หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการโรงแรม ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพืน้ ฐานดานการบริการ
สวนหนา งานแมบานโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงานครัวโรงแรม
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในโรงแรมตามสาขาวิชาที่สําเร็จในระดับหัวหนางาน (Supervisor)
ซึ่งมีความรับผิดชอบในการจัดตารางการทํางานของพนักงาน ดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือ ของใช
ดําเนินการประชุมยอย ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สอนงานพนักงาน ระวังรักษา
ความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน ดําเนินการดานเอกสารของแผนก ประสานงานการทํางาน
รวมกับแผนกอื่น ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน แกไขปญหาการบริการลูกคา
และการดําเนินงานของแผนก
5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม
6. เพื่อใหสามารถใชความรูและทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและ
สังคม เปนตน
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย
สัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวติ ประจําวันและเพือ่ พัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความ
ปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
สาขางาน บริการสวนหนาโรงแรม
3.3 จัดการและดําเนินการงานบริการสวนหนาโรงแรม
3.4 จัดทําเอกสาร และใชเทคโนโลยีในงานบริการสวนหนาโรงแรม
3.5 สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานและประสานงาน
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สาขางานแมบา นโรงแรม
3.3 จัดการและดําเนินการงานแมบานโรงแรม
3.4 จัดทําเอกสาร และใชเทคโนโลยีในงานแมบานโรงแรม
3.5 สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานและประสานงาน
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.3 จัดการและดําเนินการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.4 จัดทําเอกสาร และใชเทคโนโลยีในงานบริการอาหารและเครื่องดืม่
3.5 สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานและประสานงาน
สาขางานครัวโรงแรม
3.3 จัดการและดําเนินการงานครัวโรงแรม
3.4 จัดทําเอกสาร และใชเทคโนโลยีในงานครัวโรงแรม
3.5 สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานและประสานงาน
สาขางานธุรกิจสนามกอลฟ
3.3 วางแผน/เตรียมการดําเนินงานบริการที่เกีย่ วของกับธุรกิจสนามกอลฟ
3.4 ดําเนินการบริหารจัดการประเมินผลและแกไขปญหาในงานบริการที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
3.5 สื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟระดับปฏิบัติงาน
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
ผูสํา เร็จ การศึ กษาตามหลัก สู ตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศั ก ราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา
83 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

21 หนวยกิต

ไมนอยกวา
(15 หนวยกิต)
(21 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)

56 หนวยกิต

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม หรือเทียบเทา
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83 หนวยกิต
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3700- 0001
3700- 0002
3700- 0003
3700- 0004

ชื่อวิชา
การโรงแรมและการทองเทีย่ ว
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดืม่
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริการ

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1201
3000-1202

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
2-0-2
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็ปไซต
0-2-1
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3-0-3
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3-0-3
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3-0-3
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม
3-0-3
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3-0-3
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ
3-0-3
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3-0-3
3000-1213
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
3-0-3
3000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการจัดเลี้ยง
3-0-3
3-0-3
3000-1215
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
3000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
3-0-3
3000-1217
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีเกษตร
3-0-3
3000-1218
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีประมง
3-0-3
3000-1219
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ วเชิงเกษตร
3-0-3
3000-1220
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
3-0-3
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3-0-3
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรือสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1305
3000-1306
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรงานธุรกิจและบริการ
วิทยาศาสตรงานธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนยีเพือ่ ชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1316
วิทยาศาสตรเพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
*-*-*

1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3000-1403
คณิตศาสตรธุรกิจ
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3-0-3
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000–1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000–1504 ภูมิฐานถิ่นไทย
3-0-3
3000–1505 การเมืองการปกครองไทย
3-0-3
3000*1501 ถึง 3000*1599
รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรือสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
3000-1602
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอยางเปนระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-1002
3001-2001
3700-1001
3700-1002
3700-1003

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
กฎหมายเกีย่ วกับงานอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การดําเนินงานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
หลักการดําเนินงานโรงแรม
ศิลปะการตอนรับและการบริการ

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

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3701-2001
3701-2002
3701-2003
3701-2004
3701-2005

ชื่อวิชา
การจัดการงานสวนหนาโรงแรม
การจัดการงานแมบานโรงแรม
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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รหัสวิชา
3701-2006
3701-2007

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
กรณีมีสาขางาน ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามที่กาํ หนดในกรณีที่
ตองการใหผูเรียนไดสาขางานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-2101
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานสวนหนาโรงแรม
3701-2102
การประชาสัมพันธโรงแรม
3701-2103
การติดตอสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม
3701-2104
เอกสารและการทํารายงานในงานสวนหนา
3701-2105
การใชภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม
3701*2101 ถึง 3701*2199
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

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

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-5101
งานเอกสารและการทํารายงานในงานสวนหนา
3701-5102
งานการใชภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม
3701-5103
งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานสวนหนาโรงแรม
3701-5104
งานการประชาสัมพันธโรงแรม
3701-5105
งานติดตอสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

2.3.2 สาขางานแมบานโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-2201
การซักรีดและหองผา
3701-2202
เอกสารและการทํารายงานในงานแมบาน
3701-2203
การจัดเตรียมหองพัก
3701-2204
การจัดการวัสดุอุปกรณในงานแมบาน

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-2205
ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่
3701-2206
การใชภาษาอังกฤษงานแมบาน
3701-2207
ศิลปะการจัดดอกไม
3701*2201 ถึง 3701*2299
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3701-5201
3701-5202
3701-5203
3701-5204
3701-5205
3701-5206

ชื่อวิชา
งานซักรีดและหองผา
งานการจัดเตรียมหองพัก
งานการจัดการวัสดุอุปกรณในงานแมบาน
งานศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่
งานการใชภาษาอังกฤษงานแมบาน
งานศิลปะการจัดดอกไม

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

2.3.3 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-2301
การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3701-2302
การจัดการภัตตาคาร
3701-2303
การจัดเลี้ยง
3701-2304
บารและเครื่องดื่ม
3701-2305
เครื่องดื่มตามสมัยนิยม
3701-2306
การใชภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3701-2307
ศิลปะการชงกาแฟ
3701-2308
ความรูเรื่องไวน
3701*2301 ถึง 3701*2399
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-5301
งานควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3701-5302

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

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
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รหัสวิชา
3701-5303
3701-5304
3701-5305
3701-5306

ชื่อวิชา
งานการจัดเลี้ยง
งานบารและเครื่องดื่ม
งานเครื่องดื่มตามสมัยนิยม
งานการใชภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

2.3.4 สาขางานครัวโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701- 2401 สุขอนามัยและโภชนาการ
3701-2402
การออกแบบการจัดรายการอาหาร
3701-2403
อาหารตะวันตก 1
3701-2404
อาหารตะวันตก 2
3701-2405
อาหารโรงแรม
3701-2406
อาหารเอเชีย
3701-2407
อาหารไทย
3701-2408
อาหารเพื่อสุขภาพ
3701-2409
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
3701-2410
อาหารฮาลาล
3701-2411
เบเกอรี่
3701-2412
การจัดดอกไมและการแกะสลักเชิงธุรกิจ
3701*2401 ถึง 3701*2499 รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3701-5401
3701-5402
3701-5403
3701-5404
3701-5405

ชื่อวิชา
งานสุขอนามัยและโภชนาการ
งานอาหารโรงแรม
งานอาหารเพือ่ การจัดเลี้ยง
งานเบเกอรี่
งานการออกแบบการจัดรายการอาหาร
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
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2.3.5 สาขางานธุรกิจสนามกอลฟ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3701-2501
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกีฬากอลฟ
2-2-3
3701-2502
โครงสรางการบริหารงานในธุรกิจสนามกอลฟ
2-2-3
3701-2503
การจัดการงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
2-2-3
3701-2504
การจัดการดูแลและบํารุงรักษาสนามกอลฟเบื้องตน
2-2-3
3701-2505
การตลาดเพื่อธุรกิจสนามกอลฟ
2-2-2
3701-2506
ภาษาอังกฤษงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
2-2-2
3701*2501 ถึง 3701*2599 รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
*-*-*
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3701-5501
งานธุรกิจสนามกอลฟ
*-*-*
3701-5502
งานธุรกิจสนามกอลฟ 1
*-*-*
3701-5503
งานธุรกิจสนามกอลฟ 2
*-*-*
3701-5504
งานธุรกิจสนามกอลฟ 3
*-*-*
3701-5505
งานธุรกิจสนามกอลฟ 4
*-*-*
3701-55XX งานธุรกิจสนามกอลฟ X
*-*-*
สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตละรายวิชา
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยใหสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน และใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอย
กวา54 ชั่วโมง มีคาเทากับ1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3701-8001 หรือรายวิชา 3701-8002 และ 3701-8003
รหัสวิชา
3701-8001
3701-8002
3701-8003

ชื่อวิชา
ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3701-8501 หรือรายวิชา 3701-8502 และ 3701-8503
รหัสวิชา
3701-8501
3701-8502
3701-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช2557ทุ ก ประเภทวิ ช าสาขาวิ ช าและหมวดวิ ช า
โดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-9001
ศิลปะการจัดและตกแตงสวน
3701-9002
การแกะสลักน้ําแข็งและวัสดุอื่น
3701-9003
อาหารเพื่อการเดินทาง
3701-9004 การตกแตงขนมเพื่อธุรกิจ
3701-9005
นันทนาการ
3701-9006
กิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ
3701-9007
การนวดเพื่อผอนคลาย
3701-9008
การนวดดวยน้าํ มันหอมระเหย
3701-9009
วัฒนธรรมอาเซียน
3701-9010
ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ
รายวิชาภาษาตางประเทศที่เสนอแนะเพิ่มเติม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-9201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3000-9202
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
3000-9203
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
3000-9204
การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
3000-9205
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

รหัสวิชา
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

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

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
*-*-*

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3700-0001
การโรงแรมและการทองเทีย่ ว
3700-0002
ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดืม่
3700-0003
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3700-0004
บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริการ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

