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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการโรงแรม ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการบริ การส่ วน
หน้า งานแม่บา้ นโรงแรม การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม และงานครัวโรงแรม
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในโรงแรมตามสาขาวิชาที่สาํ เร็ จในระดับหัวหน้างาน (Supervisor) ซึ่งมี
ความรับผิดชอบในการจัดตารางการทํางานของพนักงาน ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่ องมือของใช้
ดําเนินการประชุมย่อย ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน สอนงานพนักงาน ระวังรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ทาํ งาน ดําเนินการด้านเอกสารของแผนก ประสานงานการทํางานร่ วมกับ
แผนกอื่น ติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงาน แก้ไขปัญหาการบริ การลูกค้า และการ
ดําเนินงานของแผนก
5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม
6. เพื่อให้สามารถใช้ความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินัย เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึ กและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พและ
สังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสยั เช่น ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย
สัมพันธ์ เชื่อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพือ่ พัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความ
ปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
สาขางาน บริการส่ วนหน้ าโรงแรม
3.3 จัดการและดําเนินการงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม
3.4 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม
3.5 สื่ อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบตั ิงานและประสานงาน
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สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
3.3 จัดการและดําเนินการงานแม่บา้ นโรงแรม
3.4 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานแม่บา้ นโรงแรม
3.5 สื่ อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบตั ิงานและประสานงาน
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.3 จัดการและดําเนินการงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3.4 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3.5 สื่ อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบตั ิงานและประสานงาน
สาขางานครัวโรงแรม
3.3 จัดการและดําเนินการงานครัวโรงแรม
3.4 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานครัวโรงแรม
3.5 สื่ อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบตั ิงานและประสานงาน
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม
ผูส้ ํา เร็ จ การศึ กษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง พุทธศัก ราช 2557 ประเภทวิ ชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า
83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

โครงสร้างนี้ สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3700- 0001
3700- 0002
3700- 0003
3700- 0004

ชื่อวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริ การ

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุ ณค่าของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

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

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1201
3000-1202

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
2-0-2
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็ปไซต์
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
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3-0-3
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริ การ
3-0-3
3-0-3
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ์
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3-0-3
3000-1213
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
3-0-3
3000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริ การจัดเลี้ยง
3-0-3
3000-1215
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชัน่ และสิ่ งทอ
3-0-3
3000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
3-0-3
3000-1217
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีเกษตร
3-0-3
3000-1218
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีประมง
3-0-3
3000-1219
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3-0-3
3000-1220
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
3-0-3
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3-0-3
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1305
3000-1306
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริ การ
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1316
วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
*-*-*

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
3000-1403
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ
3000-1404
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3-0-3
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000–1503 มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000–1504 ภูมิฐานถิ่นไทย
3-0-3
3000–1505 การเมืองการปกครองไทย
3-0-3
3000*1501 ถึง 3000*1599
รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือ่ ภาวะผูน้ าํ
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุ ขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3700-1001
3700-1002
3700-1003

ชื่อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักการดําเนินงานโรงแรม
ศิลปะการต้อนรับและการบริ การ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3701-2001
3701-2002
3701-2003
3701-2004
3701-2005

ชื่อวิชา
การจัดการงานส่ วนหน้าโรงแรม
การจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
การตลาดเพื่อธุรกิจบริ การ
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รหัสวิชา
3701-2006
3701-2007

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาํ หนด
กรณีมีสาขางาน ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งให้ครบตามที่กาํ หนดในกรณี ที่
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้สาขางานนั้น หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-2101
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-2102
การประชาสัมพันธ์โรงแรม
3701-2103
การติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-2104
เอกสารและการทํารายงานในงานส่ วนหน้า
3701-2105
การใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701*2101 ถึง 3701*2199
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

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

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-5101
งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่ วนหน้า
3701-5102
งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-5103
งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-5104
งานการประชาสัมพันธ์โรงแรม
3701-5105
งานติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

2.3.2 สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-2201
การซักรี ดและห้องผ้า
3701-2202
เอกสารและการทํารายงานในงานแม่บา้ น
3701-2203
การจัดเตรี ยมห้องพัก
3701-2204
การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-2205
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
3701-2206
การใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
3701-2207
ศิลปะการจัดดอกไม้
3701*2201 ถึง 3701*2299
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3701-5201
3701-5202
3701-5203
3701-5204
3701-5205
3701-5206

ชื่อวิชา
งานซักรี ดและห้องผ้า
งานการจัดเตรี ยมห้องพัก
งานการจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
งานศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
งานการใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
งานศิลปะการจัดดอกไม้

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

2.3.3 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-2301
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
3701-2302
การจัดการภัตตาคาร
3701-2303
การจัดเลี้ยง
3701-2304
บาร์และเครื่ องดื่ม
3701-2305
เครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
3701-2306
การใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3701-2307
ศิลปะการชงกาแฟ
3701-2308
ความรู ้เรื่ องไวน์
3701*2301 ถึง 3701*2399
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701-5301
งานควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
3701-5302

งานการจัดการภัตตาคาร
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รหัสวิชา
3701-5303
3701-5304
3701-5305
3701-5306

ชื่อวิชา
งานการจัดเลี้ยง
งานบาร์และเครื่ องดื่ม
งานเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
งานการใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

2.3.4 สาขางานครัวโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3701- 2401 สุ ขอนามัยและโภชนาการ
3701-2402
การออกแบบการจัดรายการอาหาร
3701-2403
อาหารตะวันตก 1
3701-2404
อาหารตะวันตก 2
3701-2405
อาหารโรงแรม
3701-2406
อาหารเอเชีย
3701-2407
อาหารไทย
3701-2408
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
3701-2409
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
3701-2410
อาหารฮาลาล
3701-2411
เบเกอรี่
3701-2412
การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ
3701*2401 ถึง 3701*2499 รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3701-5401
3701-5402
3701-5403
3701-5404
3701-5405

ชื่อวิชา
งานสุ ขอนามัยและโภชนาการ
งานอาหารโรงแรม
งานอาหารเพือ่ การจัดเลี้ยง
งานเบเกอรี่
งานการออกแบบการจัดรายการอาหาร
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สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิ ช าเพื่ อ นํา ไปจัด ทํา แผนการฝึ กอาชี พ การวัด และการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านให้ส อดคล้อ งกับ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3701-8001 หรื อรายวิชา 3701-8002 และ 3701-8003
รหัสวิชา
3701-8001
3701-8002
3701-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3701-8501 หรื อรายวิชา 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

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่ วยกิ ต
รวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
3701-9001
3701-9002
3701-9003
3701-9004
3701-9005

ชื่อวิชา
ศิลปะการจัดและตกแต่งสวน
การแกะสลักนํ้าแข็งและวัสดุอื่น
อาหารเพื่อการเดินทาง
การตกแต่งขนมเพือ่ ธุรกิจ
นันทนาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
3701-9006
3701-9007
3701-9008
3701-9009
3701-9010
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
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
กิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ
การนวดเพื่อผ่อนคลาย
การนวดด้วยนํ้ามันหอมระเหย
วัฒนธรรมอาเซียน
ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริ การ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
*-*-*

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3700-0001
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
3700-0002
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
3700-0003
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3700-0004
บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

สาขาวิชาการโรงแรม
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
การโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว
3-0-3
3700-0001
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
2. มีความรู ้ในงานบริ การในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. ระบุความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักการ ประเภทของที่พกั งานบริ การด้านที่พกั แรมและ
การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว การประสานงานภายในองค์กรและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว
3700-0002
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับอาหารและเครื่องดืม่
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มที่มีบริ การในโรงแรม
2. มีความรู ้และเข้าใจหลักโภชนาการเบื้องต้น รายการอาหาร และลักษณะอาหารที่มีบริ การ
ในโรงแรม
3. มีความรู ้ในเรื่ องอุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มที่มีบริ การในโรงแรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3-0-3

สาขาวิชาการโรงแรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม หลักโภชนาการเบื้องต้น ความรู ้เกี่ยวกับ
อาหารและรายการอาหาร หลักและวิธีการจัดรายการอาหารมื้อต่าง ๆ ประเภทของเครื่ องดื่ม การบริ การเครื่ องดื่ม
กับอาหารแต่ละประเภท ชนิ ดและลักษณะของเครื่ องดื่มที่มีบริ การในโรงแรม อุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหาร
และเครื่ องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม
3700-0003

เทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
2-2-3
(Information Technology for Tourism Industry)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและรักษาระบบการทํางานทางคอมพิวเตอร์
2. ดําเนินงานด้านระบบการสํารองสําหรับการบริ การต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์
3. ดําเนินงานระบบข้อมูลอัตโนมัติ
4. ใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทัว่ ไป
5. เข้าใจและสื บค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
6. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดทําเอกสารข้อมูล
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการปฏิบตั ิงาน การสื บค้น บันทึก จัดเก็บ และการนําเสนอข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต การรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ และการรับ-ส่ งจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3700-0004

บุคลิกภาพสํ าหรับธุรกิจบริการ
3-0-3
(Personality for Service Sector)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีทกั ษะในการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริ การ
3. มีเจตคติและตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีทกั ษะในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานวิชาชีพในธุรกิจบริ การ
3. มีบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมิน
บุคลิกภาพของตนเอง การปรั บปรุ งบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชี พ บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย การสร้ าง
ความฉลาดทางอารมณ์ มารยาททางสังคม ศิลปะการพูด บุคลิกภาพกับการเป็ นผูน้ าํ การคิดเชิงบวก การปลูกฝัง
เจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานวิชาชีพในธุรกิจบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001–1001
3001–1002
3700-1001
3700-1002
3700-1003

การบริ หารงานคุณภาพในองค์กร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักการดําเนินงานโรงแรม
ศิลปะการตอนรับและการบริ การ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3701-2001
การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
3701-2002
การจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม
3701-2003
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3701-2004
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
3701- 2005 การตลาดเพื่อธุรกิจบริ การ
3701-2006
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
3701-2007
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การและองค์กร หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิภาพของ
องค์กร และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด การองค์ก ารและองค์ก ร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต
การจัดการความเสี่ ยง และการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์กรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิม่ ผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กร การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การ
จัดการความเสี่ ยง กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการงานอาชีพ

3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

2-2-3

1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การ
สื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บ ค้น จัด เก็บ ค้น คื น ส่ ง ผ่า น จัด ดํา เนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ นํา เสนอและสื่ อ สารข้อ มู ล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงาน
อาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ และสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

3700-1001

การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3-0-3
(Operations in the Tourism Industry)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการดําเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์ผลกระทบ สถานการณ์ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในฐานะเจ้าของประเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและดูแลตรวจสอบด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์ผลกระทบและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. ประเมิน วางแผน ประสานงาน และพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวสําหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืน จัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุ ขภาพ เชิงวิถีชีวิต การท่องเที่ยวเดินป่ า ฯลฯ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับพื้นฐานการดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บทบาท และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการท่องเที่ยว รู ปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุ ขภาพ เชิงวิถีชีวติ การท่องเที่ยวเดินป่ า ฯลฯ นโยบายและการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐและเอกชน สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปั จจุบนั แนวทางการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แนวโน้มและทิศทางของการท่องเที่ยว
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3700 –1002

หลักการดําเนินงานโรงแรม
3-0-3
( Hotel Operation)
จุดประสงค์รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดําเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ
ในโรงแรม
2. มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
3. มีความรู ้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีต่องานในธุรกิจโรงแรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เรื่ องหลักการดําเนินงานโรงแรม
2. จําแนกสายงานในโรงแรม
3. ระบุความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
4. จําแนกปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดําเนิ นงานโรงแรม ประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจ
ที่ พกั ประเภทของธุ รกิ จที่ พกั และโรงแรม ระบบการบริ หารกิ จการโรงแรม หน้าที่ ความรั บผิดชอบของ
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆในโรงแรม ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มด้านการโรงแรมในปัจจุบนั
3700 – 1003

ศิลปะการต้ อนรับและการบริการ
(Art of Reception and Service)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการต้อนรับและบริ การ
2. มีทกั ษะ ปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีการต้อนรับ และเทคนิคในการให้บริ การ
3. มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพบริ การ
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สร้างและรักษาแนวทางการทํางานเป็ นทีมเพื่องานบริ การ
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานต้อนรับและบริ การ
4. สื่ อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5. นําเสนอสิ นค้าและบริ การแก่ลกู ค้า
6. จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะการต้อนรับและการบริ การ หลักการ ความสําคัญและรู ปแบบในการ
ให้บริ การ การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริ การ การอยูร่ ่ วมกันและการปรับตัวในสังคม การผูกมิตรไมตรี
พฤติกรรมของลูกค้า จิตวิทยาการบริ การ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการจูงใจ การสร้างความประทับใจ
ให้กบั ลูกค้า แนวทางการทํางานเป็ นทีมเพื่องานบริ การ การสื่ อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3701-2001

การจัดการงานส่ วนหน้ าโรงแรม
2-2-3
(Hotel Front Office Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริ หารงานในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานด้านส่ วนหน้าโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีและมีความรับผิดชอบในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการบริ การ สิ นค้าและการต้อนรับ
3. ปฏิบตั ิงานส่วนหน้าโรงแรม ระดับหัวหน้างาน
4. สื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบตั ิการพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม ความหมายและความสําคัญ ลักษณะของงาน
ส่ ว นหน้าโรงแรม โครงสร้ า งการบริ หารงานส่ ว นหน้าโรงแรมและบทบาทหน้าที่ แต่ ละตําแหน่ ง งาน
คุณลักษณะคุณสมบัติและจรรยาบรรณพนักงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม อุปกรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้และ
เอกสารแบบฟอร์ มต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน งานสํารองห้องพัก งานต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพัก งานบริ การ
โทรศัพท์ งานการเงินส่ วนหน้า งานบริ การบริ เวณส่ วนหน้าโรงแรม การจัดการด้านบุคลากร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั ิงานส่วนหน้าโรงแรม การจัดทํารายงานสถิติต่างๆ การดําเนินงานในการให้บริ การทาง
ธุ รกิจ การจัดการกับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า และฝึ กปฏิบตั ิการจัดการงานส่ วน
หน้าโรงแรม
3701-2002

การจัดการงานแม่ บ้านโรงแรม
(Housekeeping Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับในงานแม่บา้ น เอกสารเครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานแม่บา้ นโรงแรม
3. มีทศั นคติที่ดีต่องานแม่บา้ นโรงแรมและปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในงานแม่บา้ นโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานแม่บา้ นโรงแรม ระดับหัวหน้างาน
3. จัดการและแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ
4. สื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบตั ิการพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม โครงสร้างงานแม่บา้ นโรงแรม การกําหนด
ตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนก การวางแผน การจัดหาบุคลากร การจัดเก็บข้อมูล การ
จัดทําห้องพักตามมาตรฐาน การทําความสะอาดบริ เวณสาธารณะ งานห้องผ้า ห้องดอกไม้ การควบคุมการ
เบิกจ่ายของใช้ประจําวัน การตรวจความเรี ยบร้อยของห้องพัก การจัดเอกสารเกี่ยวกับงานแม่บา้ น สุ ขอนามัย
และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และฝึ กปฏิบตั ิงานแม่บา้ นโรงแรม
3701-2003

