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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

สาขาวชิาการโรงแรม 
 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร ทักษะการคิดและการ
แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการโรงแรมให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการโรงแรม 
4. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการโรงแรมในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง

ใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานการโรงแรมในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ

ใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานและด ารงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ค  านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
คุณภาพของผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภ ทวิชา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวชิาการโรงแรม ประกอบดว้ย 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-
สัมพนัธ์ ความเช่ือมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่ งตนเอง
ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 
2.1.3 หลกัการด ารงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
2.1.4 หลกัการปรับตวัและด าเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.2 ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์  
2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจ าวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์               
และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 
3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้ 
3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา 
3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 
3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ 
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน 
3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีก าหนด 
3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 
3.3.1 วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพการโรงแรม ตามหลกัการและกระบวนการ 
3.3.3 เลือก  ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
3.3.5   ใชห้ลกัการและกระบวนการของการเป็นผูใ้ห้บริการในการปฏิบติังานการโรงแรม 
3.3.6   ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมไทยในการปฏิบติังานการโรงแรม 

  3.3.7   เขา้ใจในศิลปวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว 
สาขางานการโรงแรม 
3.3.8 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพการโรงแรมท่ีไม่อยู่ภายใต ้                     

การควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.9 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานการโรงแรม 
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3.3.10  เขา้ใจและมีทกัษะเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ ในงานอาชีพ 
       3.3.11 เข้าใจหลักการและกระบวนการท างานในงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้าน                 

งานครัว งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
      3.3.12 มีทกัษะและเจตคติท่ีดีในการให้บริการงานส่วนหน้า  การท าห้องพกัและบริเวณ

ทัว่ไป งานผา้และดอกไมข้องโรงแรม  ใช้อุปกรณ์และปฏิบติังานครัวโรงแรม  เตรียมและให้บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

3.3.13 มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีทกัษะการใชภ้าษาในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 3.3.14 สามารถติดตามความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละน ามาพฒันางานโรงแรมใหมี้

ประสิทธิภาพและทนัสมยั 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
สาขาวชิาการโรงแรม 

 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562   ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการโรงแรม จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ 103  
หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 

 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จ านวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 
20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 
20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ) 
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 ส าหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 ส าหรับภาคเรียนท่ี 6    
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ
หน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 
20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 
20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 
20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 0-2-1 
20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ 0-2-1 
20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 
20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 0-2-1 
20000-1210 ภาษาองักฤษส าหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
20000-1215 ภาษาองักฤษส าหรับงานท่องเท่ียว 0-2-1 
20000-1216 ภาษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จ  านวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 
20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 
20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จ  านวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 
20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2 
20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  
20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 

 

 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะน าเพิม่เติม 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 
20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 
20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 
20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต                  
หรือเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 

 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1601 ทกัษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 
20000-1602 เพศวถีิศึกษา 1-0-1 

 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 
20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1605 ทกัษะสุขภาพ 1-2-2 
20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ 1-2-2 
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  *-*-* 
           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกิต )  
 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 
20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
20700-1001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1- 2-2 
20700-1002 ศิลปวฒันธรรมไทย 1-2-2 
20700-1003 ศิลปะการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1004 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 2-0-2 
20700-1005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1006 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1-2-2 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกิต)   

  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20701-2001 ความปลอดภยัในโรงแรม 2-0-2 
20701-2002 การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจโรงแรม 1-2-2 
20701-2003 การประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3 
20701-2004 งานแม่บา้นโรงแรม 2-2-3 
20701-2005 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
20701-2006 ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 2-2-3 
20701-2007 เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 1-2-2 
20701-2008 งานส่วนหนา้โรงแรม 1-2-2 
20701-2009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1-2-2 
20701-2010 ธุรกิจโรงแรม                   2-0-2 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
  2.3.1  สาขางานการโรงแรม 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20701-2101 สนทนาภาษาองักฤษในงานโรงแรม 1-2-2 
20701-2102 ภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพโรงแรม 1-2-2 
20701-2103 เบเกอร่ี 2-2-3 
20701-2104 แกะสลกัผกัและผลไม ้ 2-2-3 
20701-2105 ศิลปะการจดัตกแต่งอาหาร 1-2-2 
20701-2106 โภชนาการและอนามยัอาหาร 2-0-2 
20701-2107 เคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ์ 1-2-2 
20701-2108 อาหารเพื่อสุขภาพ 2-2-3 
20701-2109 งานซกัรีด 1-2-2 
20701-2110 คอมพิวเตอร์เพื่องานแม่บา้น 1-2-2 
20701-2111 คอมพิวเตอร์งานส่วนหนา้โรงแรม 1-2-2 
20701-2112 การจดัดอกไม ้ 2-2-3 
20701-2113 การจดักิจกรรม MICE ในโรงแรม 2-2-3 

20701*2126 ถึง 20701*2199  รายวชิาในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
      หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20701-5101 ปฏิบติังานการโรงแรม 1 *-*-* 
20701-5102 ปฏิบติังานการโรงแรม 2 *-*-* 
20701-5103 ปฏิบติังานการโรงแรม 3 *-*-* 
20701-5104 ปฏิบติังานการโรงแรม 4 *-*-* 
20701-5105 ปฏิบติังานการโรงแรม 5 *-*-* 
20701-5106 ปฏิบติังานการโรงแรม 6 *-*-* 