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

สาขาวิชาการโรงแรม

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
การโรงแรมและการทองเที่ยว
3-0-3
3700-0001
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ รื่องอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยว
2. มีความรูใ นงานบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยว
4. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการโรงแรมและทองเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. ระบุความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยว
2. แสดงความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการโรงแรมและการทองเทีย่ ว หลักการ ประเภทของที่พกั งานบริการดานที่พักแรมและ
การทองเทีย่ ว ความสัมพันธระหวางธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว การประสานงานภายในองคกรและธุรกิจ
ที่เกี่ยวของ ปจจัยที่มผี ลกระทบตอธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว
3700-0002
ความรู เบื้องตนเกีย่ วกับอาหารและเครือ่ งดื่ม
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการในโรงแรม
2. มีความรูแ ละเขาใจหลักโภชนาการเบื้องตน รายการอาหาร และลักษณะอาหารที่มีบริการ
ในโรงแรม
3. มีความรูใ นเรือ่ งอุปกรณเครือ่ งใชเกีย่ วกับอาหารและเครือ่ งดื่ม
4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการในโรงแรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชเกีย่ วกับอาหารและเครื่องดื่ม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

3-0-3

สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม หลักโภชนาการเบื้องตน ความรูเกี่ยวกับ
อาหารและรายการอาหาร หลักและวิธีการจัดรายการอาหารมื้อตาง ๆ ประเภทของเครื่องดื่ม การบริการเครื่องดื่ม
กับอาหารแตละประเภท ชนิดและลักษณะของเครื่องดื่มที่มีบริการในโรงแรม อุปกรณเครื่องใชเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
3700-0003

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2-2-3
(Information Technology for Tourism Industry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
2. เลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินงานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและรักษาระบบการทํางานทางคอมพิวเตอร
2. ดําเนินงานดานระบบการสํารองสําหรับการบริการตาง ๆ ผานคอมพิวเตอร
3. ดําเนินงานระบบขอมูลอัตโนมัติ
4. ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทัว่ ไป
5. เขาใจและสืบคนขอมูลผานคอมพิวเตอร
6. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในอุตสาหกรรมทองเที่ยว การจัดทําเอกสารขอมูล
สารสนเทศ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงาน การสืบคน บันทึก จัดเก็บ และการนําเสนอขอมูล
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายอินเตอรเน็ต การรวบรวมขอมูลและสถิติตาง ๆ และการรับ-สงจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

3700-0004

บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริการ
3-0-3
(Personality for Service Sector)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ
3. มีเจตคติและตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับงานวิชาชีพในธุรกิจบริการ
3. มีบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมิน
บุคลิกภาพของตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับอาชีพ บุคลิกภาพดานการแตงกาย การสราง
ความฉลาดทางอารมณ มารยาททางสังคม ศิลปะการพูด บุคลิกภาพกับการเปนผูนํา การคิดเชิงบวก การปลูกฝง
เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานวิชาชีพในธุรกิจบริการ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001
3001-1002
3001-2001
3700-1001
3700-1002
3700-1003

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
กฎหมายเกีย่ วกับงานอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การดําเนินงานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
หลักการดําเนินงานโรงแรม
ศิลปะการตอนรับและการบริการ

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3701-2001
การจัดการงานสวนหนาโรงแรม
3701-2002
การจัดการงานแมบานโรงแรม
3701-2003
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3701-2004
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
3701- 2005 การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ
3701-2006
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
3701-2007
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
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3-0-3
1-0-1
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

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

สาขาวิชาการโรงแรม

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด การองค ก ารและองค ก ร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต
การจัดการความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การ
จัดการความเสี่ยง กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใช
ในการจัดการงานอาชีพ

3001-1002

กฎหมายเกีย่ วกับงานอาชีพ
(General Law about Occupations)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. มีกิจนิสัยที่ดี และเจตคติที่ดีตอกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ

1-0-1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน การประกอบธุรกิจ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
และทรัพยสินทางปญญา
2. ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน การประกอบธุรกิจ ความปลอดภัย
สิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางปญญา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานและการประกอบธุรกิจในสาขาวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

2-2-3

1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ การ
สืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บ คน จั ด เก็ บ ค น คื น ส ง ผา น จั ด ดํ า เนิ น การข อ มู ล สารสนเทศ นํ า เสนอและสื่ อ สารขอ มู ล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงาน
อาชีพ โดยใช คอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิ วเตอรและสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
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3700-1001

การดําเนินงานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3-0-3
(Operations in the Tourism Industry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการดําเนินงานของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2. วิเคราะหผลกระทบ สถานการณ และแนวโนมของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพดานการทองเที่ยวในฐานะเจาของประเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและดูแลตรวจสอบดานโครงสรางพืน
้ ฐานการทองเที่ยว
2. วิเคราะหผลกระทบและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเทีย่ วของอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
3. วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแนวโนมของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
4. ประเมิน วางแผน ประสานงาน และพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวสําหรับชุมชนอยางยัง่ ยืน จัด
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชวี ิต การทองเทีย่ วเดินปา ฯลฯ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพืน้ ฐานการดําเนินงานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว บทบาท และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว รูปแบบและกิจกรรมการทองเทีย่ ว การทองเทีย่ วแบบยั่งยืน การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวติ การทองเทีย่ วเดินปา ฯลฯ นโยบายและการสงเสริมการทองเที่ยวของ
ภาครัฐและเอกชน สถานการณเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบนั แนวทางการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว แนวโนมและทิศทางของการทองเที่ยว
3700 –1002

หลักการดําเนินงานโรงแรม
3-0-3
( Hotel Operation)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจในหลักการดําเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบงสายงานตาง ๆ
ในโรงแรม
2. มีความเขาใจถึงความสัมพันธของแผนกตาง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
3. มีความรูความเขาใจถึงปจจัยที่มผี ลกระทบตอธุรกิจโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดตี องานในธุรกิจโรงแรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ รื่องหลักการดําเนินงานโรงแรม
2. จําแนกสายงานในโรงแรม
3. ระบุความสัมพันธของแผนกตาง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
4. จําแนกปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานโรงแรม ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ที่พัก ประเภทของธุรกิจที่พักและโรงแรม ระบบการบริหารกิจการโรงแรม หนาที่ความรับผิดชอบของ
แผนกตาง ๆ ในโรงแรม ความสัมพันธของแผนกตาง ๆในโรงแรม ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม
ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม สถานการณและแนวโนมดานการโรงแรมในปจจุบัน
3700 – 1003

ศิลปะการตอนรับและการบริการ
2-2-3
(Art of Reception and Service)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะการตอนรับและบริการ
2. มีทักษะ ปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธกี ารตอนรับ และเทคนิคในการใหบริการ
3. มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและรักษาความสัมพันธในที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. สรางและรักษาแนวทางการทํางานเปนทีมเพื่องานบริการ
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานตอนรับและบริการ
4. สื่อสารทางโทรศัพทและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. นําเสนอสินคาและบริการแกลกู คา
6. จัดการและแกปญ
 หาความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการตอนรับและการบริการ หลักการ ความสําคัญและรูปแบบในการ
ใหบริการ การตอนรับและเทคนิคในการใหบริการ การอยูร วมกันและการปรับตัวในสังคม การผูกมิตรไมตรี
พฤติกรรมของลูกคา จิตวิทยาการบริการ การสรางมนุษยสัมพันธ เทคนิคการจูงใจ การสรางความประทับใจ
ใหกับลูกคา แนวทางการทํางานเปนทีมเพือ่ งานบริการ การสื่อสารทางโทรศัพทและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการและแกไขปญหาความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3701-2001

การจัดการงานสวนหนาโรงแรม
2-2-3
(Hotel Front Office Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับโครงสรางการบริหารงานในงานสวนหนาโรงแรม
2. มีความรูเ กีย่ วกับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆในงานสวนหนาโรงแรม
3. มีทักษะการปฏิบัติงานดานสวนหนาโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดแี ละมีความรับผิดชอบในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการงานสวนหนาโรงแรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการบริการ สินคาและการตอนรับ
3. ปฏิบัติงานสวนหนาโรงแรม ระดับหัวหนางาน
4. สื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับปฏิบัตกิ ารพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานสวนหนาโรงแรม ความหมายและความสําคัญ ลักษณะของงาน
สว นหน าโรงแรม โครงสรา งการบริ หารงานสว นหนาโรงแรมและบทบาทหน าที่ แต ละตําแหนง งาน
คุณลักษณะคุณสมบัติและจรรยาบรรณพนักงานบริการสวนหนาโรงแรม อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและ
เอกสารแบบฟอรมตางๆ ในการปฏิบัติงาน งานสํารองหองพัก งานตอนรับและลงทะเบียนเขาพัก งานบริการ
โทรศัพท งานการเงินสวนหนา งานบริการบริเวณสวนหนาโรงแรม การจัดการดานบุคลากร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานสวนหนาโรงแรม การจัดทํารายงานสถิติตางๆ การดําเนินงานในการใหบริการทาง
ธุรกิจ การจัดการกับขอรองเรียนของลูกคาและการแกไขปญหาเฉพาะหนา และฝกปฏิบัติการจัดการงานสวน
หนาโรงแรม
3701-2002

การจัดการงานแมบานโรงแรม
(Housekeeping Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับในงานแมบาน เอกสารเครื่องมือและอุปกรณในงานแมบาน
2. มีทักษะการปฏิบัติงานแมบา นโรงแรม
3. มีทัศนคติที่ดีตอ งานแมบานโรงแรมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ
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สาขาวิชาการโรงแรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในงานแมบานโรงแรม
2. ปฏิบัติงานแมบานโรงแรม ระดับหัวหนางาน
3. จัดการและแกไขปญหาความขัดแยงในสถานการณตางๆ
4. สื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับปฏิบัตกิ ารพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานแมบานโรงแรม โครงสรางงานแมบานโรงแรม การกําหนด
ตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนก การวางแผน การจัดหาบุคลากร การจัดเก็บขอมูล การ
จัดทําหองพักตามมาตรฐาน การทําความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานหองผา หองดอกไม การควบคุมการ
เบิกจายของใชประจําวัน การตรวจความเรียบรอยของหองพัก การจัดเอกสารเกี่ยวกับงานแมบาน สุขอนามัย
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และฝกปฏิบตั ิงานแมบานโรงแรม
3701-2003

การบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
2-2-3
(Food and Beverages Service)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับการบริการอาหารและเครือ่ งดื่มรูปแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดืม่
3. มีทักษะในการบริการอาหารและเครื่องดืม่ ในรูปแบบตาง ๆ
4. มีเจตคติที่ดีในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการบริการอาหารและเครื่องดืม่ แบบตางๆ
2. ปฏิบัติงานดานการบริการอาหารและเครื่องดื่มในระดับหัวหนางาน
3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการ
ใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม การบริการแบบรถเข็น (Gueridon Service) การบริการแบบทางการ
(Silver Service) อุปกรณและการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการบริการ การจัดโตะอาหาร ขั้นตอน
การปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการสรางความประทับใจในการบริการ การแกไขปญหาใน
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการ และฝกปฏิบัติงานดานการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มรูปแบบตางๆ
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3701-2004

ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
2-2-3
(Hotel Kitchen and Cooking)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับรูปแบบครัวและอุปกรณ เครื่องใชในการประกอบอาหารประเภทตาง ๆ
2. มีความรูเ กีย่ วกับการจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
3. ปฏิบัติงานประกอบอาหารโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีในงานครัวโรงแรมและปฏิบัตงิ านใหถูกสุขอนามัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับรูปแบบครัว และวัสดุ อุปกรณประเภทตางๆ
2. ปฏิบัติงานเตรียมและประกอบอาหารโรงแรม
3. ปฏิบัติงานครัวโรงแรมในระดับหัวหนางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับครัวและการประกอบอาหารโรงแรม รูปแบบครัวประเภทตาง ๆ หนาที่ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ อุปกรณงานครัว ความปลอดภัย การเลือกซื้อ การจัดเตรียมวัตถุดิบ วิธีการและขั้นตอน
การประกอบอาหารครัวรอน–เย็น อาหารตะวันตก เก็บรักษาอาหารปรุงแลวอยางปลอดภัยการกําหนดราคาขาย
และฝกปฏิบัติการประกอบอาหารโรงแรม
3701-2005

การตลาดเพือ่ ธุรกิจบริการ
(Marketing for Service Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ และประเภทของสวนผสมบริการ
2. มีความเขาใจถึงสวนประสมการตลาดธุรกิจบริการ
3. มีความรูความเขาใจถึงสถานการณดานการแขงขันทางการตลาดเพื่อธุรกิจบริการ
4. มีเจตคติที่ดีตองานในธุรกิจบริการ

3-0-3

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเรื่องการตลาดเพื่อธุรกิจบริการ
2. จําแนกสวนประสมการตลาดธุรกิจบริการ
3. วิเคราะหสถานการณการตลาดบริการในปจจุบัน
4. อธิบายแนวโนมของตลาดเพื่อการบริการที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดบริการ ความหมาย ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ ประเภทของสวนประสม
บริการ สวนประสมการตลาดธุรกิจบริการ (7 P) เชน บริการหลัก ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
สิ่งที่จับตองได บุคลากร และกระบวนการ การวิเคราะหสถานการณ สภาพแวดลอมดานการแขงขัน แนวโนม
ของตลาดเพื่อการบริการในอนาคตตอสถานการณและสังคมปจจุบัน
3701-2006

สนทนาภาษาอังกฤษเพือ่ งานโรงแรม
2-2-3
(English for Hotel Conversation)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานโรงแรม
2. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆเกีย่ วกับงานสวนหนา
3. เขียนบันทึกแบบฟอรมในการทํางานที่เกี่ยวของ
4. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
สมรรถนะรายวิชา
1. สื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับปฏิบัตกิ าร
2. พัฒนาและแสวงหาความรูใ หทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม คําศัพท สํานวน และโครงสราง
ภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานโรงแรม ฝกปฏิบตั ิการสนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ และเขียนบันทึกแบบฟอรม
ในการทํางานที่เกี่ยวของ
3701-2007

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
(Seminar for Specific Career)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับรูปแบบและการเขียนโครงการในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
2. เตรียมและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
3. สรุปรายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
4. มีเจตคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางกระบวนการกลุม
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนโครงการจัดสัมมนาไดถูกตองตามหลักการเขียนโครงการ
2. เตรียมและจัดสัมมนารูปแบบตางๆ
3. สรุปรายงานผลการจัดสัมมนา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและฝกปฏิบั ติ เกี่ ย วกั บการจั ด สัม มนา หน า ที่ความรั บผิ ดชอบและการประสานงานของ
ผูดําเนินการประชุมสัมมนา การเขียนโครงการ การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
สัมมนา การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การศึกษากรณีตัวอยาง การบรรยายพิเศษจากวิทยากร และปฏิบัติตาม
โครงการที่กําหนด และการสรุปรายงานผลการจัดสัมมนา
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม
3701-2101
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานสวนหนาโรงแรม
3701-2102
การประชาสัมพันธโรงแรม
3701-2103
การติดตอสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม
3701-2104
เอกสารและการทํารายงานในงานสวนหนา
3701-2105
การใชภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม
สาขางานแมบา นโรงแรม
3701-2201
การซักรีดและหองผา
3701-2202
เอกสารและการทํารายงานในงานแมบาน
3701-2203
การจัดเตรียมหองพัก
3701-2204
การจัดการวัสดุอุปกรณในงานแมบาน
3701-2205
ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่
3701-2206
การใชภาษาอังกฤษงานแมบาน
3701-2207
ศิลปะการจัดดอกไม
หมายเหตุ ใหสถานศึกษาเลือกรายวิชาที่ 1 ในการจัดการเรียนการสอนเปนอันดับแรก
สาขางานบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
3701- 2301 การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3701- 2302 การจัดการภัตตาคาร
3701- 2303 การจัดเลี้ยง
3701- 2304 บารและเครื่องดื่ม
3701- 2305 เครื่องดื่มตามสมัยนิยม
3701-2306
การใชภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3701-2307
ศิลปะการชงกาแฟ
3701-2308
ความรูเ รื่องไวน
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สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานงานครัวโรงแรม
3701- 2401 สุขอนามัยและโภชนาการ
3701-2402
การออกแบบการจัดรายการอาหาร
3701-2403
อาหารตะวันตก 1
3701-2404
อาหารตะวันตก 2
3701-2405
อาหารโรงแรม
3701-2406
อาหารเอเชีย
3701-2407
อาหารไทย
3701-2408
อาหารเพื่อสุขภาพ
3701-2409
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
3701-2410
อาหารฮาลาล
3701-2411
เบเกอรี่
3701-2412
การจัดดอกไมและการแกะสลักเชิงธุรกิจ
สาขางานธุรกิจสนามกอลฟ
3701-2501
ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกีฬากอลฟ
3701-2502
โครงสรางการบริหารงานในธุรกิจสนามกอลฟ
3701-2503
การจัดการงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
3701-2504
การจัดการดูแลและบํารุงรักษาสนามกอลฟเบื้องตน
3701-2505
การตลาดเพื่อธุรกิจสนามกอลฟ
3701-2506
ภาษาอังกฤษงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
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สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม
3701-2101

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานสวนหนาโรงแรม
2-2-3
(Information Technology for Front Office)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับเทคโนโลยีในงานสวนหนาโรงแรม
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัตงิ านสวนหนา
3. มีเจตคติที่ดีในอาชีพ และเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสวนหนาโรงแรม
2. ใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสวนหนาโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานสวนหนาโรงแรม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานติดตอสื่อสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานสืบคนขอมูล งานนัดหมาย การสํารองตั๋วโดยสาร การสํารองหองพัก
การรับ-สง ไปรษณียอิเล็คทรอนิคส การเก็บรักษาขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสวนหนา ขอควร
ระมัดระวังในการใช และการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีในงานสวนหนา
3701-2102

การประชาสัมพันธโรงแรม
(Marketing Communications)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับการประชาสัมพันธรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ
2. เลือกใชสื่อประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับสถานการณและกลุมเปาหมาย
3. มีทักษะในปฏิบัติงานประชาสัมพันธโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีตอการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใชสื่อประชาสัมพันธไดเหมาะสมกับสถานการณ และกลุมเปาหมาย
2. ปฏิบัติงานการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธโรงแรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธโรงแรม ความสําคัญของการประชาสัมพันธ
รูปแบบและวิธีการใชสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ การใชสื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและกลุมเปาหมาย
การวิเคราะหและประเมินผลการใชสื่อเพื่อประชาสัมพันธ
3701-2103

การติดตอสือ่ สารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม
2-2-3
(Business Communication in Front Office)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับการติดตอสื่อสารหลักการสื่อสาร การสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม
2. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานติดตอสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพ และปฏิบัติงานไดอยางละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการติดตอสื่อสารและการสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม
2. เลือกและใชเครื่องมืออุปกรณในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม
3. ปฏิบัติงานติดตอสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม หลักการสื่อสาร การ
สื่อสารทางธุรกิจดวยรูปแบบการเขียน การสนทนา การใชเทคโนโลยีสมัยใหม ระบบอินเตอรเน็ตไรสาย การ
สื่อสารกับลูกคาดวยระบบฝากขอความทางเสียง (Voice Mail ) การใหบริการติดตอประสานงานกับธุรกิจสาย
การบิน ธุรกิจรถเชา แหลงทองเที่ยว สถานบันเทิง การประสานงานนําเที่ยว (Tour Co-ordination) การใหบริการ
ลูกคานักธุรกิจดวยระบบขอมูลไรสายและฝกปฏิบัติการติดตอสื่อสารทางธุรกิจในงานสวนหนาโรงแรม
3701-2104