การบริการอาหารและเครื่องดืม่
2-2-3
(Food and Beverages Service)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มรู ปแบบต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3. มีทกั ษะในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติที่ดีในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มแบบต่างๆ
2. ปฏิบตั ิงานด้านการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในระดับหัวหน้างาน
3. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม หลักการ วิธีการ ประเภทและรู ปแบบของการ
ให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มในโรงแรม การบริ การแบบรถเข็น (Gueridon Service) การบริ การแบบทางการ
(Silver Service) อุปกรณ์และการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการบริ การ การจัดโต๊ะอาหาร ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม เทคนิ คการสร้างความประทับใจในการบริ การ การแก้ไขปั ญหาใน
งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริ การ และฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มรู ปแบบต่างๆ
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3701-2004

ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
2-2-3
(Hotel Kitchen and Cooking)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบครัวและอุปกรณ์ เครื่ องใช้ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
2. มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดเตรี ยมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานประกอบอาหารโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีในงานครัวโรงแรมและปฏิบตั ิงานให้ถกู สุขอนามัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบครัว และวัสดุ อุปกรณ์ประเภทต่างๆ
2. ปฏิบตั ิงานเตรี ยมและประกอบอาหารโรงแรม
3. ปฏิบตั ิงานครัวโรงแรมในระดับหัวหน้างาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับครัวและการประกอบอาหารโรงแรม รู ปแบบครัวประเภทต่าง ๆ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ อุปกรณ์งานครัว ความปลอดภัย การเลือกซื้ อ การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ วิธีการและขั้นตอน
การประกอบอาหารครัวร้อน–เย็น อาหารตะวันตก เก็บรักษาอาหารปรุ งแล้วอย่างปลอดภัยการกําหนดราคาขาย
และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารโรงแรม
3701-2005

การตลาดเพือ่ ธุรกิจบริการ
(Marketing for Service Business)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริ การ และประเภทของส่ วนผสมบริ การ
2. มีความเข้าใจถึงส่ วนประสมการตลาดธุรกิจบริ การ
3. มีความรู ้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ดา้ นการแข่งขันทางการตลาดเพื่อธุรกิจบริ การ
4. มีเจตคติที่ดีต่องานในธุรกิจบริ การ

3-0-3

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เรื่ องการตลาดเพื่อธุรกิจบริ การ
2. จําแนกส่วนประสมการตลาดธุรกิจบริ การ
3. วิเคราะห์สถานการณ์การตลาดบริ การในปัจจุบนั
4. อธิ บายแนวโน้มของตลาดเพื่อการบริ การที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดบริ การ ความหมาย ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริ การ ประเภทของส่ วนประสม
บริ การ ส่ วนประสมการตลาดธุรกิจบริ การ (7 P) เช่น บริ การหลัก ราคา การจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด
สิ่ งที่จบั ต้องได้ บุคลากร และกระบวนการ การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน แนวโน้ม
ของตลาดเพื่อการบริ การในอนาคตต่อสถานการณ์และสังคมปั จจุบนั
3701-2006

สนทนาภาษาอังกฤษเพือ่ งานโรงแรม
2-2-3
(English for Hotel Conversation)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานโรงแรม
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆเกี่ยวกับงานส่วนหน้า
3. เขียนบันทึกแบบฟอร์ มในการทํางานที่เกี่ยวข้อง
4. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร
สมรรถนะรายวิชา
1. สื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบตั ิการ
2. พัฒนาและแสวงหาความรู ้ให้ทนั สมัยกับการเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานโรงแรม ฝึ กปฏิบตั ิการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ และเขียนบันทึกแบบฟอร์ ม
ในการทํางานที่เกี่ยวข้อง
3701-2007

สั มมนาเชิงปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
(Seminar for Specific Career)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบและการเขียนโครงการในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
2. เตรี ยมและจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
3. สรุ ปรายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ
4. มีเจตคติที่ดี มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการกลุ่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนโครงการจัดสัมมนาได้ถูกต้องตามหลักการเขียนโครงการ
2. เตรี ยมและจัดสัมมนารู ปแบบต่างๆ
3. สรุ ปรายงานผลการจัดสัมมนา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับการจัด สัม มนา หน้า ที่ ความรั บผิ ด ชอบและการประสานงานของ
ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มสัมมนา การเขี ยนโครงการ การเตรี ยมเครื่ องมื อเครื่ องใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
สัมมนา การจัดนิ ทรรศการ การอภิปราย การศึกษากรณี ตวั อย่าง การบรรยายพิเศษจากวิทยากร และปฏิบตั ิตาม
โครงการที่กาํ หนด และการสรุ ปรายงานผลการจัดสัมมนา
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม
3701-2101
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-2102
การประชาสัมพันธ์โรงแรม
3701-2103
การติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-2104
เอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า
3701-2105
การใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม
สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
3701-2201
การซักรี ดและห้องผ้า
3701-2202
เอกสารและการทํารายงานในงานแม่บา้ น
3701-2203
การจัดเตรี ยมห้องพัก
3701-2204
การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
3701-2205
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
3701-2206
การใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
3701-2207
ศิลปะการจัดดอกไม้
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาเลือกรายวิชาที่ 1 ในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นอันดับแรก
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดืม่
3701- 2301 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
3701- 2302 การจัดการภัตตาคาร
3701- 2303 การจัดเลี้ยง
3701- 2304 บาร์ และเครื่ องดื่ม
3701- 2305 เครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
3701-2306
การใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3701-2307
ศิลปะการชงกาแฟ
3701-2308
ความรู้เรื่ องไวน์
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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
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
3701-2409
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
3701-2410
อาหารฮาลาล
3701-2411
เบเกอรี่
3701-2412
การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ
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สาขางานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม
3701-2101

เทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับงานส่ วนหน้ าโรงแรม
2-2-3
(Information Technology for Front Office)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานส่ วนหน้า
3. มีเจตคติที่ดีในอาชีพ และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานส่ วนหน้าโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานติดต่อสื่ อสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานสื บค้นข้อมูล งานนัดหมาย การสํารองตัว๋ โดยสาร การสํารองห้องพัก
การรับ-ส่ง ไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิคส์ การเก็บรักษาข้อมูล การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานส่วนหน้า ข้อควร
ระมัดระวังในการใช้ และการบํารุ งรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีในงานส่วนหน้า
3701-2102

การประชาสั มพันธ์ โรงแรม
(Marketing Communications)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ
2. เลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้ าหมาย
3. มีทกั ษะในปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์โรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกลุ่มเป้ าหมาย
2. ปฏิบตั ิงานการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงแรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงแรม ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์
รู ปแบบและวิธีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ การใช้สื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้ าหมาย
การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
3701-2103

การติดต่ อสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้ าโรงแรม
2-2-3
(Business Communication in Front Office)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารหลักการสื่ อสาร การสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพ และปฏิบตั ิงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการติดต่อสื่ อสารและการสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. เลือกและใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. ปฏิบตั ิงานติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม หลักการสื่ อสาร การ
สื่ อสารทางธุรกิจด้วยรู ปแบบการเขียน การสนทนา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย การ
สื่ อสารกับลูกค้าด้วยระบบฝากข้อความทางเสี ยง (Voice Mail ) การให้บริ การติดต่อประสานงานกับธุรกิจสาย
การบิน ธุรกิจรถเช่า แหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง การประสานงานนําเที่ยว (Tour Co-ordination) การให้บริ การ
ลูกค้านักธุรกิจด้วยระบบข้อมูลไร้สายและฝึ กปฏิบตั ิการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
เอกสารและการทํารายงานในงานส่ วนหน้ า
(Reporting in Front Offices)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานเอกสารและทํารายงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีในอาชีพและปฏิบตั ิงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ
3701-2104
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานส่ วนหน้าโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานเอกสารและทํารายงานส่ วนหน้าโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเอกสารและการทํารายงานส่วนหน้าโรงแรม ประกอบด้วย งานเอกสารส่วนหน้า
งานรับจองห้องพัก งานต้อนรับและลงทะเบียน งานรับโทรศัพท์ งานบริ การบริ เวณห้องโถง งานการเงินส่ วน
หน้า การจัดทํารายงานส่วนหน้า และการจัดเก็บเอกสารงานส่ วนหน้า
3701-2105