    ส าห รับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่า 18 ห น่วยกิตนั้ น  ให้สถาน ศึกษา                     
และสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่ อก าหนดรายละเอียด                   
ของแต่ละรายวิชาทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึก           
และจ านวนหน่วยกิตเพื่อน าไปจดัท าแผนการฝึกอาชีพ และแนวการวดัและประเมินผลรายวชิา ทั้งน้ี โดยให้
ใชเ้วลาฝึกในสถาน-ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20701-8001 จ านวน 4 หน่วยกิต หรือรายวชิา 20701-8002 และ 20701-8003 
รวม 4 หน่วยกิต 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20701-8001 ฝึกงาน *-*-4 
20701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
20701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20701-8501 จ านวน 4 หน่วยกิต หรือ รายวชิา 20701-8502 และ 20701-8503 

รวม 4 หน่วยกิต  
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20701-8501 โครงงาน *-*-4 
20701-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
20701-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวชิาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 
4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิา
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 
20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
20000*2001 ถึง 20000*20XX     กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร/ กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

   หรือสถานประกอบการจดั 
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หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 
20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
20700-1001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1- 2-2 
20700-1002 ศิลปวฒันธรรมไทย 1-2-2 
20700-1003 ศิลปะการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1004 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 2-0-2 
20700-1005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1006 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1-2-2 
 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20701-2001 ความปลอดภยัในโรงแรม 2-0-2 
20701-2002 การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจโรงแรม 1-2-2 
20701-2003 การประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3 
20701-2004 งานแม่บา้นโรงแรม 2-2-3 
20701-2005 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2-2-3 
20701-2006 ภตัตาคารและการจดัเล้ียง 2-2-3 
20701-2007 เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 1-2-2 
20701-2008 งานส่วนหนา้โรงแรม 1-2-2 
20701-2009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1-2-2 
20701-2010 ธุรกิจโรงแรม             2-0-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   
 สาขางานการโรงแรม 

20701-2101 สนทนาภาษาองักฤษในงานโรงแรม 1-2-2 
20701-2102 ภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพโรงแรม 1-2-2 
20701-2103 เบเกอร่ี 2-2-3 
20701-2104 แกะสลกัผกัและผลไม ้ 2-2-3 
20701-2105 ศิลปะการจดัตกแต่งอาหาร 1-2-2 
20701-2106 โภชนาการและอนามยัอาหาร 2-0-2 
20701-2107 เคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ์ 1-2-2 
20701-2108 อาหารเพื่อสุขภาพ 2-2-3 
20701-2109 งานซกัรีด 1-2-2 
20701-2110 คอมพิวเตอร์เพื่องานแม่บา้น 1-2-2 
20701-2111 คอมพิวเตอร์งานส่วนหนา้โรงแรม 1-2-2 
20701-2112 การจดัดอกไม ้ 2-2-3 
20701-2113 การจดักิจกรรม MICE ในโรงแรม 2-2-3 
 

 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
20701-8001 ฝึกงาน *-*-4 
20701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
20701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 โครงการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
20701-8501 โครงงาน *-*-4 
20701-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
20701-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน  
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0- 2 
 (Occupational Health and Safety) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน
อาชีพ 

2. สามารถด าเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการท างาน 
3. สามารถปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกักายศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
4. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการ ควบคุม ป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 
2. วางแผนการด าเนินการเบ้ืองต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจาก          

การท างาน 
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกักายศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั 
5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 
6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบติัภยัท่ีเกิดจากการท างานและการควบคุมป้องกนั การปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกัการยศาสตร์  
การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเบ้ืองตน้ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั เคร่ืองป้องกนั
อันตรายการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั 
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20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2-0-2 
 (Energy, Resources and Environment Conservation) 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มหลกัการและวธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหา

และอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 
4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัพลงังานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ความสัมพนัธ์ของพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกับการด ารงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงาน
พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังานและทรัพยากร 
แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการอนุรักษ์พลงังาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 
 (Business and Entrepreneurs) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจดัท าแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัท าแผนธุรกิจอยา่งง่าย 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและ             

การลงทุน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ การจดัหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ               
การเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบและการจดัท าแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองคก์ร และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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20001-1004 กฎหมายแรงงาน   1-0-1 
 (Labor Laws) 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานการคุม้ครองแรงงานแรงงานสัมพนัธ์และการประกนัสังคม 
2. เข้าใจหลักการวิธีการขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานด้านอุตสาหกรรม                    

การผลิตและบริการ 
3. เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดีและมีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานการคุม้ครองแรงงานแรงงานสัมพนัธ์และ

การประกนัสังคม 
2. ปฏิบติัตามวธีิการและขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานการคุม้ครองแรงงานแรงงานสัมพนัธ์การประกนัสังคม
กฎหมายอุตสาหกรรมดา้นการผลิตและบริการ 
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20001–2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ        1 - 2 - 2 
  (Computer and Information for Work) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ                 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบค้นและส่ือสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศ  
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศระบบปฏิบติัการ 
โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 
4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 
5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบ 

ปฏิบติัการ  การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าเพื่อจดัท าเอกสารในงานอาชีพ   การใชโ้ปรแกรมตาราง ท าการ          
เพื่อการค านวณในงานอาชีพ   การใช้โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป อ่ืน ๆ          
ตามลกัษณะงานอาชีพ  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบคน้ขอ้มูลเพื่องานอาชีพและการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ    
ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบ
สารสนเทศและงานอาชีพ 
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20700-1001  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                        1–2–2 
  (Tourism Industry) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้พื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  องคป์ระกอบ 
2. ปัจจยัสนบัสนุนและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 
3. มีทกัษะในการปฏิบติังานกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
4. มีเจคติท่ีดีต่องานบริการและวชิาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และผลกระทบของ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการปฏิบติังาน  

