูกคา้ชาวเกาหลีท่ีมาใชบ้ริการในธุรกิจสนามกอลฟ์   
3.  อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลกัษณ์ต่างๆ ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายของค าศพัท์และส านวน ท่ีใชใ้นงานบริการธุรกิจสนามกอล์ฟ
สนทนาโตต้อบโดยใชโ้ครงสร้างประโยคพื้นฐานไดอ้ยา่งเหมาะสม อ่านและเขียนป้ายเตือน สัญลกัษณ์ต่างๆ 
ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
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รายวชิาทวภิาคี   
30701-55xx งานธุรกจิสนามกอล์ฟ        * - * - * 
 (Business services Golf Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์  วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถานประกอบการตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                   
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานธุรกิจสนามกอลฟ์ตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานธุรกิจสนามกอล์ฟในสถาน

ประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน   การวางแผน   การด าเนินงาน                                 
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สำขำงำนบริกำรบนเรือส ำรำญ 
30701-2601 ควำมรู้พืน้ฐำนเกี่ยวกบัเรือ ควำมปลอดภัยและกำรท ำงำนบนเรือ                             1-0-1 
                     (Introduction to Ships, Safety and Working On-Board) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อใช ้

1. มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเรือ ต าแหน่ง หนา้ท่ีสายการบงัคบับญัชา และของผูท้  าการในเรือ  
2. อนุสัญญาระหวา่งประเทศ กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ และการท างานบนเรือ 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานบนเรือ 

สมรรถนะวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเรือ ความปลอดภยับนเรือ และการท างานบนเรือ 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้การท างานบนเรือไดอ้ยา่งปลอดภยั และสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาระหวา่ง

ประเทศ กฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเรือ ต าแหน่ง หนา้ท่ีของผูท้  าการในเรือ และ
สายการบงัคบับญัชา โครงสร้างเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือ ความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือและคนประจ าเรือ 
อนุสัญญาระหวา่งประเทศ กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ ความปลอดภยับนเรือ และ 
การท างานบนเรือ 
 
30701-2602 ควำมรู้พืน้ฐำนในกำรปฏิบัติงำนบนเรือส ำรำญ                      1-2-2 
                     (Introduction to Working On-Board Cruise Ships) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัเรือส าราญ รูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน การปฏิบติังานบนเรือส าราญ เพื่อ
บริการนกัท่องเท่ียว 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบนเรือส าราญตามหลกัการ กระบวนการและต าแหน่งหนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบ  

3. มีเจตคติและกิจนินยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีจรรยาบรรณ
วชิาชีพ และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเรือส าราญ รูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน การปฏิบติังานบนเรือส าราญ 
เพื่อบริการนกัท่องเท่ียว 

2. ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ บนเรือ 
3. ใชอุ้ปกรณ์ในการปฏิบติังานบนเรือ ตามหลกัการกระบวนการและลกัษณะงาน 
4. ใหบ้ริการในงานท่ีรับผิดชอบบนเรือส าราญ ตามหลกัการและกระบวนการ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้บริษทัเรือส าราญ เส้นทางการเดินเรือ  รูปแบบการบริหารจดัการ 
โครงสร้างการบริหารงาน ต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ กฎระเบียบ คุณสมบติัและจรรยาบรรณ                   
ของพนกังาน  ทกัษะการท างานและใชชี้วิตบนเรือ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ต่างๆ บนเรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ        
ท่ีใช้ในการปฏิบติังานบนเรือ กระบวนการปฏิบติังานบนเรือส าราญ วฒันธรรมของนักท่องเท่ียวและ                    
เพื่อนร่วมงาน  
 
30701-2603  ภำษำองักฤษงำนบริกำรบนเรือส ำรำญ                  1-2-2 
  (English for Cruise Ship Services) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานบริการบนเรือส าราญ  
2. มีทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษในงานบริการบนเรือส าราญ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการส่ือสารภาษาองักฤษในงานอาชีพ โดยค านึงถึงหลกัภาษาและ

