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คานา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เป็ นหลักสู ตรหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อ
เทียบเท่า ที่พฒั นาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพื่อยกระดับ
การศึกษาวิชาชี พของบุคคลให้สูงขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึกษา
แห่ งชาติ เป็ นไปตามกรอบคุ ณวุฒิแห่ งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุ ณวุฒิอาชี วศึ กษาแห่ งชาติ
ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชี พ โดยเน้นการเรี ยนรู ้ สู่การปฏิ บตั ิ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกาลังคนระดับฝี มื อ
รวมทั้งคุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ และกิ จนิ สัยที่เหมาะสมในการทางาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ รี ยนเลื อกระบบและวิธีการเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ จัด การศึ ก ษาและพัฒ นาหลัก สู ตรร่ ว มกัน ระหว่า งสถาบัน
สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาเร็ จลงได้ดว้ ยความร่ วมมืออย่าง
ดี ยิ่งจากหน่ วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิ เทศก์ ครู ผูส้ อน ตลอดจนผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั ภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึ่ งได้อุทิศสติปัญญา ความรู ้ และประสบการณ์
เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็ นสาคัญ ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
จึงขอขอบคุณผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนินการทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562
หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึ กษาแห่ งชาติ เป็ นไปตามกรอบคุ ณวุฒิแห่ งชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่ งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝี มือให้
มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผล
การเรี ยน สะสมผลการเรี ยน เทียบโอนความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่ ส นับ สนุ นการประสานความร่ วมมื อในการจัดการศึ ก ษาร่ วมกันระหว่า งหน่ วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุ มชนและท้องถิ่ น มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หลักสู ตรให้ตรงตามความต้องการ โดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ และสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ในงานอาชี พสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชี พ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานอาชี พได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เลื อกวิถีการดารงชี วิต และการประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริ ญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและการประกอบ
อาชีพ มีทกั ษะการสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์
และการแก้ปัญหา ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสร้างอาชีพ
และพัฒนาอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชี พที่เรี ยน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถ
ทางานเป็ นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยูร่ ่ วมกัน การต่อต้านความรุ นแรงและ
สารเสพติ ด มี ค วามรั บผิดชอบต่ อครอบครั ว หน่ วยงาน ท้องถิ่ นและประเทศชาติ ดารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีจิตสาธารณะและจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่ อให้มี บุค ลิ กภาพที่ ดี มีม นุ ษยสัมพันธ์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และวินัย ในตนเอง มีสุ ขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อให้ตระหนักและมี ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื องของประเทศและโลก
มีค วามรั กชาติ สานึ กในความเป็ นไทย เสี ย สละเพื่อส่ วนรวม ดารงรั กษาไว้ซ่ ึ ง ความมัน่ คงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาหนด และ
นาผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ได้
1.2 การจัด การเรี ย นการสอนเน้นการปฏิ บ ัติจ ริ ง สามารถจัด การเรี ย นการสอนได้ห ลากหลาย
รู ปแบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดาเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานตาม
แบบแผนในขอบเขตสาคัญและบริ บทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นงานประจา ให้คาแนะนาพื้นฐาน
ที่ ต้องใช้ใ นการตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาโดยไม่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ในบางเรื่ อ ง สามารถ
ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิช าชี พ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารในการแก้ปั ญหาและการ
ปฏิบตั ิงานในบริ บทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา การจัดเวลาเรี ยนให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค ภาคเรี ยนละ
18 สั ป ดาห์ รวมเวลาการวัด ผล โดยมี เ วลาเรี ย นและจ านวนหน่ ว ยกิ ต ตามที่ ก าหนด และสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทาการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกาหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

3. การคิดหน่ วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 103-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรื ออภิปราย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 18 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิ บตั ิในห้องปฏิ บตั ิการ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หรื อ 36 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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3.4 การฝึ กอาชี พในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลา
การวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชี พในสถานประกอบการที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง
ต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.6 การทาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลา
การวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ า งของหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ พุ ทธศัก ราช 2562 แบ่ ง เป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 71 หน่วยกิต
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
- หน่วยกิต
หมายเหตุ
1) จานวนหน่ วยกิ ตของแต่ ล ะหมวดวิช าและกลุ่ ม วิช าในหลัก สู ตร ให้เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ จะเป็ น
รายวิชาบังคับที่ ส ะท้อนความเป็ นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึก ษาวิชาชี พ ด้านสมรรถนะวิชาชี พของ
สาขาวิชา ซึ่ งยึดโยงกับมาตรฐานอาชี พ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจานวนหน่ วยกิ ตที่กาหนด และ
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนทุกรายวิชา
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3) สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดรายวิชาตามที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อ
พัฒนาเพิ่มตามความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามเงื่ อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พที่
ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกาหนด

5. การฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาค
การผลิ ตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บตั ิเบื้ องต้น
ในสถานศึก ษาอาชี วศึก ษาหรื อสถาบัน แล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชี พ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และบรรยากาศ
การทางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ นและเกิ ดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิ ดความมัน่ ใจและเจตคติ ที่ดีในการ
ทางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดาเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ ในรู ป
ของการฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รั ฐวิสาหกิ จหรื อหน่ วยงานของรัฐ ในภาคเรี ยนที่ 5
และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต
กรณี ส ถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบัน ต้องการเพิ่ม พู นประสบการณ์ ส มรรถนะวิชาชี พ
สามารถนารายวิชาที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนที่จดั ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่ ง
ที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื่ องที่จะศึกษา
ทดลอง พัฒ นาและหรื อ ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น โดยการวางแผน ก าหนดขั้น ตอนกระบวนการ ด าเนิ น การ
ประเมิ นผล สรุ ป และจัดท ารายงานเพื่ อนาเสนอ ซึ่ ง อาจทาเป็ นรายบุ ค คลหรื อกลุ่ ม ก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ก ับ
ลักษณะของโครงงานนั้น ๆ โดยการจัดทาโครงงานดังกล่าวต้องดาเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบัน ต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนจัดทาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ
ที่สัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 รวมจานวน 4 หน่วยกิต ใช้
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 216 ชัว่ โมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ กรณี ที่กาหนดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
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หากจัดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 2 หน่ วยกิ ต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

7. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ทุกภาคเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะแกนกลางและหรื อสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรง สารเสพติดและการทุจริ ต เสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลก ในด้า นการรั ก ชาติ เทิ ดทู น พระมหากษัตริ ย ์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุ บารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสานึกและ
จิตอาสาในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทาประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่ น ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน
สาหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