การท่องเท่ียว 
3. ประสานงานและปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามลกัษณะงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ความหมาย ความส าคญั และผลกระทบของ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  บริษทัน าเท่ียว  
ตวัแทนการท่องเท่ียว  ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัอ่ืนๆ  ธุรกิจการขนส่ง  ธุรกิจการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก  ธุรกิจ
ภตัตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสถานบนัเทิงและธุรกิจบริการอ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทรัพยากรการท่องเท่ียว  
ปัจจยัสนบัสนุนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
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20700-1002  ศิลปวฒันธรรมไทย                  1-2-2 
             (Thai Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย  ศิลปกรรมไทย  วถีิชีวติของคนไทย 
2.  ประยกุตใ์ชศิ้ลปะและวฒันธรรมไทยในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
3.   มีจิตส านึกในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

สมรรถนะรายวชิา   
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วถีิชีวติของคนไทย 
 2.ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยในการปฏิบติังานบริการท่องเท่ียว 
 3.ปฏิบติังานบริการท่องเท่ียวบนพื้นฐานการส่งเสริมและการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวิวฒันาการของวฒันธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม 

และวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนไทย  ความรู้เก่ียวกบัศิลปกรรมไทย  การศึกษานอกสถานท่ี 
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20700-1003  ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว               1-2-2 
                           (Art of Service in Hospitality) 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการของการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. สามารถปฏิบติังานบริการและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
3. มีเจตคติท่ีดีและบุคลิกภาพท่ีดีในการใหบ้ริการ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ  กระบวนการและเทคนิคในการใหบ้ริการในอุตสาหกรรม  
     ท่องเท่ียว 
2. ปรับปรุงและพฒันาบุคลิกภาพของการเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีดี 
3. ใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการบริการ  ความหมาย  ความส าคญั  คุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมของผูใ้ห้บริการ  บุคลิกภาพท่ีดีของผูใ้ห้บริการ  พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ  มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีใน
การท างานและการปฏิบติังานบริการ  การส่ือสารและการรับโทรศพัท์  ศิลปะการให้บริการ  เทคนิคและ
วธีิการบริการเพื่อความประทบัใจ   ปัญหาเฉพาะหนา้และการแกไ้ขปัญหา   ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการและการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
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20700 – 1004  พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว                                                                              2-0-2 
                    (Tourist Behavior) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติ ประเภทของ
ลูกคา้ และพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้แต่ละประเภท 

2. สามารถวเิคราะห์ถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติในการใชบ้ริการดา้นอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

3. เกิดลกัษณะนิสัยท่ีดีในการตอ้นรับลูกคา้ และประยกุตใ์ชก้บัลูกคา้แต่ละกลุ่มไดดี้ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมพื้นฐานของนกัท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติ 
2. วเิคราะห์ลกัษณะธรรมชาติ และความแตกต่างของพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติ 
3. วเิคราะห์พฤติกรรมในการใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในงานบริการตามกลุ่มนกัท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว กลุ่มนกัท่องเท่ียว การใชบ้ริการท่ีพกั การท่องเท่ียว การขนส่ง
และการเดินทาง ร้านอาหาร สินคา้ของท่ีระลึก  พฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเท่ียว ความแตกต่างของ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติ  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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20700-1005  การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว               1-2-2 
                    (Marketing for tourism) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
2. จ าแนกกลุ่มตลาดเป้าหมายและพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ 
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ มีหลกัเกณฑ ์ความคิดสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบันโยบายของภาครัฐและแนวโนม้การตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน

อนาคต 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการขายการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการปฏิบติังานอาชีพ  

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐานของการขาย และการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว ความหมาย 
ความส าคญั  องค์ประกอบ กลุ่มตลาดเป้าหมาย หลกัการขาย แนวความคิดการขายในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว เปรียบเทียบการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการตลาดออนไลน์           
การจ าหน่ายสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) สถานการณ์
ทางการตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต นโยบายของรัฐกบัการส่งเสริม
การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
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20700-1006   ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรมและการท่องเทีย่ว    1-2-2 
 (English for Hotel and Tourism) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวนพื้นฐานเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2. มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากล 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวนพื้นฐาน ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2. ปฏิบติัการใชภ้าษาองักฤษดา้นการโรงแรมและการท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากล 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวนพื้นฐานเพ่ือการโรงแรมและการท่องเท่ียว การฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน 
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมท่ีพกัและแหล่งท่องเท่ียว การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวฝึก
ปฏิบติัการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
20701-2001  ความปลอดภัยในโรงแรม                           2-0-2 
               (Hotel safety)        
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานโรงแรม 
2. สามารถป้องกนัอุบติัเหตุในโรงแรมได ้
3. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความ!เก่ียวกบัความปลอดภยัในโรงแรม อุบติัเหตุสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในโรงแรม 
2. ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แก๊สหุงตม สารเคมีอยา่งถูกตองตามคู่มือการใช ้
3. ป้องกนั ปฏิบติัตน และเขา้ร่วมปฏิบติังานกบัทีมผจญเพลิง เม่ือเกิดอคัคีภยั 
4. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและการด าเนินการ เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบั ความปลอดภยัในโรงแรม อุบติัเหตุ สาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในโรงแรมการ
ป้องกันอนัตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แก๊สหุงตม สารเคมี การป้องกันและการปฏิบติั             
ตนเม่ือเกิดอัคคีภัย การเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมผจญเพลิง การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงแรม 
เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยัท่ีใช้ในโรงแรม การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและการด าเนินการ                 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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20701-2002 การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในโรงแรม                 1-2-2 
( Nature and environmental conservation in the hotel)      