การใช้ ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้ าโรงแรม
2-2-3
(English for Hotel Front Office)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆเกี่ยวกับงานส่วนหน้า
3. เขียนบันทึกแบบฟอร์ ม ข้อความในการทํางานที่เกี่ยวข้อง
4. มีใจรักในการให้บริ การงานส่วนหน้าโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆในงานส่ วนหน้าโรงแรม
3. บันทึกแบบฟอร์ ม ข้อความในงานส่วนหน้าโรงแรมและงานที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานส่ วนหน้าโรงแรม ฝึ กปฏิบตั ิการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ และเขียนบันทึก
แบบฟอร์ ม ข้อความในการทํางานที่เกี่ยวข้อง
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สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
3701-2201
การซักรีดและห้ องผ้ า
2-2-3
(Laundry and Linen)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการซักรี ด และงานห้องผ้า
2. มีความรู ้เกี่ยวกับชนิด ประเภทของผ้า และวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซักรี ด
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานในการซักรี ด และงานห้องผ้า
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการซักรี ด และงานห้องผ้าในโรงแรม
2. ปฏิบตั ิงานในการซักรี ด และงานห้องผ้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการซักรี ด และงานห้องผ้า หน้าที่และความรับผิดชอบ วัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ การบํารุ งรักษา ประเภทของผ้า สัญลักษณ์และความหมายของชนิดผ้า เคมีภณั ฑ์ที่ใช้ในการซักรี ด
ขั้นตอนการซักรี ด การทํารายงานการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และฝึ กปฏิบตั ิงานการซักรี ด
และงานห้องผ้า
3701-2202

เอกสารและการทํารายงานในงานแม่ บ้าน
(Document and Reporting in Housekeeping)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานแม่บา้ น
2. มีทกั ษะการจัดทําเอกสารและทํารายงานแม่บา้ น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์ มของงานแม่บา้ น
2. จัดทํางานเอกสารและทํารายงานแม่บา้ น
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและการทํารายงานในงานแม่บา้ น การทํารายงานของแผนกแม่บา้ น สภาพ
ห้องพัก ของหายและพบของ (Lost & Found) รายงานแจ้งซ่อม รายการยืมของ เบิกของเอกสารการส่ งผ้าซัก
รี ด การตรวจสอบมินิบาร์ การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ และฝึ กการจัดทําเอกสารและการ
ทํารายงานในงานแม่บา้ น
3701-2203

การจัดเตรียมห้ องพัก
2-2-3
(Making up the room)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการทําความสะอาดห้องพัก
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานการทําความสะอาดห้องพัก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมและปฏิบตั ิการทําความสะอาดห้องพักสําหรับลูกค้า
2. ให้บริ การและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการจัดเตรี ยม วิธีการ จัดเตรี ยมรถเข็นแม่บา้ น ขั้นตอนการทําความสะอาด
ห้องพัก การปูเตียง การจัดเครื่ องใช้ประจําห้องพัก และมินิบาร์ ตรวจสอบข้อมูลรายงานสภาพห้องพัก จัดทํา
รายงานการทําความสะอาด อํานวยความสะดวกกรณี สิ่งของสูญหาย ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหา และ
ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดเตรี ยมห้องพัก
3701-2204

การจัดการวัสดุอุปกรณ์ ในงานแม่ บ้าน
(Management & Inventory of Equipment)
จุดประสงค์รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับชนิดและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ การทําความสะอาดในงานแม่บา้ น
2. มีทกั ษะในการใช้ ดูแลรักษา การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์แม่บา้ นโรงแรม
3. วางแผนการใช้ดูแล และการสัง่ ซื้ อวัสดุอปุ กรณ์งานแม่บา้ นโรงแรม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดและประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ การทําความสะอาดในงานแม่บา้ น
2. ปฏิบตั ิงานการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการทําความสะอาดในงานแม่บา้ นโรงแรม
3. บริ หารจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ นโรงแรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ในงานแม่บา้ น ประเภท ชนิ ด วิธีการใช้ การดูแล
รักษา การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ นํ้ายาทําความสะอาด เคมีภณ
ั ฑ์ ในการทําความสะอาด การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ
การเบิกจ่าย การตรวจนับยอดคงเหลือ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
3701-2205

ศิลปะการจัดตกแต่ งสถานที่
2-2-3
(Art and Decoration)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
2. จัดเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ และออกแบบ ที่ใช้ในตกแต่งสถานที่
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานจัดตกแต่งสถานที่
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศิลปะการจัดตกแต่งสถานที่
2. ปฏิบตั ิงานจัดตกแต่งสถานที่ตามรู ปแบบของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะการจัดตกแต่งสถานที่ หลักและองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎี การตกแต่ง
ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมสัมมนา ห้องพักแขก และบริ เวณสาธารณะของโรงแรม การออกแบบผัง
(Lay out) วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ และฝึ ก
ปฏิบตั ิการจัดตกแต่งสถานที่
3701-2206

การใช้ ภาษาอังกฤษงานแม่ บ้าน
(English for Hotel Housekeeping)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานแม่บา้ น
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้ น
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่และบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม
4. จัดทําแบบฟอร์ มงานแม่บา้ น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานแม่บา้ น
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานแม่บา้ นโรงแรม
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่และบริ การต่างๆ ในโรงแรม
4. กรอกและจัดทําแบบฟอร์ มที่ใช้ในงานแม่บา้ น
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานแม่บา้ น คําศัพท์อุปกรณ์เครื่ องใช้ในการทําความสะอาด และสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก การ
สนทนาในสถานการณ์งานแม่บา้ น การทักทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การทําความสะอาด การซักรี ด
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ การบริ การต่าง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มงานแม่บา้ น การอ่านเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ฝึ กปฏิบตั ิภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
3701-2207

ศิลปะการจัดดอกไม้
2-2-3
(Flower Arrangement)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอื่นๆ
2. ประยุกต์ใช้วสั ดุอุปกรณ์และการจัดดอกไม้
3. วางแผนออกแบบและจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
4. สามารถเก็บรักษาดอกไม้ตามหลักและวิธีการเก็บ
5. สามารถควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอื่นๆ
2. ปฏิบตั ิงานการจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ
3. ควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะการจัดดอกไม้ หลักการจัด ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ วางแผน ออกแบบ
คิดค้น ดัดแปลง ประยุกต์ เลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ จัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการรักษาดอกไม้ การจัด
ดอกไม้เชิงธุรกิจ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้
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สาขางานบริการอาหารและเครื่องดืม่
3701-2301

การควบคุมต้ นทุนอาหารและเครื่องดืม่
2-2-3
(Food and Beverage Cost Control)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับรายการอาหาร เครื่ องดื่ม และตํารับมาตรฐาน
2. มีความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมอาหารและเครื่ องดื่ม
3. มีทกั ษะในการคิดคํานวณต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรายการอาหาร เครื่ องดื่ม และตํารับอาหารมาตรฐาน
2. คํานวณต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ ม รายการอาหาร จัดตํารับอาหาร
มาตรฐาน รายการเครื่ องดื่ม การวางแผน การจัดซื้ อ การตรวจรับการเก็บรักษา แบบฟอร์ มต่าง ๆ การคํานวณ
ต้นทุน การกําหนดราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม

3701-2302

การจัดการภัตตาคาร
2-2-3
(Restaurant Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของภัตตาคาร
2. มีความรู ้ในการให้บริ การตามรู ปแบบของภัตตาคาร
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานภัตตาคารในรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานภัตตาคาร
2. ปฏิบตั ิงานการให้บริ การในภัตตาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการจัดการภัตตาคาร ประเภทของภัตตาคาร โครงสร้ าง การบริ หารงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบข้อบังคับ การจัดเตรี ยมโต๊ะอาหาร อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ใน การบริ การ
การวางแผน การส่ งเสริ มการขาย แบบฟอร์ มและเอกสารที่ใช้ในงานภัตตาคาร จัดทําตารางมอบหมายงานแก่
พนักงาน การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า และ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการ
ภัตตาคาร
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3701-2303

การจัดเลีย้ ง
2-2-3
(Banquet Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยง
2. มีความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดเลี้ยงและวางแผนการจัดรายการอาหาร
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจัดเลี้ยงรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยง รู ปแบบการจัดเลี้ยงและวางแผนรายการอาหาร
2. ปฏิบตั ิงานบริ การในงานจัดเลี้ยง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง รู ปแบบการจัดเลี้ยง ศิลปะการขาย การรับจอง การวางแผน
การประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ การเตรี ยมบุคลากร การจัดสถานที่ วางแผนรายการอาหาร จัดเตรี ยมอุปกรณ์
การจัดเลี้ ยง ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหา และฝึ กปฏิ บตั ิ ให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มในงานการจัดเลี้ยง
ตรวจการปฏิบตั ิงานในที่ทาํ งาน
3701-2304

บาร์ และเครื่องดืม่
2-2-3
(Bar and Beverage)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจประเภทของบาร์ และการปฏิบตั ิงานบาร์
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์งานบาร์ และเครื่ องดื่ม
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานบาร์ และผสมเครื่ องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ประเภทของบาร์ และการปฏิบตั ิงานบาร์
2. ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์เครื่ องอํานวยความสะดวกในบาร์
3. ปฏิบตั ิงานบาร์ และให้บริ การเครื่ องดื่ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับบาร์ และเครื่ องดื่ม โครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ กฎระเบียบ
จรรยาบรรณของพนักงาน ประเภท ชนิ ด ของเครื่ องดื่ ม อุ ปกรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ องใช้ใ นบาร์ การจัดเก็ บ
บํารุ งรักษา การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ วนผสม การจัดบาร์ สู ตรเครื่ องดื่มมาตรฐาน การพัฒนาสู ตรเครื่ องดื่ม
การตกแต่งเครื่ องดื่ม การควบคุมต้นทุน กําหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จัดการบริ การเครื่ องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์และเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย และฝึ กปฏิบตั ิงานบาร์ ผสม
เครื่ องดื่ม
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3701-2305

เครื่องดื่มตามสมัยนิยม
2-2-3
(Modern Drinks)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับชนิดของเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
2. เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทําเครื่ องดื่ม
3. เตรี ยม ผสม และตกแต่งเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
2. ปฏิบตั ิงานผสมเครื่ องดื่ม และตกแต่งตามรายการที่กาํ หนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม วิธีการผสมเครื่ องดื่ม ชนิดของเครื่ องดื่ม อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทําเครื่ องดื่ม การทําความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รายการเครื่ องดื่ม
ส่ วนผสม วัตถุดิบ การตกแต่ง ผสมเครื่ องดื่มและตกแต่งตามรายการที่กาํ หนด สร้างสรรค์เครื่ องดื่ม เพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้า คํานวณต้นทุน กําหนดราคาขาย และการส่งเสริ มการขาย ฝึ กปฏิบตั ิการผสมและ
ตกแต่งเครื่ องดื่มตามสมัยนิยม
3701 -2306

การใช้ ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดืม่
2-2-3
(English for Food and Beverage Services)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. สนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3. เขียนรายการอาหารและเครื่ องดื่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์สาํ นวนภาษาอังกฤษในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. สื่ อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม ชื่อและประเภทของอาหาร เครื่ องดื่ม อุปกรณ์ และเครื่ องปรุ ง การสนทนาเกี่ยวกับ การจองโต๊ะ
การต้อนรับลูกค้า การให้คาํ แนะนํา การสัง่ อาหาร การจัดการกับการตําหนิ ลูกค้า การจ่ายเงิน การขอบคุณและ
ขอโทษ การอ่านและสาธิ ตขั้นตอนการปรุ งอาหารและผสมเครื่ องดื่ม การเขียนรายการอาหารและเครื่ องดื่ม
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3701-2307

ศิลปะการชงกาแฟ
2-2-3
(Technique and Art of Coffee Making)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
2. เตรี ยม ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการที่กาํ หนด
3. ทําความสะอาดและรักษาอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
2. ปฏิบตั ิงานเตรี ยม ชง และตกแต่งกาแฟตามรายการที่กาํ หนด
3. ทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการชงกาแฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะในการชงกาแฟ ประวัติ ประเภท ชนิ ดของกาแฟ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ การทําความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รายการเครื่ องดื่มกาแฟ การเตรี ยมส่ วนผสม วิธีการชง
และตกแต่งกาแฟ ตามรายการที่กาํ หนด และฝึ กปฏิบตั ิศิลปะการชงกาแฟ
3701-2308

ความรู้ เรื่องไวน์
2-2-3
(Introduction to Wine)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับประเภท กระบวนการผลิต ชนิด และการเก็บรักษาไวน์
2. มีความรู ้ในการอ่านฉลากแนะนําประเภทของไวน์
3. มีทกั ษะในการบริ การไวน์
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของไวน์
2. แสดงความรู ้ในการอ่านฉลากแนะนําประเภทของไวน์
3. ปฏิบตั ิงานให้บริ การเครื่ องดื่มไวน์ประเภทต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความรู ้ เรื่ องไวน์ ประวัติ ประเภท ชนิ ดของไวน์ การปลูก การเก็บเกี่ ย ว
ประเภทขององุ่น วิธีการผลิต การอ่านฉลากไวน์ การทดสอบไวน์ ไวน์กบั ชนิดของอาหาร การนําเสนอ การ
ให้บริ การไวน์ การเก็บรักษาไวน์ ใช้ตแู ้ ช่ และที่เก็บไวน์ การฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การไวน์
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สาขางานครัวโรงแรม
3701-2401
สุ ขอนามัยและโภชนาการ
2-2-3
(Hygiene and Nutrition)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับสุขอนามัยและโภชนาการ
2. มีความรู ้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและการถนอมอาหาร
3. ฝึ กปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารที่ถูกสุ ขอนามัยและโภชนาการ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสุ ขอนามัยและโภชนาการ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสุ ขาภิบาลอาหาร และการถนอมอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารที่ถกู สุขอนามัยและโภชนาการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขอนามัยการรักษาความสะอาดที่ถูกวิธี ทั้งอนามัยส่ วนตัวและส่ วนรวม
ภายในองค์กร การรักษาคุณค่าของอาหารตามหลักโภชนาการ การปนเปื้ อน สาเหตุที่ทาํ ให้เน่าเสี ย อาหาร
เป็ นพิษ การสุขาภิบาลอาหาร การถนอมอาหาร การจัดเก็บอาหาร การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในครัว ห้องอาหาร และการรักษาอนามัยส่วนบุคคลของผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับอาหาร ฝึ กปฏิบตั ิ
ประกอบอาหารที่ถกู สุ ขอนามัยและโภชนาการ
3701-2402