8. การจัดแผนการเรียน
เป็ นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตรที่ จะดาเนิ นการเรี ยนการสอนในแต่ ละภาคเรี ย น
โดยจัดอัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิ บตั ิในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 20: 80 ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
8.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคานึ งถึ งรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลาดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการ จัดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
8.2 จัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ในกลุ่ มสมรรถนะวิชาชี พพื้นฐานและกลุ่ มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ และกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ครบ
ตามที่กาหนดในโครงสร้างหลักสู ตร
8.3 จัด ให้ผูเ้ รี ย นได้เ ลื อ กเรี ย นรายวิช าชี พ เลื อ กและวิช าเลื อ กเสรี ตามความถนัด ความสนใจ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
8.4 จัด รายวิ ช าทวิ ภ าคี และรายวิ ช าที่ น าไปเรี ย นและฝึ กในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อหน่ วยงานของรั ฐ โดยประสานงานร่ วมกับ สถานประกอบการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิ ช าที่ ต รงกับ ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อหน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนนั้น ๆ
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8.5 จัดรายวิช าฝึ กงานในภาคเรี ย นที่ 5 หรื อ 6 ครั้ งเดี ย ว จานวน 4 หน่ วยกิ ต (เฉลี่ ย 20 ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) หรื อจัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ง คือ ภาคเรี ยนที่ 5 จานวน 2 หน่วยกิต และภาคเรี ยน
ที่ 6 จานวน 2 หน่วยกิต (เฉลี่ย 10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ
8.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรี ยนที่ 5 หรื อ 6 ครั้งเดี ยว จานวน 4 หน่วยกิต หรื อจัดให้ลงทะเบียน
เรี ยนเป็ น 2 ครั้ง คือ ภาคเรี ยนที่ 5 และภาคเรี ยนที่ 6 รวม 4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ
8.7 จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในแต่ละภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
8.8 จัดจานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการเรี ยนแบบเต็มเวลา
และไม่เกิน 12 หน่ วยกิ ต สาหรับการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา ส่ วนภาคเรี ยนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน 12 หน่ วยกิ ต
ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน 35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน มีเหตุผลและความจาเป็ นในการจัดหน่วยกิ ตและเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละภาคเรี ยนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้น อาจทาได้แต่ตอ้ งไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

9. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบัน
กับ สถานประกอบการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ โดยผูเ้ รี ย นใช้เวลาส่ วนหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษา
อาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิ บ ตั ิ ใ นสถานประกอบการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้และเป็ นไปตามจุดหมายของหลักสู ตร ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน ต้อง
ดาเนินการดังนี้
9.1 นารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต ไปร่ วมกาหนด
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่ วยกิ ต
ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะ
วิชาชีพของสาขางาน ทั้งนี้ การกาหนดจานวนหน่ วยกิ ตและจานวนชัว่ โมงที่ใช้ฝึกอาชี พของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคีให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทราบด้วย
9.2 จัดทาแผนฝึ กอาชีพ พร้อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปใช้ในการฝึ ก
อาชีพ และวัดและประเมินผลเป็ นรายวิชา
9.3 จัด แผนการเรี ย นระบบทวิภาคี ต ามความพร้ อ มของสถานประกอบการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่จดั การศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน โดยอาจนารายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับลักษณะงานของ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
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10. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 หรื อเที ยบเท่ า และมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยน
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

11. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมิ นสภาพจริ ง ทั้ง นี้ ให้เป็ นไปตามระเบีย บสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

12. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ประเมิ นผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
12.2 ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสู ตร
12.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 เข้าร่ วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรี ยน

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
13.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิม่ เติม
ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเลือกเรี ยนนอกเหนือจากรายวิชาที่กาหนดให้เป็ นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็ น
รายวิ ช าหรื อ ลัก ษณะบู ร ณาการ ผสมผสานเนื้ อหาวิ ชาที่ ครอบคลุ มสาระของกลุ่ มวิ ชาภาษาไทย กลุ่ มวิ ชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่ มวิชาสังคมศึ กษา กลุ่ ม วิชาสุ ขศึ กษาและ
พลศึ กษา ในสัดส่ วนที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของกลุ่ มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
13.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด
ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
สมรรถนะวิชาชี พเลื อกได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อ ยุทธศาสตร์ ของภู มิภาคเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและ
สมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย
13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึ กษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุ มชน ท้องถิ่ น หรื อยุทธศาสตร์ ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกาหนดรหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนด
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14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั ิหลักสู ตร
14.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสาคัญของหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุ มตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสู ตรให้ทาเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14.4 การพัฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถ
ดาเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ ทุ ก หลัก สู ต รก าหนดระบบประกัน คุ ณ ภาพของหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอนไว้
ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
15.1 หลักสู ตรที่ยดึ โยงกับมาตรฐานอาชีพ
15.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
15.3 วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
15.4 ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สถาบันการอาชี วศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการ
ประเมินและรายงานผลการดาเนินการหลักสู ตร เพื่อพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกาหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1 2 3 4 5 - 6 7 8 9

ท–ป–น

ชื่อวิชา
ลาดับที่วิชา 01-99

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

กลุ่มวิชา

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

11
12
13
14
15
16
17
20
9X

2 0 0 0 1

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์)

2

X X

0 0

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชา

2

X X X X

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

2

X X

0 0

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กลุ่มวิชาเลือกเสรี

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
10 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน
20 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

(-) รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง (*) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่วม
ประเภทวิชา
01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม
04 ประเภทวิชาคหกรรม
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

06
07
08
09
10

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อให้ส ามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะด้านภาษาและการสื่ อ สาร ทัก ษะการคิ ดและการ
แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พการโรงแรมให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการโรงแรม
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านการโรงแรมในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้ง
ใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานการโรงแรมในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้งการ
ใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดารงชี วติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่ า ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผู อ้ ื่ น และการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มี ระเบี ยบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

12

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภ ทวิ ช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสั ม พันธ์ ความเชื่ อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่ งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดาเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิ ดและการแก้ปั ญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต
ประจาวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ ไ ขปั ญ หาในงานอาชี พ โดยใช้ ห ลั ก การและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
3.1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
3.1.2 หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
3.1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
3.1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่ องมือและวัสดุข้นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาหนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ด าเนิ น งานตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ งถึ งการบริ ห ารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพการโรงแรม ตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 ใช้หลักการและกระบวนการของการเป็ นผูใ้ ห้บริ การในการปฏิบตั ิงานการโรงแรม
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมไทยในการปฏิบตั ิงานการโรงแรม
3.3.7 เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
3.3.8 ตัด สิ นใจ วางแผนและแก้ ไ ขปั ญหาในงานอาชี พ การโรงแรมที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.9 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานการโรงแรม
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3.3.10 เข้าใจและมีทกั ษะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ในงานอาชีพ
3.3.11 เข้า ใจหลัก การและกระบวนการท างานในงานส่ ว นหน้ า โรงแรม งานแม่ บ ้า น
งานครัว งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3.3.12 มี ทกั ษะและเจตคติ ที่ดี ในการให้บริ การงานส่ วนหน้า การทาห้องพักและบริ เวณ
ทัว่ ไป งานผ้าและดอกไม้ของโรงแรม ใช้อุปกรณ์และปฏิบตั ิงานครัวโรงแรม เตรี ยมและให้บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม
3.3.13 มีบุคลิกภาพที่ดี มีทกั ษะการใช้ภาษาในการสื่ อสารและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3.3.14 พัฒนางานโรงแรมให้มีประสิ ทธิภาพและทันต่อความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม
ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ พุ ท ธศัก ราช 2562 ประเภทวิช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103
หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(21
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