เอกสารและการทํารายงานในงานสวนหนา
(Reporting in Front Offices)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับเอกสารแบบฟอรมของงานสวนหนาโรงแรม
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านเอกสารและทํารายงานสวนหนาโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีในอาชีพและปฏิบัติงานไดอยางละเอียดรอบคอบ
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สาขาวิชาการโรงแรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเอกสารแบบฟอรมของงานสวนหนาโรงแรม
2. ปฏิบัติงานเอกสารและทํารายงานสวนหนาโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเอกสารและการทํารายงานสวนหนาโรงแรม ประกอบดวย งานเอกสารสวนหนา
งานรับจองหองพัก งานตอนรับและลงทะเบียน งานรับโทรศัพท งานบริการบริเวณหองโถง งานการเงินสวน
หนา การจัดทํารายงานสวนหนา และการจัดเก็บเอกสารงานสวนหนา
3701-2105

การใชภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม
2-2-3
(English for Hotel Front Office)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับคําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานสวนหนาโรงแรม
2. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆเกีย่ วกับงานสวนหนา
3. เขียนบันทึกแบบฟอรม ขอความในการทํางานที่เกีย่ วของ
4. มีใจรักในการใหบริการงานสวนหนาโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. ใชคําศัพทสํานวนและโครงสรางภาษาอังกฤษในงานสวนหนาโรงแรม
2. สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆในงานสวนหนาโรงแรม
3. บันทึกแบบฟอรม ขอความในงานสวนหนาโรงแรมและงานที่เกี่ยวของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม คําศัพท สํานวน และโครงสราง
ภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานสวนหนาโรงแรม ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ และเขียนบันทึก
แบบฟอรม ขอความในการทํางานที่เกีย่ วของ
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สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานแมบา นโรงแรม
3701-2201

การซักรีดและหองผา
2-2-3
(Laundry and Linen)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับการซักรีด และงานหองผา
2. มีความรูเ กีย่ วกับชนิด ประเภทของผา และวัสดุ - อุปกรณที่ใชในการซักรีด
3. มีทักษะการปฏิบัติงานในการซักรีด และงานหองผา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการซักรีด และงานหองผาในโรงแรม
2. ปฏิบัติงานในการซักรีด และงานหองผา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการซักรีด และงานหองผา หนาที่และความรับผิดชอบ วัสดุอปุ กรณ เครื่องมือ
เครื่องใช การบํารุงรักษา ประเภทของผา สัญลักษณและความหมายของชนิดผา เคมีภัณฑทใี่ ชในการซักรีด
ขั้นตอนการซักรีด การทํารายงานการปฏิบัติงาน ปญหาและแนวทางการแกปญ
 หา และฝกปฏิบัติงานการซักรีด
และงานหองผา
3701-2202

เอกสารและการทํารายงานในงานแมบาน
(Document and Reporting in Housekeeping)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับเอกสารแบบฟอรมของงานแมบาน
2. มีทักษะการจัดทําเอกสารและทํารายงานแมบาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเอกสารแบบฟอรมของงานแมบาน
2. จัดทํางานเอกสารและทํารายงานแมบาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

2-2-3
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและการทํารายงานในงานแมบาน การทํารายงานของแผนกแมบาน สภาพ
หองพัก ของหายและพบของ (Lost & Found) รายงานแจงซอม รายการยืมของ เบิกของเอกสารการสงผาซัก
รีด การตรวจสอบมินิบาร การบันทึกและจัดเก็บขอมูลดวยระบบสารสนเทศ และฝกการจัดทําเอกสารและการ
ทํารายงานในงานแมบาน
3701-2203

การจัดเตรียมหองพัก
2-2-3
(Making up the room)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับหลักการทําความสะอาดหองพัก
2. มีทักษะการปฏิบัติงานการทําความสะอาดหองพัก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมและปฏิบัติการทําความสะอาดหองพักสําหรับลูกคา
2. ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกลกู คา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียม วิธีการ จัดเตรียมรถเข็นแมบาน ขั้นตอนการทําความสะอาด
หองพัก การปูเตียง การจัดเครื่องใชประจําหองพัก และมินิบาร ตรวจสอบขอมูลรายงานสภาพหองพัก จัดทํา
รายงานการทําความสะอาด อํานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา และ
ฝกปฏิบัติในการจัดเตรียมหองพัก
3701-2204

การจัดการวัสดุอุปกรณในงานแมบาน
(Management & Inventory of Equipment)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับชนิดและประเภทของวัสดุอุปกรณ การทําความสะอาดในงานแมบาน
2. มีทักษะในการใช ดูแลรักษา การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณแมบานโรงแรม
3. วางแผนการใชดูแล และการสั่งซื้อวัสดุอปุ กรณงานแมบานโรงแรม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดและประเภทของวัสดุ อุปกรณ การทําความสะอาดในงานแมบาน
2. ปฏิบัติงานการใชวัสดุ อุปกรณในการทําความสะอาดในงานแมบานโรงแรม
3. บริหารจัดการวัสดุอุปกรณในงานแมบานโรงแรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการวัสดุ อุปกรณในงานแมบาน ประเภท ชนิด วิธีการใช การดูแล
รักษา การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ น้ํายาทําความสะอาด เคมีภัณฑ ในการทําความสะอาด การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ
การเบิกจาย การตรวจนับยอดคงเหลือ และฝกปฏิบัตกิ ารจัดการวัสดุอุปกรณในงานแมบาน
3701-2205

ศิลปะการจัดตกแตงสถานที่
2-2-3
(Art and Decoration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับการตกแตงสถานที่
2. จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ และออกแบบ ทีใ่ ชในตกแตงสถานที่
3. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดตกแตงสถานที่
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศิลปะการจัดตกแตงสถานที่
2. ปฏิบัติงานจัดตกแตงสถานที่ตามรูปแบบของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการจัดตกแตงสถานที่ หลักและองคประกอบศิลป ทฤษฎี การตกแตง
หองอาหาร หองจัดเลี้ยง หองประชุมสัมมนา หองพักแขก และบริเวณสาธารณะของโรงแรม การออกแบบผัง
(Lay out) วัสดุอุปกรณในการตกแตงสถานที่ การบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการจัดตกแตงสถานที่ และฝก
ปฏิบัติการจัดตกแตงสถานที่
3701-2206

การใชภาษาอังกฤษงานแมบา น
(English for Hotel Housekeeping)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษในงานแมบาน
2. สนทนาตามสถานการณในงานแมบาน
3. ใหขอมูลเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละบริการตาง ๆ ในโรงแรม
4. จัดทําแบบฟอรมงานแมบาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษในงานแมบาน
2. สนทนาตามสถานการณในงานแมบานโรงแรม
3. ใหขอมูลเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละบริการตางๆ ในโรงแรม
4. กรอกและจัดทําแบบฟอรมที่ใชในงานแมบาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษงานแมบาน คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับงานแมบาน คําศัพทอุปกรณเครื่องใชในการทําความสะอาด และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก การ
สนทนาในสถานการณงานแมบาน การทักทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การทําความสะอาด การซักรีด
ขอมูลเกีย่ วกับสถานที่ การบริการตาง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมงานแมบาน การอานเอกสารที่
เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติภาษาอังกฤษงานแมบาน
3701-2207

ศิลปะการจัดดอกไม
2-2-3
(Flower Arrangement)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับหลักการจัดดอกไม ชนิดของดอกไม ใบไม และวัสดุตกแตงอืน่ ๆ
2. ประยุกตใชวัสดุอุปกรณและการจัดดอกไม
3. วางแผนออกแบบและจัดดอกไมในโอกาสตาง ๆ
4. สามารถเก็บรักษาดอกไมตามหลักและวิธกี ารเก็บ
5. สามารถควบคุมตนทุนในการจัดดอกไม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม ชนิดของดอกไม ใบไม และวัสดุตกแตงอืน่ ๆ
2. ปฏิบัติงานการจัดดอกไมในโอกาสตางๆ
3. ควบคุมตนทุนในการจัดดอกไม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการจัดดอกไม หลักการจัด ชนิดของดอกไม ใบไม วางแผน ออกแบบ
คิดคน ดัดแปลง ประยุกต เลือกใชวัสดุอปุ กรณ จัดดอกไมในโอกาสตาง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม การจัด
ดอกไมเชิงธุรกิจ การควบคุมตนทุนการผลิต และฝกปฏิบัติการจัดดอกไม
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สาขางานบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
3701-2301

การควบคุมตนทุนอาหารและเครือ่ งดื่ม
2-2-3
(Food and Beverage Cost Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับรายการอาหาร เครื่องดื่ม และตํารับมาตรฐาน
2. มีความรูเ กีย่ วกับการควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม
3. มีทักษะในการคิดคํานวณตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับรายการอาหาร เครื่องดื่ม และตํารับอาหารมาตรฐาน
2. คํานวณตนทุนอาหารและเครือ่ งดื่ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหาร จัดตํารับอาหาร
มาตรฐาน รายการเครื่องดื่ม การวางแผน การจัดซื้อ การตรวจรับการเก็บรักษา แบบฟอรมตาง ๆ การคํานวณ
ตนทุน การกําหนดราคาขาย และฝกปฏิบัติการควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3701-2302

การจัดการภัตตาคาร
2-2-3
(Restaurant Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับลักษณะและประเภทของภัตตาคาร
2. มีความรูใ นการใหบริการตามรูปแบบของภัตตาคาร
3. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานภัตตาคารในรูปแบบตาง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานภัตตาคาร
2. ปฏิบัติงานการใหบริการในภัตตาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการภัตตาคาร ประเภทของภัตตาคาร โครงสราง การบริหารงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบขอบังคับ การจัดเตรียมโตะอาหาร อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน การบริการ
การวางแผน การสงเสริมการขาย แบบฟอรมและเอกสารที่ใชในงานภัตตาคาร จัดทําตารางมอบหมายงานแก
พนักงาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปญหาและการแกไขปญหาเฉพาะหนา และ ฝกปฏิบัติการจัดการ
ภัตตาคาร
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3701-2303