การออกแบบการจัดรายการอาหาร
(Menu Design and Setting)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับความสําคัญของรายการอาหารชนิดต่าง ๆ
2. วางแผนการจัดและออกแบบรายการอาหารมื้อต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการวางแผนการจัดรายการอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสําคัญของรายการอาหาร
2. ปฏิบตั ิงานวางแผนการจัดรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวางแผนการจัดรายการอาหาร ความสําคัญของรายการอาหาร รายการอาหาร
สําหรับมื้ออาหารต่าง ๆ การออกแบบรายการอาหาร ในภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง รายการอาหารตามฤดูกาล
ความรู ้เกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ และอาหารที่สาํ คัญ และปฏิบตั ิการจัดทํารายการอาหาร
3701-2403

อาหารตะวันตก 1
2-2-3
(Western Food Cookery 1)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไป ประเภทและชนิดของอาหารตะวันตก
2. จัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารตะวันตก
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภท และชนิดของอาหารตะวันตก
2. จัดเตรี ยมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารตะวันตก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก ความรู้ ทวั่ ไป ประเภทและชนิ ดของอาหาร
ตะวันตก อุปกรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ในการเตรี ยม การประกอบอาหารและการดู แลรั กษา ส่ ว นผสมและ
เครื่ องปรุ งที่ใช้ในการประกอบอาหาร คําศัพท์ที่ใช้ในการเตรี ยมและการประกอบอาหารตะวันตก วิธีการเตรี ยม
และการประกอบอาหารประเภทต่างๆ การออกแบบและจัดตกแต่งอาหารประเภทของซุป (Soups) ออร์ เดิร์ฟ (
Hors d’oeuvres) อาหารประเภทไข่ (Eggs) อาหารประเภทผักต่าง ๆ (Vegetables) เก็บรักษาอาหารปรุ งแล้วอย่าง
ปลอดภัย สุ ขอนามัยและความปลอดภัยในงานครัว และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารตะวันตก
3701-2404

อาหารตะวันตก 2
(Western Food Cookery 2)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก อาหารหลักและขนมหวาน
2. มีความรู ้ในการจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก อาหารหลักและขนมหวาน
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารตะวันตก
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารตะวันตก ประเภทต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกอบอาหารตะวันตก ประเภทของอาหาร อุปกรณ์เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ การเตรี ยม การประกอบอาหารตะวันตกจานหลัก ขนมหวาน ร้อน เย็น (Hot and Cold Desserts)
การจัดตกแต่งอาหาร การเก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย การทําตํารับมาตรฐาน และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารตะวันตก
3701-2405

อาหารโรงแรม
2-2-3
(Hotel Cookery)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการสัง่ ซื้อ จัดเก็บ วัตถุดิบ อุปกรณ์การประกอบอาหาร
2. ประกอบอาหารไทย เอเชีย และอาหารยุโรป
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารโรงแรมประเภทต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการสัง่ ซื้อ จัดเก็บ วัตถุดิบ
2. ปฏิบตั ิงานการเตรี ยมและประกอบอาหารไทย เอเซีย และยุโรป ประเภทต่างๆ
3. เก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบ การจัดเก็บและการเตรี ยม วิธีการขั้นตอน ประกอบอาหาร
ไทย อาหารเอเชีย และอาหารยุโรปที่นิยม การเก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย การนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้การจัดตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิ ร์ฟ และฝึ กปฏิบตั ิประกอบอาหารโรงแรม
3701-2406

อาหารเอเชีย
(Asia Food Cookery)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ประเภทและลักษณะอาหารเอเชียที่นิยม
2. เตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเอเชีย
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารเอเชีย
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารเอเชีย ที่นิยม
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารเอเชีย
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเอเชีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกอบอาหารเอเชีย ความหมายประเภท และลักษณะของอาหารเอเชีย
ที่ได้รับความนิยม การเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและประกอบอาหารเอเชีย ตํารับอาหาร
ส่ วนผสม วิธีการประกอบอาหาร เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารเอเชีย การเก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้ว
อย่างปลอดภัย ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเอเชียที่นิยมและจัดตกแต่งพร้อมเสิ ร์ฟ
3701-2407

อาหารไทย
2-2-3
(Thai Cookery)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับความหมายประเภท ลักษณะของอาหารไทย
2. เตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย
3. ฝึ กปฏิบตั ิประกอบอาหารไทย
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะอาหารไทย
2. จัดเตรี ยม วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารไทย
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายประเภท และลักษณะของอาหารไทยที่ได้รับความนิยม การเลือก
และเตรี ยมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรี ยมและประกอบอาหารไทย ตํารับอาหาร ส่ วนผสม วิธีการประกอบ
อาหาร เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารไทย การเก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย ปฏิบตั ิการ
ประกอบอาหารไทยที่นิยมและจัดตกแต่งพร้อมเสิ ร์ฟ
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3701-2408

อาหารเพือ่ สุ ขภาพ
2-2-3
(Food for Health)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพ และความสําคัญของอาหารและสุขภาพ
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบของอาหารเพื่อสุขภาพ
3. มีทกั ษะในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ การประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
3. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ ความหมาย ประโยชน์ ความสําคัญของอาหารกับสุ ขภาพ
ความปลอดภัยในอาหาร การจัดรายการอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย การเลือกซื้ อ วัตถุดิบในการประกอบ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
การดัดแปลงอาหารเพื่อสุ ขภาพ การเก็บรักษาอาหารที่ปรุ งแล้วอย่างปลอดภัย และ
ฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ
3701-2409

อาหารเพือ่ การจัดเลีย้ ง
2-2-3
(Banquet Food)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ในการจัดรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับงานจัดเลี้ยง
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
2. ปฏิบตั ิงานประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยงประเภทต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ชนิดของอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดรายการอาหาร
การทําตํารับอาหารมาตรฐาน การดัดแปลงรายการอาหาร การจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานเลี้ยงแบบ
ต่างๆ การประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และฝึ กปฏิบตั ิอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3701-2410

อาหารฮาลาล
2-2-3
(Halal Cookery)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการในการผลิตอาหารฮาลาล
2. มีความรู้เกี่ยวกับการขอการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
3. ประกอบอาหารฮาลาลตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกอบอาหารฮาลาล
2. ปฏิบตั ิงานการประกอบอาหารฮาลาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการประกอบอาหารฮาลาล ความหมายและคําศัพท์ที่เกี่ ยวข้องกับอาหาร
ฮาลาล บทบัญ ญัติ ข องศาสนาอิ ส ลามเกี่ ย วกับ อาหารฮาลาลในปั จ จุ บ ัน การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหาร
ฮาลาลของประเทศไทย สถานการณ์การแข่งขันการผลิตอาหารฮาลาลของโลก มาตรฐานอาหารฮาลาล ของไทย
และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารฮาลาล
3701-2411

เบเกอรี่
2-2-3
(Bakery)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. มีทกั ษะในการทําเบเกอรี่
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อผลิตสิ นค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3. ปฏิบตั ิงานด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทชนิดของเบเกอรี่ วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคนิคและวิธีการทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ แต่ละชนิด การจัดทําสูตรมาตรฐาน คิดราคาต้นทุน
และราคาขาย และปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3701-2412