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. บูรณาการการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบัการด าเนินงานโรงแรม 
3. การสร้างกิจนิสัยท่ีดีและจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมและ    
     ชุมชนโดยรอบ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. น ามาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มไปบูรณาการกบัการด าเนินงานโรงแรม 
3. สร้างกิจนิสัยท่ีดีและจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมและชุมชน

โดยรอบ 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในโรงแรม สร้างความเขา้ใจ
และตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี  การด าเนินงานโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โครงการ
โรงแรมใบไมสี้เขียว หลกัการ 3 R. ท่ีใช้ในโรงแรม พฒันานวตักรรมการออกแบบโรงแรมให้ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยท่ีสุด ออกแบบการจดัการทรัพยากรน ้ า รวมทั้งพฒันาระบบรีไซเคิลภายใน
โรงแรม นอกจากน้ีแลว้โรงแรมจะตอ้งใหค้วามเคารพกบัส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีบริเวณท่ีโรงแรมตั้งอยูร่วมถึง
ใหค้วามเคารพกบัวฒันธรรมชุมชน อีกทั้งมีการพฒันาการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
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20701-2003  การประกอบอาหารโรงแรม                  2-2-3  
 (Food Production)                 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. ความรู้เก่ียวกบัประเภทของครัวและอุปกรณ์งานครัว 
2. มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกซ้ืออาหารสด แหง้ 
3. สามารถจดัเตรียมวตัถุดิบและการประกอบอาหารโรงแรม 
4. สามารถจดัตกแต่งอาหารก่อนบริการ 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับการประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ์ค าศัพท์                     

ท่ีใชใ้นงานครัว 
2. เลือกซ้ือ อาหารสด แห้ง เตรียมและจดัตกแต่งอาหารประเภทเน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้เก็บรักษา 

อาหารอยา่งถูกวธีิ ตามต ารับอาหาร 
3. ปฏิบติัการเตรียมอาหาร ตามต ารับอาหาร 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ การประกอบอาหารโรงแรม  ประเภทของครัวและอุปกรณ์ ค าศพัท ์
ท่ีใช้ในงานครัว การเลือกซ้ืออาหารสด - แห้ง การเตรียมและจดัตกแต่งอาหารประเภทเน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้
การเก็บรักษาอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสม การจดัเตรียมวตัถุดิบตามต ารับอาหาร การจดัตกแต่งหัวจาน 
การจดัลงภาชนะ และปฏิบติัการประกอบอาหารโรงแรม ตามหลกัสุขอนามยั 
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20701-2004  งานแม่บ้านโรงแรม                            2-2-3
  (House keeping) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจการท างานของงานแม่บา้นโรงแรมและการประสานงานแผนกต่าง ๆ 
2. สามารถท าความสะอาดห้องพกั และพื้นท่ีสาธารณะในโรงแรม และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาด 
3. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานแม่บา้นโรงแรม ตามค าอธิบายลกัษณะงาน 
2. ท าความสะอาดห้องพกั ปูเตียง จดัเตรียมเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส าหรับห้องพกั ตามมาตรฐาน 

การจดัท าหอ้งพกั 
3. ท าความสะอาดและดูแลพื้นท่ีสาธารณะตามขนตอน 
4. บ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาดหลงัการใชง้านตามคู่มือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานแม่บานโรงแรม หนาท่ี ความรับผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณ  
งานแม่บา้น การประสานงานกบัแผนกต่าง ๆ การท าความสะอาดหองพกั การปูเตียง การจดัเตรียม เคร่ืองใช้
และอุปกรณ์ส าหรับหองพกั การท าความสะอาดและดูแลพื้นท่ีสาธารณะ และการบ ารุงรักษา อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การท าความสะอาด 
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20701 -2005  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม                2-2-3 
 (Food and Beverages Service ) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรูความเชา้ใจในหลกัการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. ปฏิบติังานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. ตระหนกัในหนาท่ีความรับผดิชอบงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. เจตคติและกิจนิสัยท่ีตีในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในธุรกิจโรงแรม 
2. แสดงความรูเก่ียวกบัรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมของแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. จดัโตะ๊อาหาร บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบการบริการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเภท รูปแบบของการบริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม หนา้ท่ีความรับผดิชอบ คุณสมบติั เจตคติท่ีดีในงานบริการ จรรยาบรรณของฝ่ายบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ความรู้ เก่ียวกบัรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม การจดัเตรียมบริการ มารยาทการรับประทานอาหาร และฝึกปฏิบติั การจดัโตะ๊อาหาร  การบริการ
อาหาร และเคร่ืองด่ืม 
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20701 - 2006 ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง                     2-2-3 
 (Restaurant and Banquet) 
จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเชา้ใจงานภตัตาคาร งานจดัเล้ียง 
2. มีความเชา้ใจในหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของพนกังานในงานภตัตาคารและงานเล้ียง 
3. สามารถจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และสถานท่ีในงานภตัตาคารและงานจดัเล้ียง 
4. สามารถใหก้ารบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานภตัตาคารและงานจดัเล้ียง 
5. มีเจตคติท่ีดี ในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความ!เก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานภตัตาคารและการจดัเล้ียง 
2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ีในภตัตาคารและการจดัเล้ียง 
3. ปฏิบติังานภตัตาคารและงานจดัเล้ียงในโรงแรมตามมาตรฐาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ภตัตาคารและการจดัเล้ียง หลกัการด าเนินงาน รูปแบบ การวางแผน 
จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ีในภตัตาคารและการจดัเล้ียง ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ และฝึกปฏิบติั
เก่ียวกบังานภตัตาคารและงานจดัเล้ียง 
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20701 – 2007  เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม                1-2-2 
 (Beverage and Mixed drinks)  
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถจดัเตรียมและเลือกใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ด ้
3. สามารถใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมได ้
4. เจตคติท่ีดีของงานอาชีพ งานบริการเคร่ืองด่ืมได ้ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม 
2. จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืมและการบริการเคร่ืองด่ืมตามรูปแบบ 