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

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สาหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สาหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิต และเลื อกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาหนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-1205
20000-1206
20000-1207
20000-1208
20000-1210
20000-1215
20000-1216

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษสาหรับงานธุ รกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับงานท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
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ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1303 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุ รกิจและบริ การ
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1401 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
20000-1404 คณิ ตศาสตร์ธุรกิจบริ การ
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื่ อวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

 รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนาเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบัน สามารถเลื อ กรายวิช าต่ อ ไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1503 ทักษะชีวติ และสังคม
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
20000-1505 อาเซียนศึกษา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซียน
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต)
ให้ เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าในกลุ่ ม สุ ขศึ ก ษา และกลุ่ ม พลศึ ก ษา รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 หน่ ว ยกิ ต
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
20000-1601
20000-1602

ชื่ อวิชา
ทักษะการดารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
20000-1603
20000-1604

ชื่ อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*
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2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 21 หน่วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1004
20001-2001
20700-1001
20700-1002
20700-1003
20700-1004
20700-1005
20700-1006

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายแรงงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ศิลปะการให้บริ การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว

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

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20701-2001
ความปลอดภัยในโรงแรม
20701-2002
การอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในธุ รกิจโรงแรม
20701-2003
การประกอบอาหารโรงแรม
20701-2004
งานแม่บา้ นโรงแรม
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
20701-2005
20701-2006
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
20701-2007
เครื่ องดื่มและการผสมเครื่ องดื่ม
20701-2008
งานส่ วนหน้าโรงแรม
20701-2009
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
20701-2010
ธุ รกิจโรงแรม
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ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต)
2.3.1 สาขางานการโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20701-2101
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
1-2-2
20701-2102
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม
1-2-2
เบเกอรี่
2-2-3
20701-2103
20701-2104
แกะสลักผักและผลไม้
2-2-3
20701-2105
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
1-2-2
20701-2106
โภชนาการและอนามัยอาหาร
2-0-2
20701-2107
เครื่ องดื่มเชิงพาณิ ชย์
1-2-2
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
2-2-3
20701-2108
20701-2109
งานซักรี ด
1-2-2
20701-2110
คอมพิวเตอร์ เพื่องานแม่บา้ น
1-2-2
คอมพิวเตอร์ งานส่ วนหน้าโรงแรม
1-2-2
20701-2111
20701-2112
การจัดดอกไม้
2-2-3
การจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม
2-2-3
20701-2113
20701*2126 ถึง 20701*2199 รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
*-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20701-5101
ปฏิบตั ิงานการโรงแรม 1
*-*-*
20701-5102
ปฏิบตั ิงานการโรงแรม 2
*-*-*
20701-5103
ปฏิบตั ิงานการโรงแรม 3
*-*-*
ปฏิบตั ิงานการโรงแรม 4
*-*-*
20701-5104
20701-5105
ปฏิบตั ิงานการโรงแรม 5
*-*-*
20701-5106
ปฏิบตั ิงานการโรงแรม 6
*-*-*
ส าหรั บ การจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ไม่ น้ อ ยกว่ า 18 หน่ วยกิ ต นั้ น ให้ ส ถานศึ ก ษา
และสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์
ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ก าหนดรายละเอี ย ด
ของแต่ ล ะรายวิช าทวิภาคี ได้แก่ จุ ดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิช า ค าอธิ บายรายวิชา เวลาที่ ใช้ฝึก
และจานวนหน่วยกิตเพื่อนาไปจัดทาแผนการฝึ กอาชีพ และแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้
ใช้เวลาฝึ กในสถาน-ประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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2.4 ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20701-8001 จานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20701-8002 และ 20701-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20701-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
20701-8002
ฝึ กงาน 1
*-*-2
20701-8003
ฝึ กงาน 2
*-*-2
2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20701-8501 จานวน 4 หน่วยกิต หรื อ รายวิชา 20701-8502 และ 20701-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20701-8501
โครงงาน
*-*-4
โครงงาน 1
*-*-2
20701-8502
20701-8503
โครงงาน 2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
ให้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรี ยนรายวิชา
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรอื่นให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-2001
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
20000-2002
20000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
20000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
20000-2005
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
20000-2006
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
20000-2007
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/ กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1004
20001-2001
20700-1001
20700-1002
20700-1003
20700-1004
20700-1005
20700-1006

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายแรงงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ศิลปะการให้บริ การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว

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

กลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ
20701-2001
20701-2002
20701-2003
20701-2004
20701-2005
20701-2006
20701-2007
20701-2008
20701-2009
20701-2010

ความปลอดภัยในโรงแรม
การอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในธุ รกิจโรงแรม
การประกอบอาหารโรงแรม
งานแม่บา้ นโรงแรม
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
เครื่ องดื่มและการผสมเครื่ องดื่ม
งานส่ วนหน้าโรงแรม
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
ธุ รกิจโรงแรม
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2-0-2
1-2-2
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเลือก
สาขางานการโรงแรม
20701-2101
20701-2102
20701-2103
20701-2104
20701-2105
20701-2106
20701-2107
20701-2108
20701-2109
20701-2110
20701-2111
20701-2112
20701-2113

สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม
เบเกอรี่
แกะสลักผักและผลไม้
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
โภชนาการและอนามัยอาหาร
เครื่ องดื่มเชิงพาณิ ชย์
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
งานซักรี ด
คอมพิวเตอร์ เพื่องานแม่บา้ น
คอมพิวเตอร์ งานส่ วนหน้าโรงแรม
การจัดดอกไม้
การจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม

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

ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
20701-8001
ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
20701-8002
20701-8003
ฝึ กงาน 2

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

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20701-8501
โครงงาน
โครงงาน 1
20701-8502
20701-8503
โครงงาน 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1001