การจัดเลี้ยง
2-2-3
(Banquet Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับธุรกิจจัดเลีย้ ง
2. มีความรูเ กีย่ วกับรูปแบบการจัดเลีย้ งและวางแผนการจัดรายการอาหาร
3. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานจัดเลีย้ งรูปแบบตาง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับธุรกิจจัดเลีย้ ง รูปแบบการจัดเลี้ยงและวางแผนรายการอาหาร
2. ปฏิบัติงานบริการในงานจัดเลี้ยง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง รูปแบบการจัดเลี้ยง ศิลปะการขาย การรับจอง การวางแผน
การประสานงานกับฝายตาง ๆ การเตรียมบุคลากร การจัดสถานที่ วางแผนรายการอาหาร จัดเตรียมอุปกรณ
การจัดเลี้ยง ปญหาและการแกไขปญหา และฝกปฏิบัติใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานการจัดเลี้ยง
ตรวจการปฏิบัติงานในที่ทํางาน
3701-2304

บารและเครือ่ งดื่ม
2-2-3
(Bar and Beverage)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจประเภทของบารและการปฏิบัติงานบาร
2. จัดเตรียมอุปกรณงานบารและเครื่องดื่ม
3. มีทักษะการปฏิบัติงานบารและผสมเครื่องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูประเภทของบารและการปฏิบตั ิงานบาร
2. ใชเครื่องมือและอุปกรณเครือ่ งอํานวยความสะดวกในบาร
3. ปฏิบัติงานบารและใหบริการเครื่องดื่ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบารและเครื่องดื่ม โครงสราง หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ กฎระเบียบ
จรรยาบรรณของพนักงาน ประเภท ชนิ ด ของเครื่องดื่ ม อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ องใช ใ นบาร การจั ดเก็ บ
บํารุงรักษา การเตรียมวัสดุ อุปกรณ สวนผสม การจัดบาร สูตรเครื่องดื่มมาตรฐาน การพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม
การตกแตงเครื่องดื่ม การควบคุมตนทุน กําหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จัดการบริการเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอลและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลอยางรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย และฝกปฏิบัติงานบารผสม
เครื่องดื่ม
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3701-2305

เครือ่ งดื่มตามสมัยนิยม
2-2-3
(Modern Drinks)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับชนิดของเครื่องดื่มตามสมัยนิยม
2. เลือกใชอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทําเครื่องดื่ม
3. เตรียม ผสม และตกแตงเครือ่ งดื่มตามสมัยนิยม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดของเครื่องดื่มตามสมัยนิยม
2. ปฏิบัติงานผสมเครื่องดื่ม และตกแตงตามรายการที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มตามสมัยนิยม วิธีการผสมเครื่องดื่ม ชนิดของเครือ่ งดื่ม อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการทําเครื่องดื่ม การทําความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ รายการเครื่องดื่ม
สวนผสม วัตถุดิบ การตกแตง ผสมเครื่องดื่มและตกแตงตามรายการที่กําหนด สรางสรรคเครื่องดื่ม เพื่อสนอง
ความตองการของลูกคา คํานวณตนทุน กําหนดราคาขาย และการสงเสริมการขาย ฝกปฏิบัติการผสมและ
ตกแตงเครื่องดื่มตามสมัยนิยม
3701 -2306

การใชภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
2-2-3
(English for Food and Beverage Services)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. เขียนรายการอาหารและเครื่องดื่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดืม่
2. สื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ชื่อและประเภทของอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ และเครื่องปรุง การสนทนาเกี่ยวกับ การจองโตะ
การตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสั่งอาหาร การจัดการกับการตําหนิลูกคา การจายเงิน การขอบคุณและ
ขอโทษ การอานและสาธิตขั้นตอนการปรุงอาหารและผสมเครื่องดื่ม การเขียนรายการอาหารและเครื่องดื่ม
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3701-2307

ศิลปะการชงกาแฟ
2-2-3
(Technique and Art of Coffee Making)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ เครื่องมือเครือ่ งใชในการชงกาแฟ
2. เตรียม ชง และตกแตงกาแฟตามรายการทีก่ ําหนด
3. ทําความสะอาดและรักษาอุปกรณเครื่องใชในการชงกาแฟ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการชงกาแฟ
2. ปฏิบัติงานเตรียม ชง และตกแตงกาแฟตามรายการที่กําหนด
3. ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชในการชงกาแฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะในการชงกาแฟ ประวัติ ประเภท ชนิดของกาแฟ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช การทําความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ รายการเครื่องดื่มกาแฟ การเตรียมสวนผสม วิธีการชง
และตกแตงกาแฟ ตามรายการที่กําหนด และฝกปฏิบัติศิลปะการชงกาแฟ
3701-2308

ความรูเรือ่ งไวน
2-2-3
(Introduction to Wine)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับประเภท กระบวนการผลิต ชนิด และการเก็บรักษาไวน
2. มีความรูใ นการอานฉลากแนะนําประเภทของไวน
3. มีทักษะในการบริการไวน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทและชนิดของไวน
2. แสดงความรูในการอานฉลากแนะนําประเภทของไวน
3. ปฏิบัติงานใหบริการเครื่องดืม่ ไวนประเภทตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความรูเรื่องไวน ประวัติ ประเภท ชนิ ดของไวน การปลูก การเก็บเกี่ย ว
ประเภทขององุน วิธีการผลิต การอานฉลากไวน การทดสอบไวน ไวนกับชนิดของอาหาร การนําเสนอ การ
ใหบริการไวน การเก็บรักษาไวน ใชตูแช และที่เก็บไวน การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการไวน
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สาขางานครัวโรงแรม
3701-2401

สุขอนามัยและโภชนาการ
2-2-3
(Hygiene and Nutrition)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับสุขอนามัยและโภชนาการ
2. มีความรูเ กีย่ วกับการสุขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหาร
3. ฝกปฏิบัติงานการประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัยและโภชนาการ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยและโภชนาการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร และการถนอมอาหาร
3. ปฏิบัติงานการประกอบอาหารที่ถกู สุขอนามัยและโภชนาการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยการรักษาความสะอาดที่ถูกวิธี ทั้งอนามัยสวนตัวและสวนรวม
ภายในองคกร การรักษาคุณคาของอาหารตามหลักโภชนาการ การปนเปอน สาเหตุที่ทําใหเนาเสีย อาหาร
เปนพิษ การสุขาภิบาลอาหาร การถนอมอาหาร การจัดเก็บอาหาร การรักษาความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในครัว หองอาหาร และการรักษาอนามัยสวนบุคคลของผูที่ทาํ งานเกีย่ วของกับอาหาร ฝกปฏิบัติ
ประกอบอาหารที่ถกู สุขอนามัยและโภชนาการ
3701-2402

การออกแบบการจัดรายการอาหาร
(Menu Design and Setting)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับความสําคัญของรายการอาหารชนิดตาง ๆ
2. วางแผนการจัดและออกแบบรายการอาหารมื้อตาง ๆ
3. มีทักษะในการวางแผนการจัดรายการอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความสําคัญของรายการอาหาร
2. ปฏิบัติงานวางแผนการจัดรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวางแผนการจัดรายการอาหาร ความสําคัญของรายการอาหาร รายการอาหาร
สําหรับมื้ออาหารตาง ๆ การออกแบบรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง รายการอาหารตามฤดูกาล
ความรูเ กี่ยวกับเทศกาลตาง ๆ และอาหารที่สําคัญ และปฏิบัติการจัดทํารายการอาหาร
3701-2403

อาหารตะวันตก 1
2-2-3
(Western Food Cookery 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับลักษณะทัว่ ไป ประเภทและชนิดของอาหารตะวันตก
2. จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณในการประกอบอาหารประเภทตาง ๆ
3. มีทักษะในการประกอบอาหารตะวันตก
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภท และชนิดของอาหารตะวันตก
2. จัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ ในการประกอบอาหาร
3. ปฏิบัติงานการประกอบอาหารตะวันตก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก ความรูทั่วไป ประเภทและชนิดของอาหาร
ตะวันตก อุปกรณเครื่องมื อเครื่องใชในการเตรียม การประกอบอาหารและการดูแ ลรักษา สว นผสมและ
เครื่องปรุงที่ใชในการประกอบอาหาร คําศัพทที่ใชในการเตรียมและการประกอบอาหารตะวันตก วิธีการเตรียม
และการประกอบอาหารประเภทตางๆ การออกแบบและจัดตกแตงอาหารประเภทของซุป (Soups) ออรเดิรฟ (
Hors d’oeuvres) อาหารประเภทไข (Eggs) อาหารประเภทผักตาง ๆ (Vegetables) เก็บรักษาอาหารปรุงแลวอยาง
ปลอดภัย สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานครัว และฝกปฏิบัติการประกอบอาหารตะวันตก
3701-2404

อาหารตะวันตก 2
(Western Food Cookery 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับการประกอบอาหารตะวันตก อาหารหลักและขนมหวาน
2. มีความรูใ นการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการประกอบอาหารตาง ๆ
3. มีทักษะในการประกอบอาหารประเภทตาง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก อาหารหลักและขนมหวาน
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการประกอบอาหารตะวันตก
3. ปฏิบัติงานการประกอบอาหารตะวันตก ประเภทตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก ประเภทของอาหาร อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช การเตรียม การประกอบอาหารตะวันตกจานหลัก ขนมหวาน รอน เย็น (Hot and Cold Desserts)
การจัดตกแตงอาหาร การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแลวอยางปลอดภัย การทําตํารับมาตรฐาน และฝกปฏิบัติ
อาหารตะวันตก
3701-2405

อาหารโรงแรม
2-2-3
(Hotel Cookery)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับวิธีการสั่งซื้อ จัดเก็บ วัตถุดิบ อุปกรณการประกอบอาหาร
2. ประกอบอาหารไทย เอเชีย และอาหารยุโรป
3. มีทักษะในการประกอบอาหารโรงแรมประเภทตาง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธกี ารสั่งซื้อ จัดเก็บ วัตถุดิบ
2. ปฏิบัติงานการเตรียมและประกอบอาหารไทย เอเซีย และยุโรป ประเภทตางๆ
3. เก็บรักษาอาหารที่ปรุงแลวอยางปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดบิ การจัดเก็บและการเตรียม วิธกี ารขั้นตอน ประกอบอาหาร
ไทย อาหารเอเชีย และอาหารยุโรปที่นยิ ม การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแลวอยางปลอดภัย การนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยุกตใชการจัดตกแตงจานอาหารพรอมเสิรฟ และฝกปฏิบัติประกอบอาหารโรงแรม
3701-2406