การบริการ 
3. ผสมเคร่ืองด่ืมและบริการเคร่ืองด่ืมตามสูตรท่ีก าหนด  

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภทของเคร่ืองด่ืม หนา้ท่ี ความ รับผดิชอบ 
คุณสมบติัจรรยาบรรณของพนกังานฝ่ายบริการเคร่ืองด่ืม ความ!เก่ียวกบั อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชก้ารดูแล
รักษา ฝึกปฏิบติัการผสมเคร่ืองด่ืม การบริการเคร่ืองด่ืม 
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20701-2008  งานส่วนหน้าโรงแรม                         1-2-2 
  (Front office) 
จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเชา้ใจในงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. มีทกัษะในการปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรมและการประสานงานกบัแผนกอ่ืน ๆ 
3. มีทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความ!เก่ียวกบังานส่วนหนา้โรงแรม 
2. ปฏิบติังานส่วนหนา้โรงแรมตามขนตอนการท างาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพื้นฐานงานส่วนหน้าโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า               
หน้าท่ีความรับผิดชอบ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานส่วนหน้า งานต้อนรับและลงทะเบียนเช้าพกั (Check - in)                
การคืนหอ้งพกั (Check - out) งานบริการบริเวณส่วนหนา้โรงแรม เช่น การให้ขอ้มูลห้องพกั ขอ้มูลสถานท่ี
ท่องเท่ียว การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การประสานงานกบัแผนกอ่ืน ๆ ศิลปะการน าเสนอการขายหอ้งพกัและ
การเพิ่มยอดขายสินคา้ส่วนอ่ืนๆในโรงแรม  
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20701 – 2009  คอมพวิเตอร์ในงานโรงแรม                         1-2-2 
  (Computer for Hotel) 
จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 
2. สามารถใชโ้ปรแกรมส านกังานท่ีใชใ้นงานโรงแรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 
2. เลือกใชโ้ปรแกรมส านกังานในการปฏิบติังานโรงแรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและ ปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม วิธีการใช้โปรแกรมส านกังานท่ีใช้ในงาน
โรงแรมท่ีเป็นปัจจุบนั การเลือกใชโ้ปรแกรมส านกังานให้เหมาะกบังาน ปัญหา ขอ้จ ากดัในการใชง้าน และ
ฝึกปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 
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20701-2010   ธุรกจิโรงแรม                   2-0-2 
                  (Hotel Business) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการด าเนินงานโรงแรม  
2. มีความรู้เข้าใจลักษณะการด าเนินงาน โครงสร้างการบริหาร  ลักษณะพิเศษ และงานขั้น

พื้นฐานของโรงแรม 
3. สามารถใชร้ะบบการจดัการโรงแรมหรือ PMS 
4. มีเจตคติท่ีดีและถูกตอ้งต่ออาชีพโรงแรม 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม ลกัษณะพิเศษและแนวโนม้ของธุรกิจ  

โรงแรมในอนาคต 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัทเ์ฉพาะของงานโรงแรมท่ีใชใ้นการปฏิบติัการอาชีพ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 
4. เลือกใชร้ะบบการจดัการโรงแรม  

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความเป็นมา  ความส าคญัของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของโรงแรม  การแบ่งระดบัของโรงแรม  โครงสร้างการบริหารงาน การปฏิบติัหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ  การแบ่งสายงานในโรงแรม  ลกัษณะพิเศษของงานโรงแรม  ค าศพัท์เฉพาะส าหรับงาน
โรงแรม ปฏิบติัเก่ียวกับระบบการจดัการโรงแรม  (Property Management System หรือ PMS) วิธีการใช้
ระบบการจดัการโรงแรมท่ีเป็นปัจจุบนั การเลือกใช้ระบบการจดัการโรงแรมให้เหมาะกบังาน  แกปั้ญหา 
ขอ้จ ากดั ในการใชง้าน และฝึกปฏิบติัการใชร้ะบบการจดัการโรงแรม   
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 
สาขาวชิาการโรงแรม 
20701-2101  สนทนาภาษาองักฤษในงานโรงแรม                 1-2-2 
  (Communicative English for Hotel) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษพื้นฐานท่ีใชใ้นงานโรงแรม 
2. สามารถส่ือสาร ใหข้อ้มูลและบริการในโรงแรม 
3. กรอกแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโรงแรม 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม 
2. สนทนาภาษาองักฤษในการใหบ้ริการตามสถานการณ์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการ สนทนาภาษาองักฤษในงานโรงแรม ภาษาองักฤษในการตอนรับ  
การบริการแขกในสถานการณ์ต่าง ๆ การให้ขอ้มูลเก่ียวอบัห้องพกั การส ารองห้องพกั การบริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม การติดต่อทางโทรศพัท ์การกรอกแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการปฏิบติังานโรงแรมการบริการทัว่ไป 
ในโรงแรม และทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในงานโรงแรม 
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20701-2102  ภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพโรงแรม                                           1-2-2 
  (English for Professions) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์และภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานบริการส่วนหนา้โรงแรม              
งานแม่บา้นโรงแรม งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและงานประกอบอาหารโรงแรม 

2. สามารถจดัท าเอกสารในงานส่วนหนา้โรงแรม งานแม่บา้นโรงแรม งานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมและงานประกอบอาหารโรงแรม 

3. สามารถส่ือสาร ใหข้อ้มูลและบริการในโรงแรม 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความ!เก่ียวอบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม งานแม่บา้นโรงแรม 
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและงานประกอบอาหารโรงแรม 

2. สนทนาภาษาองักฤษในการใหบ้ริการงานส่วนหนา้โรงแรม งานแม่บา้นโรงแรม งานบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมและงานประกอบอาหารโรงแรม 

3. จดัท าเอกสารในงานส่วนหนา้โรงแรม งานแม่บา้นโรงแรม งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและ
งานประกอบอาหารโรงแรม 

4. ส่ือสาร ใหข้อ้มูลและบริการในโรงแรม 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับภาษาองักฤษส าหรับงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและงานประกอบอาหารโรงแรม ค าศพัท์ ส านวนในงานบริการส่วนหน้า
โรงแรม งานแม่บา้นโรงแรม งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและงานประกอบอาหารโรงแรม การกรอก
แบบฟอร์มและเอกสารในงานส่วนหน้างานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและ               
งานประกอบอาหารโรงแรม สนทนาภาษาองักฤษในการให้บริการ และฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ
ส าหรับงานส่วนหนา้โรงแรม งานแม่บา้นโรงแรม งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและงานประกอบอาหาร
โรงแรม 
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20701-2103  เบเกอร่ี                     2-2-3 
  (Bakery) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวลบัผลิตกณัฑเ์บเกอร่ี 
2. สามารถเลือกวตัถุดิบ อุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ละเก็บรักษาไดอ้ยา่งลูกตอ้ง 
3. สามารถผลิตเบเกอร่ีได ้
4. มีกิจนิสัยท่ีดี,ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการผลิตเบเกอร่ี 
2. เลือกวตัถุดิบ อุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ละเก็บรักษาตามสูตรการผลิตเบเกอร่ี 
3. ผลิตเบเกอร่ีเบ้ืองดน้ตามสูตรมาตรฐาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเบเกอร่ี วตัถุดิบ อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การน าไปใช ้การเก็บรักษาผลิตกณัฑ ์     
เบเกอร่ี และแกปฏิบติัการท าเบเกอร่ีเบ้ืองดน้ 
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20701-2104  แกะสลกัผกัและผลไม้                                                                                       2-2-3 
  (Fruit and Vegetable Curving) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานแกะสลกัผกัและผลไม ้
2. สามารถเลือกวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแกะสลกัผกัและผลไม ้
3. สามารถแกะสลกัผกั ผลไมเ้พือ่ใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการแกะสลกัผกัและผลไม ้
2. แกะสลกัผกัและผลไมเ้พื่อน าไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการแกะสลกัผกัและผลไม ้การเลือก การจดัเตรียมวตัถุดิบ วสัดุ อุปกรณ์ 
ในการแกะสลกัผกั ผลไมใ้นโอกาสต่าง ๆ การเก็บรักษา และฝึกปฏิบติัการแกะสลกัผกัและผลไม ้
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20701-2105  ศิลปะการตกแต่งอาหาร                 2-2-3 
(Food decoration) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 
1. มีความรู้และเขา้ใจศิลปะการตกแต่งอาหารใหมี้ความสวยงาม และน่ารับประทาน 
2. มีความรู้และเขา้ใจ การหัน่ ตดัชินอาหารใหส้วยงามเหมาะสมกบัชนิดของอาหาร 
3. มีความสามารถในการเลือกผกั ผลไม ้เพื่อน ามาแกะสลกัใหเ้หมาะกบัการตกแต่งอาหาร 
4. มีกิจนิสัยท่ีดี,ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของศิลปะการตกแต่งอาหาร 
2. แกะสลกัเชิงธุรกิจ จดัตกแต่งหวัจาน จดัลงภาชนะ และเก็บรักษา 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับศิลปะเพื่อการจัดตกแต่งอาหาร การหั่น การตัดชินให้สวยงาม                     
เพื่อประกอบ อาหาร การแกะสลกัเชิงธุรกิจ การจดัตกแต่งหัวจาน การจดัลงภาชนะ การเก็บรักษาและ              
การปฏิบติัการจดั ตกแต่งอาหาร 
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20701-2106 โภชนาการและอนามัยอาหาร                       2-0-2 
  (Food and Nutrition) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโภชนาการและหลกัการของอนามยัอาหาร 
2. มีความรู้เก่ียวกบัอาหารสมดุลและส่ิงปนเป้ือนในอาหาร 
3. มีความเก่ียวกบัสุขอนามยัของผูป้รุงอาหารและวธีิการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ 