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานบริการบนเรือส าราญ  
2. ส่ือสารภาษาองักฤษในงานบริการบนเรือส าราญ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัค าศพัท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานบริการบนเรือ
ส าราญ ช่ือและประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ และเคร่ืองปรุง การสนทนาเก่ียวกบั การจองโต๊ะการ
ตอ้นรับลูกคา้ การน าเสนอรายการอาหาร  การเขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม การให้ค  าแนะน า การสั่ง
อาหาร การแสดงบทบาทสมมติทกัษะการให้บริการ การจดัการกบัการต าหนิลูกคา้ การจ่ายเงิน การขอบคุณ
และขอโทษ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการปฏิบติังานบนเรือส าราญ 
 
30701-2604 ภำษำองักฤษส ำหรับคนประจ ำเรือ                  1-2-2 
         (English for Ship Crews) 
จุดประสงค์ รำยวชิำ  เพื่อให้  

1. มีความรู้เก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ ค าศพัทเ์ทคนิคภาษาองักฤษเก่ียวกบัเรือ การเรียกเวลา
และตวัเลข ส าหรับคนประจ าเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศ 

2. มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษปฏิบติังานส าหรับคนประจ าเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน เขียน ไวยากรณ์ ค าศพัทเ์ทคนิคภาษาองักฤษเก่ียวกบัเรือ 
2. เรียกเวลาและตวัเลขส าหรับคนประจ าเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศ 
3. ใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานส าหรับคนประจ าเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ ค าศพัทเ์ทคนิคภาษาองักฤษเก่ียวกบัเรือ 
การเรียกเวลาและตวัเลขส าหรับคนประจ าเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศ  
 
30701-2605 กำรจัดกำรภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ                 1-3-2 
  (Restaurant Management on Cruise Ships) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพและสุขอนามยัของพนกังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมรูปแบบต่าง ๆ  ในภตัตาคารบนเรือส าราญ 

2. มีทกัษะในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคารบนเรือส าราญ ตามหลกัการและกระบวนการ
จดัเตรียมและใหบ้ริการรูปแบบต่าง ๆ  

3. มีทกัษะในการปฏิบติังานภตัตาคารในรูปแบบต่าง ๆ  บนเรือส าราญ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ สุภาพอ่อนนอ้ม และ

สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพและสุขอนามยัของพนกังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมรูปแบบต่าง ๆ  ในภตัตาคารบนเรือส าราญ 

2. แสดงบุคลิกภาพและสุขอนามยัท่ีดีของพนกังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญ 
3. จดัโตะ๊อาหารในภตัตาคารบนเรือส าราญตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ใหค้  าแนะน าและบนัทึกรายการอาหารตามหลกัการ 
5. บริการอาหารในภตัตาคารบนเรือส าราญตามหลกัการและกระบวนการ 
6. บริการเคร่ืองด่ืม-ไวน์ในภตัตาคารบนเรือส าราญตามหลกัการและกระบวนการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามัยส าหรับพนักงานบริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ทกัษะและเทคนิค 
ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัโต๊ะอาหารและศิลปะการพบัผา้เช็ดปาก การถือถาดและการ
ภาชนะบรรจุอาหาร การแนะน ารายการอาหาร การบนัทึกรายการอาหาร การน าเสนอและการบริการไวน์
และการบริการอาหารรูปแบบต่างๆ   
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30701-2606  กำรบริกำรอำหำรเคร่ืองด่ืมบนเรือส ำรำญ                 1-4-3 
                      (Food and Beverage Services on Cruise Ships) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั หนา้ท่ีความรับผดิชอบและกฎระเบียบของพนกังานบริการเคร่ืองด่ืมบนเรือ
ส าราญ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นงาน สูตรเคร่ืองด่ืมมาตรฐาน การใหบ้ริการและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะในการวางแผน จดัเตรียม ด าเนินการผสมเคร่ืองด่ืมตามสูตรมาตรฐานและสูตรท่ีพฒันาข้ึนใหม่ 
และใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมตามหลกัการ กระบวนการ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถท างานพร้อมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั หนา้ท่ีความรับผดิชอบและกฎระเบียบของพนกังานบริการเคร่ืองด่ืม
บนเรือส าราญ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นงาน สูตรเคร่ืองด่ืมมาตรฐาน การใหบ้ริการและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เลือก เตรียม ใช ้และจดัเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นงานบริการเคร่ืองด่ืมตามหลกัการและ
กระบวนการ 

3. ผสมเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอลแ์ละมีแอลกอฮอลต์ามสูตรมาตรฐาน 
4. พฒันาสูตรเคร่ืองด่ืมตามหลกัการและกระบวนการ 
5. บริการผสมเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ค านวณตน้ทุน และก าหนดราคาขายตามหลกัการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการผสมเคร่ืองด่ืม โครงสร้าง  หน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  คุณสมบัติ  
กฎระเบียบจรรยาบรรณของพนักงาน  ประเภท ชนิดของเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในบาร์  
การจดัเก็บบ ารุงรักษา การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ส่วนผสม การจดับาร์ สูตรเคร่ืองด่ืมมาตรฐาน การพฒันาสูตร
เคร่ืองด่ืม การตกแต่งเคร่ืองด่ืม การควบคุมตน้ทุน ก าหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จดัการบริการเคร่ืองด่ืม
ไม่มีแอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอลอ์ยา่งรับผดิชอบตามระเบียบและกฎหมาย และฝึกปฏิบติังานบาร์
ผสมเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญ 
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รำยวชิำทวภิำคี   
30701-56xx งำนบริกำรบนเรือส ำรำญ        * - * - * 
 (Services on Cruise Ships Work) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการบนเรือส าราญ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์  วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานบริการบนเรือส าราญในสถานประกอบการตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

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

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานบริการบนเรือส าราญ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานบริการบนเรือส าราญตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานบริการบนเรือส าราญตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานบริการบนเรือส าราญในสถาน

ประกอบการ สถานประกอบอาชีพ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน   
การด าเนินงาน  การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและ
น าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวชิำชีพ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวชิำชีพ 

 

30701-8001 ฝึกงาน *-*-4 
30701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
30701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวชิำชีพ 

30701-8001 ฝึกงำน *-*-4 
 (Work Practice) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ให้เกิดความช านาญ มีทักษะและ
ประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานใน
สาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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30701-8002 ฝึกงำน 1 *-*-2 
 (Work Practice 1) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง ให้เกิดความช านาญ มีทักษะและ
ประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานใน
สาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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30701-8003 ฝึกงำน  2 *-*-2 
 (Work Practice 2) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง ให้เกิดความช านาญ มีทักษะและ
ประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานใน
สาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30701-8002ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
โครงงำนพฒันำสมรรถนะวชิำชีพ 

 
  

142



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563                 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม  

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
โครงงำนพฒันำสมรรถนะวชิำชีพ 

 

30701-8501 โครงงาน *-*-4 
30701-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
30701-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
โครงงำนพฒันำสมรรถนะวชิำชีพ 

30701-8501 โครงงำน * - * - 4 
 (Project) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่าง   
เป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 
มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วเิคราะห์สรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกบัสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลองส ารวจประดิษฐ์คิดค้นหรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน 
การด าเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัท ารายงาน การน าเสนอ
ผลงานโครงงานโดยด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
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30701-8502 โครงงำน 1 * - * - 2 
 (Project 1) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น
ระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 
มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วเิคราะห์สรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่างๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกบัสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลองส ารวจประดิษฐ์คิดค้นหรือ                   
การปฏิบติังานเชิงระบบ การเลือกหัวขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง  การเขียน
โครงงาน การด าเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัท ารายงาน     
การน าเสนอผลงานโครงงานโดยด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จ          
ในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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30701-8503 โครงงำน 2 * - * - 2 
 (Project 2) 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่าง   
เป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                   
ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 
มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วเิคราะห์สรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกบัสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง  ส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรือ               
การปฏิบติังานเชิงระบบ การเลือกหัวขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง  การเขียน
โครงงาน การด าเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัท ารายงาน       
การน าเสนอผลงานโครงงานโดยด าเนินการ เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานให้แล้วเสร็จ           
ในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30701-8502  หรือ             
เป็นโครงงานใหม่) 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำเลือกเสรี 