อาหารเอเชีย
(Asia Food Cookery)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับความหมาย ประเภทและลักษณะอาหารเอเชียที่นยิ ม
2. เตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณในการประกอบอาหารเอเชีย
3. มีทักษะในการประกอบอาหารเอเชีย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

2-2-3

สาขาวิชาการโรงแรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารเอเชีย ที่นิยม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการประกอบอาหารเอเชีย
3. ปฏิบัติการประกอบอาหารเอเชีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารเอเชีย ความหมายประเภท และลักษณะของอาหารเอเชีย
ที่ไดรับความนิยม การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณในการเตรียมและประกอบอาหารเอเชีย ตํารับอาหาร
สวนผสม วิธกี ารประกอบอาหาร เทคนิคตาง ๆ ในการประกอบอาหารเอเชีย การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแลว
อยางปลอดภัย ปฏิบัติการประกอบอาหารเอเชียที่นยิ มและจัดตกแตงพรอมเสิรฟ
3701-2407

อาหารไทย
2-2-3
(Thai Cookery)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับความหมายประเภท ลักษณะของอาหารไทย
2. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณในการประกอบอาหารไทย
3. ฝกปฏิบัติประกอบอาหารไทย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารไทย
2. จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ ในการประกอบอาหารไทย
3. ปฏิบัติการประกอบอาหารไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะของอาหารไทยที่ไดรับความนิยม การเลือก
และเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณในการเตรียมและประกอบอาหารไทย ตํารับอาหาร สวนผสม วิธีการประกอบ
อาหาร เทคนิคตาง ๆ ในการประกอบอาหารไทย การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแลวอยางปลอดภัย ปฏิบัติการ
ประกอบอาหารไทยที่นยิ มและจัดตกแตงพรอมเสิรฟ
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3701-2408

อาหารเพือ่ สุขภาพ
2-2-3
(Food for Health)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับสุขภาพ และความสําคัญของอาหารและสุขภาพ
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบของอาหารเพื่อสุขภาพ
3. มีทักษะในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
3. ปฏิบัติงานการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ ความหมาย ประโยชน ความสําคัญของอาหารกับสุขภาพ
ความปลอดภัยในอาหาร การจัดรายการอาหารใหเหมาะสมกับเพศและวัย การเลือกซื้อ วัตถุดิบในการประกอบ
อาหารเพื่อสุขภาพ
การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแลวอยางปลอดภัย และ
ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
3701-2409

อาหารเพือ่ การจัดเลี้ยง
2-2-3
(Banquet Food)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูใ นการจัดรายการอาหารเพื่อการจัดเลีย้ ง
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ไดเหมาะสมกับงานจัดเลี้ยง
3. ปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลีย้ ง
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับรายการอาหารเพื่อการจัดเลีย้ ง
2. ปฏิบัติงานประกอบอาหารเพื่อการจัดเลีย้ งประเภทตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารเพื่อการจัดเลีย้ ง ชนิดของอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดรายการอาหาร
การทําตํารับอาหารมาตรฐาน การดัดแปลงรายการอาหาร การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการจัดงานเลีย้ งแบบ
ตางๆ การประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ และฝกปฏิบตั ิอาหารเพื่อการจัดเลีย้ ง
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3701-2410

อาหารฮาลาล
2-2-3
(Halal Cookery)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับหลักการในการผลิตอาหารฮาลาล
2. มีความรูเ กีย่ วกับการขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
3. ประกอบอาหารฮาลาลตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกอบอาหารฮาลาล
2. ปฏิบัติงานการประกอบอาหารฮาลาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารฮาลาล ความหมายและคําศัพทที่เกี่ยวของกับอาหาร
ฮาลาล บทบั ญ ญั ติ ข องศาสนาอิ ส ลามเกี่ ย วกั บ อาหารฮาลาลในป จ จุ บั น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหาร
ฮาลาลของประเทศไทย สถานการณการแขงขันการผลิตอาหารฮาลาลของโลก มาตรฐานอาหารฮาลาล ของไทย
และฝกปฏิบัติการประกอบอาหารฮาลาล
3701-2411

เบเกอรี่
2-2-3
(Bakery)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับผลิตภัณฑเบเกอรี่
2. มีทักษะในการทําเบเกอรี่
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเบเกอรี่
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เพื่อผลิตสินคาผลิตภัณฑเบเกอรี่
3. ปฏิบัติงานดานผลิตภัณฑเบเกอรี่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเบเกอรี่ ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประเภทชนิดของเบเกอรี่ วัตถุดบิ วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครือ่ งใช เทคนิคและวิธีการทําผลิตภัณฑเบเกอรีแ่ ตละชนิด การจัดทําสูตรมาตรฐาน คิดราคาตนทุน
และราคาขาย และปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑเบเกอรี่
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3701-2412

การจัดดอกไมและการแกะสลักเชิงธุรกิจ
2-2-3
(Flower Arrangement , Fruit and Vegetable Carving)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเ กีย่ วกับการออกแบบ จัดดอกไม และการแกะสลักผัก – ผลไม
2. มีทักษะจัดดอกไมและแกะสลักผัก – ผลไม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบการจัดดอกไมและการแกะสลักผัก ผลไม
2. ปฏิบัติงานจัดดอกไมและแกะสลักผัก ผลไม โอกาสตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดดอกไมและการแกะสลักผัก ผลไม การเลือกและเตรียมวัสดุ -อุปกรณ
เทคนิคการรักษา ดอกไม ผัก ผลไม การออกแบบการจัดดอกไมและการแกะสลักผัก ผลไม การตกแตงหัว
จาน และการจัดตกแตงเชิงธุรกิจในโอกาสตางๆ การควบคุมตนทุนการผลิต และฝกปฏิบัติการจัดดอกไมและ
การแกะสลักเชิงธุรกิจ
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สาขางานธุรกิจสนามกอลฟ
3701-2501

ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับกีฬากอลฟ
2-2-3
(Introduction to Golfs)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของกีฬากอลฟ
2. สามารถเลือกใช ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณการเลนกอลฟเลนกีฬากอลฟตามกฎ กติกาและ
มารยาท โดยคํานึงถึงการปองกันและดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการเลนกอลฟ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการเลนกีฬากอลฟดวยความซื่อสัตยรับผิดชอบรอบคอบและมีคุณธรรม
จริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเบื้องตนเกีย่ วกับหลักการและกระบวนการในการเลนกีฬากอลฟ
2. เลือกใชตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณการเลนกอลฟตามหลักการ
3. เลนกีฬากอลฟตามกฎ กติกาและมารยาท
4. ปองกันและดูแลรักษาอาการบาดเจ็บจากการเลนกอลฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกีฬากอลฟ ลักษณะและสวนประกอบของสนาม
กอลฟ คําศัพทในกีฬากอลฟ การเลือกใช ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณการเลนกอลฟหลักการและวิธีการ
เลนกีฬากอลฟ กฎ กติกาและมารยาทในกีฬากอลฟ การปองกันการบาดเจ็บและการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ
จากการเลนกอลฟ
3701-2502

โครงสรางการบริหารงานในธุรกิจสนามกอลฟ
2-2-3
(Administration Structure in Golf Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง หลักการและกระบวนการบริหารงานบริการในธุรกิจสนาม
กอลฟ
2. สามารถวิเคราะหวางแผนดําเนินงานและบริหารงานบริการในธุรกิจสนามกอลฟตามหลักการและ
กระบวนการ
3. .มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงานบริการในธุรกิจสนามกอลฟดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบซื่อสัตย ขยัน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสราง หลักการและกระบวนการบริหารงานในธุรกิจสนามกอลฟ
2. วางแผนการจัดบุคลากรตามลักษณะงานและโครงสรางการบริหารงานในธุรกิจสนามกอลฟ
3. กําหนดแผนการดําเนินงานและการประสานการทํางานในธุรกิจสนามกอลฟของแผนกตางๆ
4. ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการงานธุรกิจสนามกอลฟตามลักษณะงาน
5. แกไขปญหาในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับสนามกอลฟ โครงสรางการบริหารงานในธุรกิจ
สนามกอลฟตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในแผนกตางๆความสัมพันธของแผนกตางๆใน
สนามกอลฟการวางแผนการจัดบุคลากรการควบคุมและประสานงานการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการงาน
บริการธุรกิจสนามกอลฟปจจัยที่มีผลกระทบตอการทํางานบริการธุรกิจสนามกอลฟปญหาที่เกิดขึ้นในงาน
บริการธุรกิจสนามกอลฟและแนวทางแกไข
3701-2503

การจัดการงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
2-2-3
(Golf Course Business Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทรูปแบบหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
2. สามารถวิเคราะหวางแผนและดําเนินงานบริการธุรกิจสนามกอลฟอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการโดยประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบรอบคอบขยัน มีความคิด
สรางสรรคมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการที่เกีย่ วของกับการจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
2. วางแผนการดําเนินงานธุรกิจสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล การบัญชี
และการเงิน
3. ประชาสัมพันธธรุ กิจสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
4. ใหบริการลูกคาเลนกอลฟในรูปแบบตางๆ
5. ใหบริการติดตอนัดหมายและรับจองเวลาในการออกรอบตามหลักการ
6. จัดทําเอกสารแบบฟอรมและรายงานสถิตกิ ารใชบริการโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
7. แกไขปญหาในการจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอลฟ แหลงเงินทุนในการดําเนิน
ธุรกิจสนามกอลฟการบริหารงานบุคคล การบัญชีและการเงินการประชาสัมพันธและเทคนิคการจัดหาลูกคาการ
ใหบริการลูกคาเลนกอลฟในรูปแบบตางๆการติดตอนัดหมายและรับจองเวลาในการออกรอบการตอนรับ
เอกสารและแบบฟอรมตางๆ ในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ การใชเทคโนโลยีและการจัดทํารายงานสถิติการ
ใชบริการปญหาและการแกไขปญหาในงานธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอลฟ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจสนามกอลฟ
3701-2504