เคร่ืองใชใ้นครัว 
4. สามารถน าหลกัโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการประกอบ

อาชีพได ้
5. มีกิจ,นิสัยท่ีดี,ในการท างานอยา่งเป็นระบบ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความเก่ียวกบัหลกัการของโภชนาการและอนามยัอาหาร 
2. ใชห้ลกัโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เร่ืองโภชนาการและอนามยัอาหาร อาหารหลกั 5 หมู่ อาหารสมดุล ส่ิงปนเป้ือน
ในอาหารสุขอนามยัของ ผูป้รุงอาหาร การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัว การป้องกนัและ
ก าจดั สัตว ์แมลง การก าจดัขยะมูลฝอย การก าจดัไขมนั น ้ าเสีย ตามหลกัของสุขาภิบาล การรักษาคุณค่า             
ทางโภชนาการของอาหาร วฒันธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชนชาติต่าง ๆ 
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20701-2107  เคร่ืองด่ืมเชิงพาณชิย์                                                         1-2-2 
 (Commercial  Beverages) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจประเภทของเคร่ืองด่ืมยอดนิยม 
2. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ์
3. สามารถจดัท า และดดัแปลงเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ์
4. สามารถค านวณตน้ทุน ก าหนดราคาขาย จดัจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย 
5. มีกิจนิสัยท่ีดี ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ์
2. เลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย  ์
3. จดัท า และดดัแปลงเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ์
4. ค านวณตน้ทุน ก าหนดราคาขาย จดัจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม เ ชิงพาณิชย์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีนิยม การเลือกใช้ว ัตถุดิบ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ การจดัเตรียม การตกแต่ง วิธีท า การดดัแปลงเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ์ การค านวณตน้ทุน 
ก าหนดราคาขาย การส่งเสริมการขายการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ขนมและอาหารวา่ง การใหบ้ริการ 
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20701-2108  อาหารเพ่ือสุขภาพ                    2-2-3
  (Health Cuisine)     
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการประกอบอาหาร 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองปรุง วตัถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
3. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ไคเ้หมาะสมกบัชนิดของอาหาร 
4. สามารถประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและจดัตกแต่งลงภาชนะไคเ้หมาะสม 
5. มีกิจนิสัยท่ีดี,ในการปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบและมีความคิดสร้างสรรค์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของอาหารเพื่อสุขภาพ 
2. จดัท า และดดัแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ ความหมาย ความส ากญั ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ แหล่งวตัถุดิบ การเลือกซ้ือ การเตรียม การประกอบ การดดัแปลงอาหาร เพื่อสุขภาพ และ
การปฏิบติัการประกอบและดดัแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ 
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20701-2109  งานซักรีด                        1-2-2 
  (Laundry) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ การท างานซกัรีด งานห้องผา้ในโรงแรม 
2. สามารถปฏิบติังานหอ้งซกัรีด หอ้งผาในโรงแรม 
3. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานซกัรีดในโรงแรม 
2. ปฏิบติังานซกัรีดตามขั้นตอนและกระบวนการ  

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับงานซักรีด ห้องผาในโรงแรม หน้าท่ีความรับผิดชอบของงานซักรีด 
การตรวจสอบและแยกประเภทของผา้ การซ่อมแซมผา การใช้อุปกรณ์และสารเคมี การท าความสะอาด  
ผา้ชนิดต่าง ๆ การรับ - ส่งผา้ และฝึกปฏิบติังานซกัรีด 
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20701-2110  คอมพวิเตอร์เพ่ืองานแม่บ้าน                      1-2-2 
  (Computer for Housekeeping) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจถึงการน าคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นงานแม่บา้นโรงแรม 
2. สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อเก็บขอ้มูล และจดัท าเอกสารเพื่องานแม่บา้นโรงแรม 
3. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และปลอดภยั  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของคอมพิวเตอร์ 
2. ใชค้อมพิวเตอร์เพื่อเก็บขอ้มูล และจดัท าเอกสารเพื่องานแม่บา้นโรงแรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์งานแม่บา้น การเก็บขอ้มูล การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
ในการจดัท าแบบรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ในงานแม่บา้นและฝึกปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานแม่บา้น 
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20701-2111 คอมพวิเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม                                               1-2-2 
  (Computer for Front Office)  
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจวธีิการท างาน โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นงานส่วนหนา้โรงแรม 
2. มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์กบังานส่วนหนา้โรงแรม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของการใชค้อมพิวเตอร์ 
2. ใชค้อมพิวเตอร์เพื่อเก็บขอ้มูล และจดัท าเอกสารเพื่องานส่วนหนา้โรงแรม  

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับคอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม วิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในงาน            
ส่วนหน้า การประสานงาน โดยใช้ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ การจองห้องทกั การลงทะเบียนเช้าทกั การออก
ใบเสร็จรับเงิน การ Check - in , Check - out ของแขกผูม้าทัก และฝึกปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์               
งานส่วนหนา้โรงแรม 
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20701-2112  การจัดดอกไม้                                2-2-3 
  (Flower Arrangements) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัดอกไมโ้อกาสต่าง ๆ 
2. สามารถใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้
3. สามารถจดัดอกไมไ้นโอกาสต่าง ๆ 
4. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้
2. จดัดอกไมข้ั้นพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ตามโอกาสและหลกัสากล 

 ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ การเตรียมดอกไม ้ใบไม ้
การเก็บรักษา การใช้ดอกไม้ทดแทน การค านวณต้นทุน ก าหนดราคาขาย การจดัดอกไม้ขั้นพื้นฐาน 
รูปแบบต่าง ๆ ตามหลกัสากล การจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาสต่าง ๆ และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไม ้
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562          ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการโรงแรม 
 

20701-2113  การจัดกจิกรรม MICE ในโรงแรม                  1-2-2 
  (MICE in Hotel) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจในการจดักิจกรรม MICE ในโรงแรม 
2. มีทกัษะในการจดักิจกรรม MICE ในโรงแรม 
3. สามารถจดัการและควบคุมคุณภาพกิจกรรม MICE ในโรงแรม 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างานอยา่งมีระบบและตามมาตรฐาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความ!เก่ียวกบัหลกัการจดักิจกรรม MICE ในโรงแรม 
2. เลือกรูปแบบการจดักิจกรรม MICE ในโรงแรมให้เหมาะสมกบัจ านวนแขกท่ีเขา้พกัและ 
 ขนาดของสถานท่ี 
3. ปฏิบติัการจดัจดักิจกรรม MICE ในโรงแรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัจดักิจกรรม MICE ในโรงแรม การจดักิจกรรมการประชุม 
ประเภทของการประชุม รูปแบบ การวางแผน งบประมาณ การจดัสถานท่ี เอกสาร อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดั
ประชุม การประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และฝึกปฏิบติัการจดัประชุม การสร้าง
ประสบการณ์การเข้าพกัแปลกใหม่ส าหรับผูเ้ข้าพกัท่ีได้รับรางวลัและการจดันิทรรศการ หลักการจดั
ประเภทองคป์ระกอบของการจดันิทรรศการ วสัดุอุปกรณ์ การใชต้วัอกัษรแบบต่าง ๆ การค านวณค่าใชจ่้าย
ในการจดันิทรรศการ การประเมินผล  
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562       หมวดวิชาสมรรถนะ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดสมรรถนะวชิำชีพ  ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวชิำชีพ 

 

20701-8001 ฝึกงาน *-*-4 
20701-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
20701-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
201xx-800x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
202xx-800x  รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
203xx-800x  รายวิชาฝึกงาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
204xx-800x  รายวิชาฝึกงาน ประเภทวิชาคหกรรม 
205xx-800x  รายวิชาฝึกงาน ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
206xx-800x  รายวิชาฝึกงาน ประเภทวิชาประมง 
207xx-800x  รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
208xx-800x  รายวิชาฝึกงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
209xx-800x  รายวิชาฝึกงาน ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
210xx-800x  รายวิชาฝึกงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 
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20701-8001 ฝึกงำน * - * - 4 
 (Work Practice) 

จุดประสงค์รำยวชิำเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

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

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดย
ผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20701-8002 ฝึกงำน  1 * - * - 2 
 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รำยวชิำเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

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

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดย
ผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20701-8003 ฝึกงำน  2 * - * - 2 
 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รำยวชิำเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

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

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดย
ผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 2xxxx-8002 ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดสมรรถนะวชิำชีพ  โครงงำนพฒันำสมรรถนะวชิำชีพ 

 
20701-8501 โครงงาน *-*-4 
20701-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
20701-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 
201xx-850x     รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
202xx-850x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
203xx-850x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
204xx-850x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาคหกรรม 
205xx-850x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
206xx-850x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาประมง 
207xx-850x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
208xx-850x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
209xx-850x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
210xx-850x รายวิชาฝึกงาน  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 

  



20701-8501 โครงงำน * - * - 4 
 (Project) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                     

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัท าโครงงาน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัท าโครงงาน การวางแผน การด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหา  

การประเมินผล การจดัท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันา
งานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 

  



20701-8502 โครงงำน 1 * - * - 2 
 (Project 1) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                       

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัท าโครงงาน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัท าโครงงาน การวางแผน การด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหา  

การประเมินผล การจดัท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันา
งานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

  



20701-8503 โครงงำน 2 * - * - 2 
 (Project 2) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                    

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัท าโครงงาน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัท าหรือพฒันางานโครงงาน การด าเนินงาน การแกไ้ข

ปัญหา การประเมินผล การจดัท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัท าโครงงานสร้างและหรือ
พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 2xxxx-8502  หรือ
เป็นโครงงานใหม่) 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0-2-0 
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0-2-0 
20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

20000-20xx กจิกรรมลูกเสือวสิำมัญ... 0-2-0 
 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รำยวชิำเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามญั 
2. สามารถปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบั ค  าปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามญั มีทกัษะทาง

ลูกเสือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามญั 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการท างานดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสงัคม มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั ค  าปฏิญาณกฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวิสามญั 
2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 
3. บ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมของลูกเสือวิสามญั ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั  การ

ปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยัของลูกเสือวิสามญั กิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ การใชก้ระบวนการ
กลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมและท าประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

20000-20xx กจิกรรมองค์กำรวิชำชีพ … 0-2-0 
 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รำยวชิำเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันา

คุณภาพชีวิต การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม 
2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการท างานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการท ากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการและ

วิชาชีพ กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม การใชก้ระบวนการกลุ่มและ
การเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละกิจกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการ
ท างาน 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รำยวชิำเพื่อให ้
1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ

บาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดี

งามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินัย ซ่ือสัตย์
สุจริต และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. วิเคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม 
3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
 