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2-0- 2
(Occupational Health and Safety)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ
2. สามารถดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักกายศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการจัดการ ควบคุ ม ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผนการด าเนิ น การเบื้ อ งต้น ในการควบคุ ม ป้ อ งกัน มลพิ ษ โรคและอุ บ ัติ ภ ัย ที่ เ กิ ด จาก
การทางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักกายศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชี พ ปั ญหามลพิษ โรคและ
อุบตั ิภยั ที่เกิ ดจากการทางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่ องป้ องกัน
อัน ตรายการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น กฎหมายและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานอาชี ว อนามัย และความ
ปลอดภัย
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20001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2-0-2
(Energy, Resources and Environment Conservation)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้ องกันแก้ไขปั ญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาและอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพลังงานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมหลักการและวิธีการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
และอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ในงานอาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ความสัม พันธ์ ข องพลัง งานทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อมกับ การดารงชี วิต การใช้ป ระโยชน์ ข องพลัง งาน
พลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิ ดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร
แนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุ รักษ์พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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20001-1003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ
1-2-2
(Business and Entrepreneurs)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิต ด้วยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ ธุ รกิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดท าแผนธุ รกิ จอย่า งง่ า ย โดยประยุก ต์ใ ช้หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และ
หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุ รกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนธุ รกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาเนิ นงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาเนินงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การวางแผนเป้ า หมายชี วิ ต ด้ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ การออมและ
การลงทุน ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุ รกิ จและ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทาแผนธุ รกิ จ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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20001-1004

กฎหมายแรงงาน
1-0-1
(Labor Laws)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานการคุม้ ครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคม
2. เข้า ใจหลัก การวิธี ก ารขั้นตอนปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ แรงงานด้า นอุ ตสาหกรรม
การผลิตและบริ การ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับแรงงานการคุม้ ครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์และ
การประกันสังคม
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริ การ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานการคุม้ ครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์การประกันสังคม
กฎหมายอุตสาหกรรมด้านการผลิตและบริ การ
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20001–2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1-2-2
(Computer and Information for Work)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจหลัก การและกระบวนการด้านคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่องานอาชี พ
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บ ค้นและสื่ อสารข้อมู ล โดยใช้อินเทอร์ เน็ ต ใช้ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารคอมพิ วเตอร์ แ ละ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ กบั ระบบสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศระบบปฏิบตั ิการ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้ค อมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่ องานอาชี พ การใช้ระบบ
ปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคาเพื่อจัดทาเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทาการ
เพื่อการคานวณในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป อื่น ๆ
ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ตสื บค้นข้อมูลเพื่องานอาชี พและการสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ กบั ระบบ
สารสนเทศและงานอาชีพ
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20700-1001

อุตสาหกรรมท่ องเทียว
1–2–2
(Tourism Industry)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจเกี ยวกับหลัก การเบื องต้น พื นฐานงานอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที ยว องค์ป ระกอบ ปั จ จัย
สนับสนุนและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเทียวต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานกิจกรรมส่งเสริ มงานอาชีพอุตสาหกรรมท่องเทียว
3. มีเจคติทีดีต่องานบริ การและวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเทียว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและพืนฐานงานอุตสาหกรรมท่องเทียว และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเทียวต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกียวกับหลักการและพืนฐานงานอุตสาหกรรมท่องเทียวในการปฏิบตั ิงานการ
ท่องเทียว
3. ประสานงานและปฏิบตั ิกิจกรรมทีส่งเสริ มด้านอุตสาหกรรมท่องเทียวตามลักษณะงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี ยวกับอุต สาหกรรมท่ องเที ยว ความหมาย ความสําคัญ และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเทียวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเทียว บริ ษทั นํา
เทียว ตัวแทนการท่องเทียว ธุรกิจโรงแรมและทีพักอืนๆ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการจําหน่ายสินค้าทีระลึก
ธุ ร กิ จ ภัต ตาคารและร้ านอาหาร ธุ ร กิ จ สถานบัน เทิ ง และธุ ร กิ จ บริ ก ารอืนๆ ที เกี ยวข้อง ทรั พยากรการ
ท่ องเที ยว ปั จ จัยสนับสนุ น ของอุตสาหกรรมท่ องเที ยว ฝึ กปฏิบัติ กิ จกรรมที ส่ งเสริ มด้านอุตสาหกรรม
ท่องเทียว
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20700-1002

ศิลปวัฒนธรรมไทย
1-2-2
(Thai Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วิถีชีวติ ของคนไทย
2. ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วิถีชีวติ ของคนไทย
2.ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยในการปฏิบตั ิงานบริ การท่องเที่ยว
3.ปฏิบตั ิงานบริ การท่องเที่ยวบนพื้นฐานการส่ งเสริ มและการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิวฒั นาการของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วิถีชีวิต ค่านิ ยม
และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทย ความรู ้เกี่ยวกับศิลปกรรมไทย การศึกษานอกสถานที่
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20700-1003

ศิลปะการให้ บริการในอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
1-2-2
(Art of Service in Hospitality)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของการให้บริ การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. สามารถปฏิบตั ิงานบริ การและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. มีเจตคติที่ดีและบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริ การ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคนิคในการให้บริ การในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
2. ปรับปรุ งและพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ดี
3. ให้บริ การได้ตามมาตรฐานการบริ การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการบริ การ ความหมาย ความสาคัญ คุณสมบัติและคุณลักษณะที่
เหมาะสมของผูใ้ ห้บริ การ บุคลิกภาพที่ดีของผูใ้ ห้บริ การ พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีใน
การทางานและการปฏิบตั ิงานบริ การ การสื่ อสารและการรับโทรศัพท์ ศิลปะการให้บริ การ เทคนิ คและ
วิธีการบริ การเพื่อความประทับใจ ปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปั ญหา ฝึ กปฏิบตั ิการให้บริ การและการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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20700 – 1004 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
2-0-2
(Tourist Behavior)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับพฤติ กรรมพื้นฐานของนักท่องเที่ ยวแต่ละเชื้ อชาติ ประเภทของ
ลูกค้า และพฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้าแต่ละประเภท
2. สามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละเชื้ อชาติในการใช้บริ การด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
3. เกิดลักษณะนิสัยที่ดีในการต้อนรับลูกค้า และประยุกต์ใช้กบั ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเที่ยวแต่ละเชื้อชาติ
2. วิเคราะห์ลกั ษณะธรรมชาติ และความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละเชื้ อชาติ
3. วิเคราะห์พฤติกรรมในการใช้บริ การที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในงานบริ การตามกลุ่มนักท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยว การใช้บริ การที่พกั การท่องเที่ยว การขนส่ ง
และการเดิ นทาง ร้ านอาหาร สิ นค้าของที่ ระลึ ก พฤติ กรรมพื้นฐานของนักท่องเที่ ยว ความแตกต่างของ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละเชื้อชาติ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการให้บริ การที่เหมาะสมกับสถานการณ์
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20700-1005