 
สำขำวชิำกำรโรงแรม 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำเลือกเสรี 

 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
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30000-9201 ภำษำองักฤษเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำน 1-2-2 
(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  
3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  
4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  
5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการสมัครงาน             

และการปฏิบัติงานอาชีพ  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวติัย่อ           
การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน ค าศพัท์ ส านวนประโยค            
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
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30000-9202 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ 1-2-2 
 (English for Presentation) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอโดยใชส่ื้อประกอบ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. เขียนโครงร่างเร่ืองท่ีน าเสนอ 
3. ผลิตส่ือเพื่อใชป้ระกอบการน าเสนอ 
4. พูดน าเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อประกอบ 
5. ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีน าเสนอ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ ค าศพัท์ ส านวนท่ีใช ้การเขียนโครงร่าง 

(Outline) เร่ืองท่ีน าเสนอ การผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการน าเสนอ การพูดน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัหน่วยงาน การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใชส่ื้อประกอบ การตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีน าเสนอ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 
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30000-9203 กำรอ่ำนภำษำองักฤษในงำนอำชีพ                              1-2-2
  (English Reading for Careers) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. ใชก้ลยทุธ์การอ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการหรือจบัประเด็นส าคญั 
3.  เดาความหมายของค าหรือขอ้ความจากบริบทท่ีก าหนด 
4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านขอ้ความ ขั้นตอน         

การปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ การใชก้ลยทุธ์
การอ่านอย่างเร็วเพื่อหาข้อมูลเฉพาะท่ีต้องการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพื่อจับประเด็นส าคัญ 
(Skimming) การเดาความหมายจากบริบท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั 
(Main Idea) การสรุปใจความส าคญัของเร่ืองเก่ียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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30000-9204 กำรเขียนภำษำองักฤษเพ่ืองำนอำชีพ                             1-2-2 
(English Writing for Careers) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 
3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบท่ีก าหนด 
4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั 

บนัทึกขอ้ความ ป้ายประกาศ ใบสั่งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบติังาน (Job Report) จดหมายสอบถาม 
(Inquiry Letter) จดหมายสั่งซ้ือ (Order Letter) ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอก
ขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ในงานอาชีพ 
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30000-9205 ภำษำองักฤษเพ่ืองำนบริกำร                  1-2-2 
 (English for Service Sectors) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2.  สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  
3.  ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2.  ฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ  
3.  สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  
4.  อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ 
5.  เขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 
6.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานบริการ การสนทนาในสถานการณ์การต้อนรับ การให้ข้อมูลเก่ียวกบัหน่วยงาน สินค้าหรือบริการ      
การให้ความช่วยเหลือ การให้ค  าแนะน า การประชาสัมพนัธ์ การตอบค าถามลูกคา้หรือผูม้าติดต่อ การอ่าน
ขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใช้ในงานบริการ การเขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
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-หน้าว่าง- 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
  

155



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563                 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม  

ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

30000-20xx กจิกรรมองค์การวชิาชีพ… 0-2-0 
 (Vocational Organization Activity…) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน  
องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและ

วตัถุประสงคข์องกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ

เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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30000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
 (Moral and Ethics Promotion Activity) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลตาม
ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดี
งามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตย์
สุจริต และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   
3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระ

ยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน 
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 
ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุง 
การท างาน 
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