การจัดดอกไม้ และการแกะสลักเชิงธุรกิจ
2-2-3
(Flower Arrangement , Fruit and Vegetable Carving)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ จัดดอกไม้ และการแกะสลักผัก – ผลไม้
2. มีทกั ษะจัดดอกไม้และแกะสลักผัก – ผลไม้
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้
2. ปฏิบตั ิงานจัดดอกไม้และแกะสลักผัก ผลไม้ โอกาสต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้ การเลือกและเตรี ยมวัสดุ -อุปกรณ์
เทคนิคการรักษา ดอกไม้ ผัก ผลไม้ การออกแบบการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้ การตกแต่งหัว
จาน และการจัดตกแต่งเชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิการจัดดอกไม้และ
การแกะสลักเชิงธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3701-8001
ฝึ กงาน
3701-8002
ฝึ กงาน 1
3701-8003
ฝึ กงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3701-8001

ฝึ กงาน

*-*-4

(On-the-Job Training)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3701-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(On-the-Job Training 1)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3701-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(On-the-Job Training 2)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 3702-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3701-8501
โครงการ
3701-8502
โครงการ 1
3701-8503
โครงการ 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3701-8501

โครงการ
*-*-4
(Project)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพือ่ สร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3701-8502

โครงการ 1
*-*-4
(Project)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพือ่ สร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3701-8503

โครงการ 3
*-*-2
(Project 2)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพือ่ สร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 3701-8502 หรื อเป็ นโครงการใหม่)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มวิชาการท่ องเทีย่ ว
3701-9001
3701-9002
3701-9003
3701-9004
3701-9005
3701-9006
3701-9007
3701-9008
3701-9009
3701-9010

ศิลปะการจัดและตกแต่งสวน
การแกะสลักนํ้าแข็งและวัสดุอื่น
อาหารเพื่อการเดินทาง
การตกแต่งขนมเพื่อธุรกิจ
นันทนาการ
กิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ
การนวดเพื่อผ่อนคลาย
การนวดด้วยนํ้ามันหอมระเหย
วัฒนธรรมอาเซียน
ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริ การ

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3000-9202
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
3000-9203
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
3000-9204
การสนทนาภาษาญี่ปนสํ
ุ่ าหรับการทํางาน
3000-9205
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3000-9206
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
3000-9207
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3000-9208
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
3000-9209
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
3000-9210
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
3000-9211
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
3000-9212
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
3000-9213
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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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

การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
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กลุ่มวิชาการโรงแรม
3701-9001
ศิลปะการจัดและตกแต่ งสวน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

2-2-3

1. แยกการจัดส่วนในแต่ละประเภท
2. สามารถปฏิบตั ิงาน ประยุกต์ ดัดแปลง และออกแบบการจัดตกแต่งสวน
3. ทราบหลักการออกแบบ และองค์ประกอบศิลปะการจัดและตกแต่งสวน

สมรรถนะรายวิชา
1. ศึกษา เตรี ยมอุปกรณ์ ศึกษาพรรณไม้ ความเหมะสมของสภาพแวดล้อม
2. ออกแบบจัดตกแต่งสวน และความกลมกลืนในลักษณะทางพฤกษศาสตร์ อุปกรณ์
3. ศึกษา พัฒนา ให้ทนั สมัยตลอดเวลา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการจัดสวน ตกแต่ง ศิ ลปะ การจัดสภาพ หรื อตกแต่งสถานที่ ให้เหมาะสม
สวยงาม ทําให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่ าอยู่ และเอื้อประโยชน์ต่อกิ จกรรมต่าง ๆ และมี ความรู ้ พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการออกแบบจัดสวน องค์ประกอบของศิลปะในการออกแบบ (Principle of design) จําแนกประเภท
สวน พรรณไม้ หญ้า อุปกรณ์
3701-9002

การแกะสลักนํา้ แข็งและวัสดุอนื่
(Ice and Others Carving)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการแกะสลักนํ้าแข็ง เนยและวัสดุอื่น
2. บอกกระบวนการและสลักนํ้าแข็ง เนยและวัสดุอื่น
3. ฝึ กปฏิบตั ิและแกะสลักนํ้าแข็ง ตกแต่งโต๊ะอาหารในการจัดเลี้ยง

สมรรถนะรายวิชา
1. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้
2. ปฏิบตั ิงานจัดดอกไม้และแกะสลักผัก ผลไม้ โอกาสในต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแกะสลักนํ้าแข็ง ผัก ผลไม้ การเลือกและเตรี ยมวัสดุ -อุปกรณ์ เทคนิคการ
แกะสลัก ดอกไม้ ผัก ผลไม้ การออกแบบการแกะสลักนํ้าแข็ง ผัก ผลไม้ การตกแต่งหัวจาน และการจัด
ตกแต่งเชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลักนํ้าแข็งและวัสดุอื่น ๆ
เชิงธุรกิจ
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3701-9003

อาหารเพือ่ การเดินทาง
(Food for Traveling)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ การบรรจุและบริ การอาหารเพื่อการเดินทาง
2. ฝึ กปฏิบตั ิการเตรี ยมและปรุ งอาหารเพือ่ การเดินทาง
3. จัดรายการอาหารเพื่อการเดินทาง

สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรี ยมวัสดุ และส่ วนประกอบของอาหารเพื่อการเดินทาง
2. เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์และบรรจุอาหารและเครื่ องดื่มให้เหมาะสมกับอาหารเพื่อการเดินทาง
3. เตรี ยมและปรุ งอาหารเพื่อการเดินทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ การบรรจุ การบริ การอาหารเพื่อการเดินทาง ประเภทของ
การเดินทางในลักษณะต่าง ๆ การจัดรายการอาหารและเครื่ องดื่มให้เหมาะสมกับลักษณะการเดินทาง การจัดซื้อ
การเตรี ยมและปรุ งอาหารเพื่อการเดินทาง ฝึ กการจัดรายการอาหารและเครื่ องดื่ม การจัดซื้ อ การเตรี ยมและปรุ ง
อาหารเพื่อการเดินทาง
3701-9004
การตกแต่ งขนมเพือ่ ธุรกิจ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

2-2-3

1. มีความรู ้ เทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการตกแต่งขนมเพื่อธุรกิจ
2. ฝึ กปฏิบตั ิการตกแต่ง และการออกแบบลายต้นแบบขนมเพื่อธุรกิจ
3.

สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรี ยมวัสดุ และเทคนิคในการตกแต่งขนมเพื่อธุรกิจ
2. เลือกเทคนิคการตกแต่งขนมเพื่อธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
3. เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ หี บห่อให้เหมาะสม น่ามองและเพิ่มรสชาติของขนมเพื่อธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ เทคนิคการตกแต่งให้เหมาะสมกับขนมเพื่อธุรกิจ เพื่อเป็ น
การเพิ่มลวดลาย สี สัน เพื่อสร้างความน่ าสนใจและดึงดูดสายตาให้ขนมมีความน่ ามองและเป็ นการเพิ่มรสชาติ
ให้กบั ขนม ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบตกแต่งขนมเพื่อธุรกิจ
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3701-9005

นันทนาการ
(Recreation)

2-2–3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2. ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการเข้าค่ายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ

สมรรถนะรายวิชา
1. จัดเตรี ยมกําหนดการ ลําดับการนันทนาการ
2. ปฏิบตั ิการจัดการนันทนาการ
3. เลือกกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับงาน โครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในร่ ม การจัดกิจกรรมอื่นที่ส่งเสริ มการพัฒนาการ
ด้านร่ างกายและจิตใจ ความคิดสร้ างสรรค์ อนุ รักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรมและศิลปะ การจัดการเข้าค่ายพักแรม
แบบต่าง ๆ ให้เป็ นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรม จริ ยธรรม วินยั และมีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา
3701-9006

กิจกรรมเข้ าจังหวะและการลีลาศ
(Eurhythmies and Ballroom Dancing)

2-2–3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจความเป็ นมาของกิจกรรมเข้าจังหวัดและการลีลาศ
2. มีความรู ้และเข้าใจประเภทของกิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ
3. มีทกั ษะในกิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ

สมรรถนะรายวิชา
1. ลําดับการจัดกิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ
2. แยกประเภทของกิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ
3. เลือกกิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศได้อย่างเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความรู ้ และความเป็ นมาของกิ จกรรมเข้าจังหวะและการลี ลาศ ประเภทของ
กิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ ระเบียบประเพณี วัฒนธรรมและมารยาทในการลีลาศและการเข้าร่ วมกิจกรรม
การนํากิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศไปใช้ในการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายและการเข้าสังคม ฝึ กทักษะ
กิจกรรมเข้าจังหวะและฝึ กทักษะการลีลาศ
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3701-9007
การนวดเพือ่ ผ่ อนคลาย
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

2-2–3

1. มีความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของการนวดในแต่ละประเภท
2. มีความรู ้และเข้าถึงคุณประโยชน์ของการนวดแบบผ่อนคลาย
3. มีทกั ษะในการนวดอย่างถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกชนิด และวิธีการนวดให้เหมาะสมกับผูร้ ับบริ การ
2. เลือกวัสดุ อุปกรณ์ให้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. สามารถบอกถึงคุณประโยชน์ในการนวดเพื่อผ่อนคลาย
4. ปฏิบตั ิการนวดผ่อนคลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้ ประวัติความเป็ นมาของการนวด จรรยาบรรณผูน้ วด ความรู ้ดา้ นกาย
วิภาคศาสตร์ แบบแพทย์แผนปั จจุบนั และแผนไทย ความรู ้ที่จาํ เป็ นสําหรับการนวดแผนไทย การคลายเส้น การ
ดัด การยืด การประคบ การอบสมุนไพร การนวดนํ้ามัน การใช้น้ าํ มันหอมระเหย
3701-9008

การนวดด้วยนํ้ามันหอมระเหย
(Aroma Therapy)

2-2–3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ในเรื่ องคุณสมบัติ ประเภทและประโยชน์ของนํ้ามันหอมระเหย
2. มีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการนวดที่ถูกต้อง
3. มีมารยาทและจรรยาบรรณในการนวด

สมรรถนะรายวิชา
1. แยกประเภทและประโยชน์ของนํ้ามันหอมระเหย
2. นวดโดยใช้น้ าํ มันหอมระเหยอย่างถูกต้องและมีมารยาท จรรยาบรรณในการนวด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ คุณสมบัติของนํ้ามันหอมระเหย พืชสมุนไพรที่ทาํ
ให้น้ าํ มนหอมระเหย (Essential oils) ประเภทและประโยชน์น้ าํ มันหอมระเหยที่นาํ มาใช้ในการนวด วิธีผสม
นํ้ามันในการนวด วิธีการนวดที่ถูกต้อง การรักษาสิ่ งแวดล้อม มารยาท จรรยาบรรณในการนวด ฝึ กปฏิบตั ิ
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3701-9009
วัฒนธรรมอาเซียน
จุดประสงค์รายวิชา เพือ่ ให้

3-0–3

1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเป็ นประชากรอาเซียน วัฒนธรรมและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

สมรรถนะรายวิชา
1. ศึกษา ค้นคว้า วัฒนธรรมประชาคมอาเซี ยน
2. ศึกษาเนื้อหาของแผนการทํางานของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซี ยน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้และความเป็ นของประชาคมการเมืองและความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยในแต่ละประชาคมจะมีแผนการทํางานของตนเองเรี ยกว่า Blueprint โดยภายในเนื้ อหาของ
Blueprint แต่ละเสาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชาคมนั้นๆ รวมถึงเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของ
แต่ละวัฒนธรรมในอาเซี ยน
3701-9010

ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ
(Attitude and Personality)

2-2–3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจลักษณะงานบริ การ
2. บอกลักษณะบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานบริ การ
3. รู ้จกั และปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมและประเพณี ไทย

สมรรถนะรายวิชา
1. ระบุลกั ษณะของทัศนคติที่ดีในการบริ การ
2. ปฏิบตั ิงานบริ การได้ตามขั้นตอนและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. บอกแนวทางการพัฒนางานบริ การให้เกิดผลสําเร็ จมากขึ้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการสร้ างทัศนคติในการบริ การ ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ หลัก
มนุษยสัมพันธ์ ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี ศิลปะการแต่งกาย การสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเอง ระเบียบวินยั ใน
การทํางานบริ การ การฝึ กพูดในรู ปแบบและโอกาสต่าง ๆ การปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมและประเพณี ไทยมนุษย
สัมพันธ์ในการทํางานและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
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3000-9201

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2-0-2
(Chinese Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้ อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ภาษาจีน ฝึ กการฟังและพูดภาษาจีน ฝึ กการเขียนและอ่านอักษรจีน การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสํ าหรับการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟั งและพูดภาษาจีนกลาง ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนําภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปนในชี
ุ่
วิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั งและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้ อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ฝึ กฟั งและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กเขียนและอ่านอักษรญี่ปุ่น การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
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3000-9204

การสนทนาภาษาญี่ปนสํ
2-0-2
ุ่ าหรับการทํางาน
(Japanese Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปนในการทํ
ุ่
างาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้ อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟั งและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9205

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2-0-2
(Korean Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้ อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

68
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์เกาหลี ฝึ กฟั งและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กเขียนและอ่านอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9206

การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Korean Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้ อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับการฟั งและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9207

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้ อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาเวียดนาม ฝึ กเขียนและอ่านอักษรเวียดนาม การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9208

การสนทนาภาษาเวียดนามสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(Vietnamese Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการฟั งและพูดภาษาเวียดนาม ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การทํางาน การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-9209

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2-0-2
(Bahasa Indonesia Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั ง และพู ด ภาษาอิ น โดนี เ ซี ย ฝึ กเขี ย นและอ่ า นคํา และประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซี ย
3000-9210

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(Indonesia Conversation for Work )
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟังและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย
3000-9211

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2-0-2
(Bahasa Malayu Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนําภาษามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษามลายู การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง
ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9212

การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Bahasa Malayu Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวันและการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับการฟั งและพูดภาษามลายู ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9213

ภาษาและวัฒนธรรมพม่ า
2-0-2
(Burmese Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนําภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาพม่า ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-9214

การสนทนาภาษาพม่ าสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(Burmese Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพูด ภาษาพม่ า ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์ มในเอกสารต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9215

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2-0-2
(Khmer Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาเขมร ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง
ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9216

การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Khmer Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามทีกาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับการฟั งและพูดภาษาเขมร ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและ ผูอ้ ื่น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9217

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Lao Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
3. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
4. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาลาว ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9218

การสนทนาภาษาลาวสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(Lao Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพูด ภาษาลาว ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-9219

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2-0-2
(Filipino Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
3000-9220

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(Filipino Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟั งและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
3000-9221

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2-0-2
(Russian Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษารัสเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษารัสเซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย
3000-9222

การสนทนาภาษารัสเซียสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(Russian Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษารัสเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพูด ภาษารั ส เซี ย การอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย
3000-9223

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2-0-2
(German Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟั ง และพูด ภาษาเยอรมัน การเขี ย นและการอ่ านคํา และประโยค เรื่ อ งสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-9224

การสนทนาภาษาเยอรมันสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(German Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน การทํางานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟั งและพูดภาษาเยอรมัน การอ่านคําและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9225

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2-0-2
(French language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2. สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟั งและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
3000-9226

การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(French Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพูด ภาษาฝรั่ ง เศส การอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-2001
กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 1
0-2-0
(Vocational Activities 1)
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3000-2002

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 2
0-2-0
(Vocational Activities 2)
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3000-2003

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 3
0-2-0
(Vocational Activities 3)
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-2004

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 4
0-2-0
(Vocational Activities 4)
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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