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
1-2-2
(Marketing for tourism)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. จาแนกกลุ่มตลาดเป้ าหมายและพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ มีหลักเกณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐและแนวโน้มการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
อนาคต
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นการขายการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ พ้ืนฐานของการขาย และการตลาดเพื่ออุ ตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบ กลุ่มตลาดเป้ าหมาย หลักการขาย แนวความคิดการขายในธุ รกิ จที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปรี ยบเทียบการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รู ปแบบการตลาดออนไลน์
การจาหน่ายสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) สถานการณ์
ทางการตลาดอุ ตสาหกรรมท่องเที่ยวในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต นโยบายของรั ฐกับการส่ งเสริ ม
การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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20700-1006

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว
1-2-2
(English for Hotel and Tourism)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวนพื้นฐานเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวนพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. ปฏิบตั ิการใช้ภาษาอังกฤษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวนพื้นฐานเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว การฝึ ก ฟั ง พูด อ่าน เขียน
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พกั และแหล่งท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวฝึ ก
ปฏิบตั ิการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20701-2001

ความปลอดภัยในโรงแรม
2-0-2
(Hotel safety)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานโรงแรม
2. สามารถป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงแรมได้
3. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความ!เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงแรม อุบตั ิเหตุสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในโรงแรม
2. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แก๊สหุ งตม สารเคมีอย่างถูกตองตามคู่มือการใช้
3. ป้ องกัน ปฏิบตั ิตน และเข้าร่ วมปฏิบตั ิงานกับทีมผจญเพลิง เมื่อเกิดอัคคีภยั
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนและการดาเนินการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความปลอดภัยในโรงแรม อุ บตั ิ เหตุ สาเหตุ ของอุ บตั ิ เหตุ ที่เกิ ดขึ้ นในโรงแรมการ
ป้ องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า แก๊ ส หุ ง ตม สารเคมี การป้ องกันและการปฏิ บตั ิ
ตนเมื่ อ เกิ ด อัค คี ภ ัย การเข้า ร่ ว มปฏิ บ ัติ ง านกับ ที ม ผจญเพลิ ง การตรวจสอบความปลอดภัย ในโรงแรม
เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ ความปลอดภัยที่ ใช้ในโรงแรม การปฐมพยาบาลเบื้ องตนและการดาเนิ นการ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
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20701-2002

การอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในโรงแรม
1-2-2
( Nature and environmental conservation in the hotel)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. บูรณาการการจัดการสิ่ งแวดล้อมกับการดาเนินงานโรงแรม
3. การสร้างกิจนิสัยที่ดีและจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมและ
ชุมชนโดยรอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. นามาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อมไปบูรณาการกับการดาเนิ นงานโรงแรม
3. สร้ างกิ จนิ สัยที่ดีและจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมและชุมชน
โดยรอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในโรงแรม สร้างความเข้าใจ
และตระหนักถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างดี การดาเนิ นงานโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โครงการ
โรงแรมใบไม้สีเขียว หลักการ 3 R. ที่ใช้ในโรงแรม พัฒนานวัตกรรมการออกแบบโรงแรมให้ปล่ อยก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์น้อยที่ สุ ด ออกแบบการจัดการทรั พ ยากรน้ า รวมทั้ง พัฒนาระบบรี ไ ซเคิ ล ภายใน
โรงแรม นอกจากนี้แล้วโรงแรมจะต้องให้ความเคารพกับสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่บริ เวณที่โรงแรมตั้งอยูร่ วมถึง
ให้ความเคารพกับวัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งมีการพัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
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20701-2003

การประกอบอาหารโรงแรม
2-2-3
(Food Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ความรู ้เกี่ยวกับประเภทของครัวและอุปกรณ์งานครัว
2. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ ออาหารสด แห้ง
3. สามารถจัดเตรี ยมวัตถุดิบและการประกอบอาหารโรงแรม
4. สามารถจัดตกแต่งอาหารก่อนบริ การ
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ การประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครั ว และอุ ป กรณ์ ค าศัพ ท์
ที่ใช้ในงานครัว
2. เลื อกซื้ อ อาหารสด แห้ง เตรี ยมและจัดตกแต่ ง อาหารประเภทเนื้ อสั ตว์ ผัก ผลไม้ เก็บรั ก ษา
อาหารอย่างถูกวิธี ตามตารับอาหาร
3. ปฏิบตั ิการเตรี ยมอาหาร ตามตารับอาหาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครั วและอุ ป กรณ์ ค าศัพ ท์
ที่ใช้ในงานครัว การเลื อกซื้ ออาหารสด - แห้ง การเตรี ยมและจัดตกแต่งอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้
การเก็บรักษาอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสม การจัดเตรี ยมวัตถุดิบตามตารับอาหาร การจัดตกแต่งหัวจาน
การจัดลงภาชนะ และปฏิบตั ิการประกอบอาหารโรงแรม ตามหลักสุ ขอนามัย
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20701-2004

งานแม่ บ้านโรงแรม
2-2-3
(House keeping)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจการทางานของงานแม่บา้ นโรงแรมและการประสานงานแผนกต่าง ๆ
2. สามารถท าความสะอาดห้อ งพัก และพื้ นที่ ส าธารณะในโรงแรม และบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
3. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานแม่บา้ นโรงแรม ตามคาอธิ บายลักษณะงาน
2. ทาความสะอาดห้องพัก ปูเตียง จัดเตรี ยมเครื่ องใช้และอุปกรณ์สาหรับห้องพัก ตามมาตรฐาน
การจัดทาห้องพัก
3. ทาความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะตามขนตอน
4. บารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดหลังการใช้งานตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานแม่บานโรงแรม หนาที่ ความรั บผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณ
งานแม่บา้ น การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ การทาความสะอาดหองพัก การปูเตียง การจัดเตรี ยม เครื่ องใช้
และอุปกรณ์สาหรับหองพัก การทาความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะ และการบารุ งรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทาความสะอาด
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20701 -2005

การบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
2-2-3
(Food and Beverages Service )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ความเช้าใจในหลักการการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. ปฏิบตั ิงานการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3. ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
4. เจตคติและกิจนิสัยที่ตีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในธุ รกิจโรงแรม
2. แสดงความรู เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่ องดื่มของแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
4. จัดโต๊ะอาหาร บริ การอาหารและเครื่ องดื่มตามรู ปแบบการบริ การ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม ประเภท รู ปแบบของการบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เจตคติที่ดีในงานบริ การ จรรยาบรรณของฝ่ ายบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม ความรู ้ เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่ องดื่ม อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม การจัดเตรี ยมบริ การ มารยาทการรับประทานอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ การจัดโต๊ะอาหาร การบริ การ
อาหาร และเครื่ องดื่ม
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20701 - 2006 ภัตตาคารและการจัดเลีย้ ง
2-2-3
(Restaurant and Banquet)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเช้าใจงานภัตตาคาร งานจัดเลี้ยง
2. มีความเช้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในงานภัตตาคารและงานเลี้ยง
3. สามารถจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
4. สามารถให้การบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
5. มีเจตคติที่ดี ในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความ!เกี่ยวกับหลักการดาเนินงานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
3. ปฏิบตั ิงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยงในโรงแรมตามมาตรฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ภัตตาคารและการจัดเลี้ ยง หลักการดาเนิ นงาน รู ปแบบ การวางแผน
จัดเตรี ยมวัสดุ อุ ปกรณ์ สถานที่ ในภัตตาคารและการจัดเลี้ ยง ประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ และฝึ กปฏิ บ ตั ิ
เกี่ยวกับงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
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20701 – 2007 เครื่ องดื่มและการผสมเครื่ องดื่ม
1-2-2
(Beverage and Mixed drinks)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่ องดื่ม
2. สามารถจัดเตรี ยมและเลือกใช้อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ได้
3. สามารถให้บริ การเครื่ องดื่มได้
4. เจตคติที่ดีของงานอาชีพ งานบริ การเครื่ องดื่มได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดื่มและการผสมเครื่ องดื่ม
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการผสมเครื่ องดื่มและการบริ การเครื่ องดื่มตามรู ปแบบ
การบริ การ
3. ผสมเครื่ องดื่มและบริ การเครื่ องดื่มตามสู ตรที่กาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดื่มและการผสมเครื่ องดื่ม ประเภทของเครื่ องดื่ม หน้าที่ ความ รับผิดชอบ
คุณสมบัติจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ ายบริ การเครื่ องดื่ม ความ!เกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้การดูแล
รักษา ฝึ กปฏิบตั ิการผสมเครื่ องดื่ม การบริ การเครื่ องดื่ม
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20701-2008

งานส่ วนหน้ าโรงแรม
1-2-2
(Front office)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเช้าใจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานส่ วนหน้าโรงแรมและการประสานงานกับแผนกอื่น ๆ
3. มีทศั นคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความ!เกี่ยวกับงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานส่ วนหน้าโรงแรมตามขนตอนการทางาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ พื้ น ฐานงานส่ ว นหน้า โรงแรม โครงสร้ า งการบริ ห ารงานส่ ว นหน้า
หน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นงานส่ วนหน้า งานต้อนรั บ และลงทะเบี ย นเช้า พัก (Check - in)
การคืนห้องพัก (Check - out) งานบริ การบริ เวณส่ วนหน้าโรงแรม เช่น การให้ขอ้ มูลห้องพัก ข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ศิลปะการนาเสนอการขายห้องพักและ
การเพิม่ ยอดขายสิ นค้าส่ วนอื่นๆในโรงแรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

44
20701 – 2009 คอมพิวเตอร์ ในงานโรงแรม
1-2-2
(Computer for Hotel)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานโรงแรม
2. สามารถใช้โปรแกรมสานักงานที่ใช้ในงานโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานโรงแรม
2. เลือกใช้โปรแกรมสานักงานในการปฏิบตั ิงานโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและ ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ ในงานโรงแรม วิธีการใช้โปรแกรมสานักงานที่ใช้ในงาน
โรงแรมที่เป็ นปั จจุบนั การเลือกใช้โปรแกรมสานักงานให้เหมาะกับงาน ปั ญหา ข้อจากัดในการใช้งาน และ
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
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20701-2010

ธุรกิจโรงแรม
2-0-2
(Hotel Business)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการดาเนินงานโรงแรม
2. มี ค วามรู ้ เข้า ใจลัก ษณะการดาเนิ นงาน โครงสร้ างการบริ ห าร ลัก ษณะพิ เศษ และงานขั้น
พื้นฐานของโรงแรม
3. สามารถใช้ระบบการจัดการโรงแรมหรื อ PMS
4. มีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่ออาชีพโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนินงานธุ รกิจโรงแรม ลักษณะพิเศษและแนวโน้มของธุ รกิจ
โรงแรมในอนาคต
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะของงานโรงแรมที่ใช้ในการปฏิบตั ิการอาชีพ
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานโรงแรม
4. เลือกใช้ระบบการจัดการโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความเป็ นมา ความส าคัญของธุ รกิ จโรงแรมต่ อเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม ประเภทของโรงแรม การแบ่งระดับของโรงแรม โครงสร้างการบริ หารงาน การปฏิบตั ิหน้าที่
ความรับผิดชอบ การแบ่งสายงานในโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม คาศัพท์เฉพาะสาหรับงาน
โรงแรม ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับระบบการจัดการโรงแรม (Property Management System หรื อ PMS) วิธี ก ารใช้
ระบบการจัดการโรงแรมที่เป็ นปั จจุบนั การเลื อกใช้ระบบการจัดการโรงแรมให้เหมาะกับงาน แก้ปัญหา
ข้อจากัด ในการใช้งาน และฝึ กปฏิบตั ิการใช้ระบบการจัดการโรงแรม
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กล่ มุ สมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานการโรงแรม
20701-2101 สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม

1-2-2

(Communicative English for Hotel)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในงานโรงแรม
2. สามารถสื่ อสาร ให้ขอ้ มูลและบริ การในโรงแรม
3. กรอกแบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
2. สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริ การตามสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการ สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม ภาษาอังกฤษในการตอนรับ
การบริ การแขกในสถานการณ์ ต่าง ๆ การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวอับห้องพัก การสารองห้องพัก การบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม การติดต่อทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์ มที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานโรงแรมการบริ การทัว่ ไป
ในโรงแรม และทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
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20701-2102