การจัดการดูแลและบํารุงรักษาสนามกอลฟเบื้องตน
2-2-3
(Principle of Turf Grass Management and Maintenance)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปลูกจัดการดูแลและบํารุงรักษาหญา
สนามกอลฟ
2. สามารถวิเคราะหวางแผนปลูกจัดการดูแลและบํารุงรักษาหญาสนามกอลฟตามหลักการและ
กระบวนการโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบรอบคอบซื่อสัตยขยัน มีความคิด
สรางสรรคมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและสามารถทํางนรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปลูกจัดการดูแลและบํารุงรักษาหญาสนามกอลฟ
2. เลือก/เตรียม/ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการปลูกและดูแลรักษาหญาสนามกอลฟตาม
หลักการและกระบวนการ
3. ปลูกหญาสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลบํารุงรักษาหญาสนามกอลฟบริเวณตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการใหน้ํา ใหปุย ตัดแตง
ปองกันกําจัดศัตรูและซอมแซม
5. จัดทําปฏิทนิ ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษาหญาสนามกอลฟตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและประเภทของสนามกอลฟพันธุหญาที่ใชในสนามกอลฟและการ
ขยายพันธุ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของหญาสนามกอลฟเครื่องมืออุปกรณในการปลูกและดูแล
บํารุงรักษาหญาสนามกอลฟการเตรียมดินและการปลูก การใหน้ํา ใหปุย ตัดแตงปองกันกําจัดศัตรูและซอมแซม
หญ า สนามกอล ฟ บริ เ วณกรี น ที อ อฟ แฟร เ วย แ ละรั ฟ และการจั ด ปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง านดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาหญ า
สนามกอลฟ
3701-2505

การตลาดเพือ่ ธุรกิจสนามกอลฟ
2-2-3
(Marketing for Golf Course Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการการตลาดเพื่องานธุรกิจสนามกอลฟ
2. สามารถวิเคราะหวางแผนเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมการขายและ
การตลาดธุรกิจสนามกอลฟ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบรอบคอบซื่อสัตยขยัน มีความคิด
สรางสรรคและมีคุณธรรม จริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการการตลาดเพื่องานธุรกิจสนามกอลฟ
2. วางแผนสงเสริมการขายและการตลาดธุรกิจสนามกอลฟดวยกลยุทธและรูปแบบตาง ๆ
3. ออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ การติดตอประสานงานและการหาสมาชิกกอลฟ
4. วิเคราะหสถานการณการตลาดธุรกิจสนามกอลฟในปจจุบันและแนวโนมการตลาดในอาเซี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญดานการตลาดของธุรกิจสนามกอลฟ หลักการขายและการตลาด
ในธุรกิจสนามกอลฟ กลยุทธสงเสริมการขายและการตลาดธุรกิจสนามกอลฟการโฆษณาประชาสัมพันธ การ
ติดตอประสานงานและการหาสมาชิกกอลฟ สถานการณการตลาดธุรกิจสนามกอลฟในปจจุบันและแนวโนม
การตลาดในอาเซี่ยน
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3701-2506

ภาษาอังกฤษงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
2-2-3
(English for Golf Course Service Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในงานบริการธุรกิจสนาม
กอลฟ
2. สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารในงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพที่ถกู ตอง ตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา
สมรรถนะรายวิชา
4. ฟง – ดูขอมูลสารสนเทศทางดานงานบริการธุรกิจสนามกอลฟจากสื่อตาง ๆ
5. พูดสื่อสารเกีย่ วกับงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
6. อานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดําเนินงานบริการธุรกิจสนามกอลฟจาก
เอกสารและสื่อตาง ๆ
7. เขียนใหขอมูลในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานบริการธุรกิจสนามกอลฟ
8. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจสนามกอลฟ
9. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในงานธุรกิจสนามกอลฟ
การตอนรับ การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท การใหรายละเอียดสินคาหรือบริการ การสาธิตและนําเสนอ
การอานเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กําหนดการ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การ
บันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท และการติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3701-8001
ฝกงาน
3701-8002
ฝกงาน 1
3701-8003
ฝกงาน 2
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3701-8001

ฝกงาน

*-*-4

(On-the-Job Training)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
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3701-8002

ฝกงาน 1

*-*-2

(On-the-Job Training 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8003

ฝกงาน 2

*-*-2

(On-the-Job Training 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3702-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3701-8501
โครงการ
3701-8502
โครงการ 1
3701-8503
โครงการ 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8501

โครงการ
*-*-4
(Project)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพือ่ สรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธกี ารตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8502

โครงการ 1
*-*-4
(Project)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพือ่ สรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธกี ารตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

3701-8503

โครงการ 3
*-*-2
(Project 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพือ่ สรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธกี ารตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
(ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3701-8502 หรือเปนโครงการใหม)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมวิชาการทองเที่ยว
3701-9001
3701-9002
3701-9003
3701-9004
3701-9005
3701-9006
3701-9007
3701-9008
3701-9009
3701-9010

ศิลปะการจัดและตกแตงสวน
การแกะสลักน้ําแข็งและวัสดุอื่น
อาหารเพื่อการเดินทาง
การตกแตงขนมเพือ่ ธุรกิจ
นันทนาการ
กิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ
การนวดเพื่อผอนคลาย
การนวดดวยน้าํ มันหอมระเหย
วัฒนธรรมอาเซียน
ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3000-9201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3000-9202
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
3000-9203
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ
3000-9204
การสนทนาภาษาญี่ปนุ สําหรับการทํางาน
3000-9205
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3000-9206
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
3000-9207
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3000-9208
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
3000-9209
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
3000-9210
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
3000-9211
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
3000-9212
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
3000-9213
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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2-2-3
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3-0-3
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3000-9214
3000-9215
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3000-9218
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3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
การสนทนาภาษาฟลิปโ นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
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กลุมวิชาการโรงแรม
3701-9001
ศิลปะการจัดและตกแตงสวน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

2-2-3

1. แยกการจัดสวนในแตละประเภท
2. สามารถปฏิบัติงาน ประยุกต ดัดแปลง และออกแบบการจัดตกแตงสวน
3. ทราบหลักการออกแบบ และองคประกอบศิลปะการจัดและตกแตงสวน

สมรรถนะรายวิชา
1. ศึกษา เตรียมอุปกรณ ศึกษาพรรณไม ความเหมะสมของสภาพแวดลอม
2. ออกแบบจัดตกแตงสวน และความกลมกลืนในลักษณะทางพฤกษศาสตร อุปกรณ
3. ศึกษา พัฒนา ใหทันสมัยตลอดเวลา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวน ตกแตง ศิลปะ การจัดสภาพ หรือตกแตงสถานที่ใหเหมาะสม
สวยงาม ทําใหสภาพแวดลอม บรรยากาศนาอยู และเอื้อประโยชนตอกิจกรรมตาง ๆ และมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการออกแบบจัดสวน องคประกอบของศิลปะในการออกแบบ (Principle of design) จําแนกประเภท
สวน พรรณไม หญา อุปกรณ
3701-9002

การแกะสลักน้าํ แข็งและวัสดุอื่น
(Ice and Others Carving)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการแกะสลักน้ําแข็ง เนยและวัสดุอื่น
2. บอกกระบวนการและสลักน้ําแข็ง เนยและวัสดุอื่น
3. ฝกปฏิบัติและแกะสลักน้ําแข็ง ตกแตงโตะอาหารในการจัดเลี้ยง

สมรรถนะรายวิชา
1. มีความรูเ กีย่ วกับการออกแบบการจัดดอกไมและการแกะสลักผัก ผลไม
2. ปฏิบัติงานจัดดอกไมและแกะสลักผัก ผลไม โอกาสในตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแกะสลักน้ําแข็ง ผัก ผลไม การเลือกและเตรียมวัสดุ -อุปกรณ เทคนิคการ
แกะสลัก ดอกไม ผัก ผลไม การออกแบบการแกะสลักน้ําแข็ง ผัก ผลไม การตกแตงหัวจาน และการจัด
ตกแตงเชิงธุรกิจในโอกาสตางๆ การควบคุมตนทุนการผลิต และฝกปฏิบัติการแกะสลักน้ําแข็งและวัสดุอื่น ๆ
เชิงธุรกิจ
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สาขาวิชาการโรงแรม

3701-9003

อาหารเพือ่ การเดินทาง
(Food for Traveling)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ การบรรจุและบริการอาหารเพื่อการเดินทาง
2. ฝกปฏิบัติการเตรียมและปรุงอาหารเพื่อการเดินทาง
3. จัดรายการอาหารเพื่อการเดินทาง

สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรียมวัสดุ และสวนประกอบของอาหารเพื่อการเดินทาง
2. เลือกบรรจุภัณฑและบรรจุอาหารและเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับอาหารเพื่อการเดินทาง
3. เตรียมและปรุงอาหารเพื่อการเดินทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ การบรรจุ การบริการอาหารเพื่อการเดินทาง ประเภทของ
การเดินทางในลักษณะตาง ๆ การจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับลักษณะการเดินทาง การจัดซื้อ
การเตรียมและปรุงอาหารเพื่อการเดินทาง ฝกการจัดรายการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดซื้อ การเตรียมและปรุง
อาหารเพื่อการเดินทาง
3701-9004
การตกแตงขนมเพื่อธุรกิจ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

2-2-3

1. มีความรู เทคนิคตาง ๆ เกี่ยวกับการตกแตงขนมเพื่อธุรกิจ
2. ฝกปฏิบัติการตกแตง และการออกแบบลายตนแบบขนมเพื่อธุรกิจ
3.

สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรียมวัสดุ และเทคนิคในการตกแตงขนมเพื่อธุรกิจ
2. เลือกเทคนิคการตกแตงขนมเพื่อธุรกิจไดอยางเหมาะสม
3. เลือกบรรจุภัณฑ หีบหอใหเหมาะสม นามองและเพิ่มรสชาติของขนมเพื่อธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ เทคนิคการตกแตงใหเหมาะสมกับขนมเพื่อธุรกิจ เพื่อเปน
การเพิ่มลวดลาย สีสัน เพื่อสรางความนาสนใจและดึงดูดสายตาใหขนมมีความนามองและเปนการเพิ่มรสชาติ
ใหกับขนม ฝกปฏิบัติการออกแบบตกแตงขนมเพื่อธุรกิจ
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สาขาวิชาการโรงแรม

3701-9005

นันทนาการ
(Recreation)

2-2–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2. ฝกปฏิบัติการจัดการเขาคายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการแบบตาง ๆ

สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรียมกําหนดการ ลําดับการนันทนาการ
2. ปฏิบัติการจัดการนันทนาการ
3. เลือกกิจกรรมเขาคายพักแรม และกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับงาน โครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในรม การจัดกิจกรรมอื่นที่สงเสริมการพัฒนาการ
ดานรางกายและจิตใจ ความคิดสรางสรรค อนุรักษธรรมชาติ วัฒนธรรมและศิลปะ การจัดการเขาคายพักแรม
แบบตาง ๆ ใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
3701-9006

กิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ
(Eurhythmies and Ballroom Dancing)

2-2–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจความเปนมาของกิจกรรมเขาจังหวัดและการลีลาศ
2. มีความรูและเขาใจประเภทของกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ
3. มีทักษะในกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ

สมรรถนะรายวิชา
1. ลําดับการจัดกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ
2. แยกประเภทของกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ
3. เลือกกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูและความเปนมาของกิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ ประเภทของ
กิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศ ระเบียบประเพณี วัฒนธรรมและมารยาทในการลีลาศและการเขารวมกิจกรรม
การนํากิจกรรมเขาจังหวะและการลีลาศไปใชในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและการเขาสังคม ฝกทักษะ
กิจกรรมเขาจังหวะและฝกทักษะการลีลาศ
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สาขาวิชาการโรงแรม

3701-9007
การนวดเพือ่ ผอนคลาย
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

2-2–3

1. มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการนวดในแตละประเภท
2. มีความรูและเขาถึงคุณประโยชนของการนวดแบบผอนคลาย
3. มีทกั ษะในการนวดอยางถูกตอง

สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกชนิด และวิธีการนวดใหเหมาะสมกับผูร ับบริการ
2. เลือกวัสดุ อุปกรณใหอยางถูกตองและเหมาะสม
3. สามารถบอกถึงคุณประโยชนในการนวดเพื่อผอนคลาย
4. ปฏิบัติการนวดผอนคลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู ประวัติความเปนมาของการนวด จรรยาบรรณผูนวด ความรูดานกาย
วิภาคศาสตรแบบแพทยแผนปจจุบันและแผนไทย ความรูที่จําเปนสําหรับการนวดแผนไทย การคลายเสน การ
ดัด การยืด การประคบ การอบสมุนไพร การนวดน้ํามัน การใชน้ํามันหอมระเหย
3701-9008

การนวดดวยน้ํามันหอมระเหย
(Aroma Therapy)

2-2–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูในเรื่องคุณสมบัติ ประเภทและประโยชนของน้ํามันหอมระเหย
2. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการนวดที่ถูกตอง
3. มีมารยาทและจรรยาบรรณในการนวด

สมรรถนะรายวิชา
1. แยกประเภทและประโยชนของน้ํามันหอมระเหย
2. นวดโดยใชน้ํามันหอมระเหยอยางถูกตองและมีมารยาท จรรยาบรรณในการนวด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ คุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหย พืชสมุนไพรที่ทํา
ใหน้ํามนหอมระเหย (Essential oils) ประเภทและประโยชนน้ํามันหอมระเหยที่นํามาใชในการนวด วิธีผสม
น้ํามันในการนวด วิธีการนวดที่ถูกตอง การรักษาสิ่งแวดลอม มารยาท จรรยาบรรณในการนวด ฝกปฏิบัติ
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สาขาวิชาการโรงแรม

3701-9009
วัฒนธรรมอาเซียน
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

3-0–3

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
2. วิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเปนประชากรอาเซียน วัฒนธรรมและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

สมรรถนะรายวิชา
1. ศึกษา คนควา วัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
2. ศึกษาเนื้อหาของแผนการทํางานของแตละประเทศในประชาคมอาเซียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูและความเปนของประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยในแตละประชาคมจะมีแผนการทํางานของตนเองเรียกวา Blueprint โดยภายในเนื้อหาของ
Blueprint แตละเสาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชาคมนั้นๆ รวมถึงเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ของ
แตละวัฒนธรรมในอาเซียน
3701-9010

ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ
(Attitude and Personality)

2-2–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจลักษณะงานบริการ
2. บอกลักษณะบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานบริการ
3. รูจกั และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย

สมรรถนะรายวิชา
1. ระบุลักษณะของทัศนคติที่ดใี นการบริการ
2. ปฏิบัติงานบริการไดตามขั้นตอนและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
3. บอกแนวทางการพัฒนางานบริการใหเกิดผลสําเร็จมากขึ้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางทัศนคติในการบริการ ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ หลัก
มนุษยสัมพันธ ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี ศิลปะการแตงกาย การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ระเบียบวินัยใน
การทํางานบริการ การฝกพูดในรูปแบบและโอกาสตาง ๆ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยมนุษย
สัมพันธในการทํางานและการอยูรวมกันในสังคม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3000-9201

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2-0-2
(Chinese Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณภาษาจีน ฝกการฟงและพูดภาษาจีน ฝกการเขียนและอานอักษรจีน การสนทนาสถานการณ
ตาง ๆในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาจีนกลาง ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปาย
ประกาศ การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ
2. สามารถนําภาษาญี่ปนุ ไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปนุ ในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาญี่ปุนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อโสตทัศน
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณญี่ปุน ฝกฟงและพูดภาษาญี่ปุน ฝกเขียนและอานอักษรญี่ปุน การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3000-9204

การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Japanese Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาญีป่ ุนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญี่ปนุ ไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปนุ ในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาญี่ปุนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาญี่ปุน ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปาย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน
3000-9205

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2-0-2
(Korean Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณเกาหลี ฝกฟงและพูดภาษาเกาหลี ฝกเขียนและอานอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9206

การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Korean Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาเกาหลี ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอื่น และสถานที่ การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9207

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาเวียดนาม ฝกเขียนและอานอักษรเวียดนาม การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9208

การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Vietnamese Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตางๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาเวียดนาม ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การทํางาน การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3000-9209

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2-0-2
(Bahasa Indonesia Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซียไปใชเปนเครือ่ งมือในการสือ่ สาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาอินโดนีเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝ ก ฟ ง และพู ด ภาษาอิ น โดนี เ ซี ย ฝ ก เขี ย นและอ า นคํ า และประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย
3000-9210

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Indonesia Conversation for Work )
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซียไปใชเปนเครือ่ งมือในการสือ่ สาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาอินโดนีเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาอินโดนีเซีย ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปาย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย
3000-9211

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2-0-2
(Bahasa Malayu Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. สามารถนําภาษามลายูไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษามลายูในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษามลายูจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษามลายู การเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง
ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9212

การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Bahasa Malayu Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษามลายูสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษามลายูไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษามลายูในชีวติ ประจําวันและการทํางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษามลายูจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษามลายู ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปาย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9213

ภาษาและวัฒนธรรมพมา
2-0-2
(Burmese Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพมา
2. สามารถนําภาษาพมาไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาพมาจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาพมา ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพมา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3000-9214

การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Burmese Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพมาสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพมาไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาพมาจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง และพู ด ภาษาพม า ฝ ก การอ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปาย
ประกาศ การกรอกแบบฟอรมในเอกสารตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพมา
3000-9215

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2-0-2
(Khmer Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาเขมรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อโสตทัศน
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาเขมร ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง
ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9216

การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Khmer Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวติ ประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามทีกําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ย วกับการฟ งและพูดภาษาเขมร ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ ผูอื่น การเดินทาง การอานปาย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9217

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Lao Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

2-0-2

สาขาวิชาการโรงแรม

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาลาวจากสื่อโสตทัศน
3. พูดโตตอบในสถานการณในชีวิตประจําวัน
4. อานขอความ เรื่องสั้น ๆจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาลาว ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9218

การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Lao Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาลาวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ จากสื่อโสตทัศน
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง และพู ด ภาษาลาว ฝ ก การอ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปาย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3000-9219

ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
2-0-2
(Filipino Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
2. สามารถนําภาษาฟลิปโ นไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาฟลิปโ นจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อโสตทัศน
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาฟลิปโน ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟลิปโน
3000-9220

การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Filipino Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟลิปโ นไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาฟลิปโ นจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาฟลิปโน ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปาย
ประกาศ การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟลิปโน
3000-9221

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2-0-2
(Russian Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษารัสเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษารัสเซีย ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย
3000-9222

การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Russian Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษารัสเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง และพู ด ภาษารั ส เซี ย การอ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปาย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย
3000-9223

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2-0-2
(German Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในงานอาชีพและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ การฟ ง และพู ด ภาษาเยอรมั น การเขี ย นและการอ านคํ า และประโยค เรื่อ งสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3000-9224

การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
2-0-2
(German Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน การทํางานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาเยอรมัน การอานคําและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอื่น และสถานที่ การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9225

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2-0-2
(French language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2. สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ การฟงและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
3000-9226

การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
2-0-2
(French Conversation for Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดว ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง และพู ด ภาษาฝรั่ ง เศส การอ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอื่น และสถานที่ การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
0-2-0
(Vocational Activities 1)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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3000-2002

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
0-2-0
(Vocational Activities 2)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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3000-2003

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
0-2-0
(Vocational Activities 3)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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3000-2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
0-2-0
(Vocational Activities 4)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