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม
1-2-2
(English for Professions)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ และภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม
งานแม่บา้ นโรงแรม งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม
2. สามารถจัดทาเอกสารในงานส่ วนหน้าโรงแรม งานแม่บา้ นโรงแรม งานบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม
3. สามารถสื่ อสาร ให้ขอ้ มูลและบริ การในโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความ!เกี่ยวอับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม งานแม่บา้ นโรงแรม
งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม
2. สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริ การงานส่ วนหน้าโรงแรม งานแม่บา้ นโรงแรม งานบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม
3. จัดทาเอกสารในงานส่ วนหน้าโรงแรม งานแม่บา้ นโรงแรม งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มและ
งานประกอบอาหารโรงแรม
4. สื่ อสาร ให้ขอ้ มูลและบริ การในโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับภาษาอังกฤษสาหรั บ งานส่ วนหน้า โรงแรม งานแม่ บ ้า นโรงแรม งาน
บริ ก ารอาหารและเครื่ องดื่ ม และงานประกอบอาหารโรงแรม ค าศัพ ท์ ส านวนในงานบริ ก ารส่ วนหน้า
โรงแรม งานแม่บา้ นโรงแรม งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มและงานประกอบอาหารโรงแรม การกรอก
แบบฟอร์ ม และเอกสารในงานส่ ว นหน้ า งานแม่ บ ้า นโรงแรม งานบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และ
งานประกอบอาหารโรงแรม สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริ ก าร และฝึ กทัก ษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม งานแม่บา้ นโรงแรม งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มและงานประกอบอาหาร
โรงแรม
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20701-2103

เบเกอรี่
2-2-3
(Bakery)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวลับผลิตกัณฑ์เบเกอรี่
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่ องใช้และเก็บรักษาได้อย่างลูกต้อง
3. สามารถผลิตเบเกอรี่ ได้
4. มีกิจนิสัยที่ดี,ในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการผลิตเบเกอรี่
2. เลือกวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่ องใช้และเก็บรักษาตามสู ตรการผลิตเบเกอรี่
3. ผลิตเบเกอรี่ เบื้องด้นตามสู ตรมาตรฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเบเกอรี่ วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ การนาไปใช้ การเก็บรักษาผลิตกัณฑ์
เบเกอรี่ และแกปฏิบตั ิการทาเบเกอรี่ เบื้องด้น
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20701-2104

แกะสลักผักและผลไม้
2-2-3
(Fruit and Vegetable Curving)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้
2. สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้
3. สามารถแกะสลักผัก ผลไม้เพือ่ ใช้ในโอกาสต่าง ๆ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการแกะสลักผักและผลไม้
2. แกะสลักผักและผลไม้เพื่อนาไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์
ในการแกะสลักผัก ผลไม้ในโอกาสต่าง ๆ การเก็บรักษา และฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลักผักและผลไม้
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20701-2105

ศิลปะการตกแต่ งอาหาร
2-2-3
(Food decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจศิลปะการตกแต่งอาหารให้มีความสวยงาม และน่ารับประทาน
2. มีความรู ้และเข้าใจ การหัน่ ตัดชินอาหารให้สวยงามเหมาะสมกับชนิดของอาหาร
3. มีความสามารถในการเลือกผัก ผลไม้ เพื่อนามาแกะสลักให้เหมาะกับการตกแต่งอาหาร
4. มีกิจนิสัยที่ดี,ในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของศิลปะการตกแต่งอาหาร
2. แกะสลักเชิงธุ รกิจ จัดตกแต่งหัวจาน จัดลงภาชนะ และเก็บรักษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะเพื่ อ การจัด ตกแต่ ง อาหาร การหั่ น การตัด ชิ น ให้ ส วยงาม
เพื่อประกอบ อาหาร การแกะสลักเชิ งธุ รกิ จ การจัดตกแต่งหัวจาน การจัดลงภาชนะ การเก็บรั กษาและ
การปฏิบตั ิการจัด ตกแต่งอาหาร
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20701-2106

โภชนาการและอนามัยอาหาร
2-0-2
(Food and Nutrition)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการและหลักการของอนามัยอาหาร
2. มีความรู ้เกี่ยวกับอาหารสมดุลและสิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร
3. มีความเกี่ยวกับสุ ขอนามัยของผูป้ รุ งอาหารและวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์
เครื่ องใช้ในครัว
4. สามารถนาหลักโภชนาการ สุ ขาภิบาลอาหารไปใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบ
อาชีพได้
5. มีกิจ,นิสัยที่ดี,ในการทางานอย่างเป็ นระบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเกี่ยวกับหลักการของโภชนาการและอนามัยอาหาร
2. ใช้หลักโภชนาการ สุ ขาภิบาลอาหารในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องโภชนาการและอนามัยอาหาร อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสมดุล สิ่ งปนเปื้ อน
ในอาหารสุ ขอนามัยของ ผูป้ รุ งอาหาร การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่ องใช้ในครัว การป้ องกันและ
กาจัด สัตว์ แมลง การกาจัดขยะมู ลฝอย การกาจัดไขมัน น้ าเสี ย ตามหลักของสุ ขาภิ บาล การรั กษาคุ ณค่า
ทางโภชนาการของอาหาร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของชนชาติต่าง ๆ
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20701-2107

เครื่ องดื่มเชิงพาณิชย์
1-2-2
(Commercial Beverages)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจประเภทของเครื่ องดื่มยอดนิยม
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการจัดทาเครื่ องดื่มเชิงพาณิ ชย์
3. สามารถจัดทา และดัดแปลงเครื่ องดื่มเชิงพาณิ ชย์
4. สามารถคานวณต้นทุน กาหนดราคาขาย จัดจาหน่ายและส่ งเสริ มการขาย
5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของเครื่ องดื่มเชิงพาณิ ชย์
2. เลือกใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการจัดทาเครื่ องดื่มเชิงพาณิ ชย์
3. จัดทา และดัดแปลงเครื่ องดื่มเชิงพาณิ ชย์
4. คานวณต้นทุน กาหนดราคาขาย จัดจาหน่ายและส่ งเสริ มการขาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดื่ม เชิ ง พาณิ ชย์ ป ระเภทเครื่ องดื่ ม ที่ นิ ย ม การเลื อ กใช้ ว ัต ถุ ดิ บ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ การจัดเตรี ยม การตกแต่ง วิธีทา การดัดแปลงเครื่ องดื่ มเชิ งพาณิ ชย์ การคานวณต้นทุน
กาหนดราคาขาย การส่ งเสริ มการขายการจัดจาหน่ายเครื่ องดื่ม ขนมและอาหารว่าง การให้บริ การ
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20701-2108

อาหารเพื่อสุ ขภาพ
2-2-3
(Health Cuisine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพและเทคนิ คการประกอบอาหาร
2. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องปรุ ง วัตถุดิบ เครื่ องมือและอุปกรณ์
3. สามารถเลือกใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ไค้เหมาะสมกับชนิ ดของอาหาร
4. สามารถประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพและจัดตกแต่งลงภาชนะไค้เหมาะสม
5. มีกิจนิสัยที่ดี,ในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
2. จัดทา และดัดแปลงอาหารเพื่อสุ ขภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ ความหมาย ความสากัญ ประเภทของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบ การเลือกซื้ อ การเตรี ยม การประกอบ การดัดแปลงอาหาร เพื่อสุ ขภาพ และ
การปฏิบตั ิการประกอบและดัดแปลงอาหารเพื่อสุ ขภาพ
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20701-2109

งานซักรีด
1-2-2
(Laundry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ การทางานซักรี ด งานห้องผ้าในโรงแรม
2. สามารถปฏิบตั ิงานห้องซักรี ด ห้องผาในโรงแรม
3. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานซักรี ดในโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานซักรี ดตามขั้นตอนและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ งานซัก รี ด ห้องผาในโรงแรม หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบของงานซัก รี ด
การตรวจสอบและแยกประเภทของผ้า การซ่ อมแซมผา การใช้อุปกรณ์ และสารเคมี การทาความสะอาด
ผ้าชนิดต่าง ๆ การรับ - ส่ งผ้า และฝึ กปฏิบตั ิงานซักรี ด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

55
20701-2110

คอมพิวเตอร์ เพื่องานแม่ บ้าน
1-2-2
(Computer for Housekeeping)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจถึงการนาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในงานแม่บา้ นโรงแรม
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทาเอกสารเพื่องานแม่บา้ นโรงแรม
3. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของคอมพิวเตอร์
2. ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทาเอกสารเพื่องานแม่บา้ นโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ งานแม่บา้ น การเก็บข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ในการจัดทาแบบรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในงานแม่บา้ นและฝึ กปฏิบตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานแม่บา้ น
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20701-2111

คอมพิวเตอร์ งานส่ วนหน้ าโรงแรม
1-2-2
(Computer for Front Office)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการทางาน โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ กบั งานส่ วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของการใช้คอมพิวเตอร์
2. ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทาเอกสารเพื่องานส่ วนหน้าโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ ง านส่ วนหน้า โรงแรม วิธี ใ ช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ในงาน
ส่ วนหน้า การประสานงาน โดยใช้ขอ้ มูลในคอมพิวเตอร์ การจองห้องทัก การลงทะเบียนเช้าทัก การออก
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น การ Check - in , Check - out ของแขกผูม้ าทัก และฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารการใช้ค อมพิ ว เตอร์
งานส่ วนหน้าโรงแรม
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20701-2112

การจัดดอกไม้
2-2-3
(Flower Arrangements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดดอกไม้โอกาสต่าง ๆ
2. สามารถใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้
3. สามารถจัดดอกไม้ไนโอกาสต่าง ๆ
4. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้
2. จัดดอกไม้ข้ นั พื้นฐานรู ปแบบต่าง ๆ ตามโอกาสและหลักสากล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการจัดดอกไม้ การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ การเตรี ยมดอกไม้ ใบไม้
การเก็ บ รั ก ษา การใช้ดอกไม้ท ดแทน การค านวณต้นทุ น ก าหนดราคาขาย การจัดดอกไม้ข้ นั พื้ น ฐาน
รู ปแบบต่าง ๆ ตามหลักสากล การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่าง ๆ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้
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20701-2113

การจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม
1-2-2
(MICE in Hotel)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม
2. มีทกั ษะในการจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม
3. สามารถจัดการและควบคุมคุณภาพกิจกรรม MICE ในโรงแรม
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานอย่างมีระบบและตามมาตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความ!เกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม
2. เลือกรู ปแบบการจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรมให้เหมาะสมกับจานวนแขกที่เข้าพักและ
ขนาดของสถานที่
3. ปฏิบตั ิการจัดจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการจัดจัดกิ จกรรม MICE ในโรงแรม การจัดกิ จกรรมการประชุ ม
ประเภทของการประชุ ม รู ปแบบ การวางแผน งบประมาณ การจัดสถานที่ เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
ประชุ ม การประสานงานกับ หน่ วยงานและบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อง และฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารจัด ประชุ ม การสร้ า ง
ประสบการณ์ ก ารเข้า พัก แปลกใหม่ ส าหรั บ ผูเ้ ข้า พัก ที่ ไ ด้รับ รางวัล และการจัดนิ ท รรศการ หลัก การจัด
ประเภทองค์ประกอบของการจัดนิทรรศการ วัสดุอุปกรณ์ การใช้ตวั อักษรแบบต่าง ๆ การคานวณค่าใช้จ่าย
ในการจัดนิทรรศการ การประเมินผล
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดสมรรถนะวิชำชีพ ฝึ กประสบกำรณ์ สมรรถนะวิชำชีพ
20701-8001
20701-8002
20701-8003

หมำยเหตุ
201xx-800x
202xx-800x
203xx-800x
204xx-800x
205xx-800x
206xx-800x
207xx-800x
208xx-800x
209xx-800x
210xx-800x

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
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20701-8001

ฝึ กงำน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับฝี มือ โดย
ผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ั บผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20701-8002

ฝึ กงำน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับฝี มือ โดย
ผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ั บผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20701-8003

ฝึ กงำน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับฝี มือ โดย
ผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ั บผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 2xxxx-8002 ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดสมรรถนะวิชำชีพ โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
20701-8501
20701-8502
20701-8503

หมำยเหตุ
201xx-850x
202xx-850x
203xx-850x
204xx-850x
205xx-850x
206xx-850x
207xx-850x
208xx-850x
209xx-850x
210xx-850x

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน
รายวิชาฝึ กงาน

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
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20701-8501

โครงงำน
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทาโครงงาน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ หลักการจัดทาโครงงาน การวางแผน การดาเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดาเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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20701-8502

โครงงำน 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทาโครงงาน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ หลักการจัดทาโครงงาน การวางแผน การดาเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดาเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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20701-8503

โครงงำน 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทาโครงงาน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับ การวางแผนจัดทาหรื อพัฒนางานโครงงาน การดาเนิ นงาน การแก้ไข
ปั ญหา การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทาโครงงานสร้างและหรื อ
พัฒนางานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดาเนิ นการเป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 2xxxx-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

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

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
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20000-20xx

กิจกรรมลูกเสื อวิสำมัญ...
(Rover Scout Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิ บตั ิ ตนตามระเบี ยบข้อบังคับ คาปฏิ ญาณและกฏของลูกเสื อวิสามัญ มี ทกั ษะทาง
ลูกเสื อและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คาปฏิญาณกฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสื อวิสามัญ การ
ปฏิบตั ิตนตามคาปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมและทาประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
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20000-20xx

กิจกรรมองค์ กำรวิชำชีพ …
(Vocational Organization Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและ
การเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยแ์ ละกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการ
ทางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
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20000-2007

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Moral and Ethical Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ
บาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม อันดี
งามของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีจิตสานึ กและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินัย ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมท าความดี ต ามรอยพระยุค ลบาท
กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสานึกความเป็ นคนดี กิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล
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