หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทียว
สาขาวิชาการโรงแรม
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสือสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชี พ
2. เพือให้มคี วามเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการของงานอาชีพทีสัมพันธ์เกียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการโรงแรม ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพือให้มคี วามเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพืนฐานด้านการบริ การ
ส่ วนหน้า งานแม่บา้ นโรงแรม การบริ การอาหารและเครื องดืม และงานครัวโรงแรม
4. เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานในโรงแรมตามสาขาวิชาทีสําเร็ จในระดับหัวหน้างาน (Supervisor)
ซึงมีความรับผิดชอบในการจัดตารางการทํางานของพนักงาน ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื องมือ ของใช้ดาํ เนิ นการ
ประชุ มย่อย ประเมินผลการปฏิ บตั งิ านของพนักงาน สอนงานพนักงาน ระวังรักษาความปลอดภัยของ
สถานทีทํางาน ดําเนินการด้านเอกสารของแผนก ประสานงานการทํางานร่ วมกับแผนกอืน ติดตามและ
ควบคุมการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน แก้ไขปัญหาการบริ การลูกค้าและการดําเนินงานของแผนก
5. เพือให้สามารถประกอบอาชี พในธุรกิจโรงแรม
6. เพือให้สามารถใช้ความรู ้ และทักษะในการประกอบอาชี พอิสระ และศึกษาต่อในระดับสู งขึนได้
7. เพือให้มเี จตคติทดีี ต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ซือสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ น
ผูม้ ีความรั บผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิก ารศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเทียว สาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วย
1. ด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสี ยสละ ซือสัตย์สุจริ ต กตัญ ู
กตเวที อดกลัน ละเว้นสิ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชี พและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวนิ ยั ความรั บผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์
เชือมันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึงตนเอง ปฏิ บตั งิ านโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เช่น ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู้ ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป ได้แก่
2.1 สื อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพือพัฒนางานอาชี พ
2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผูอ้ นื
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพือส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพือพัฒนางานอาชีพ
. ประยุกใช้หลักการและกระบวนการด้านบริ การ
สาขางาน บริ การส่ วนหน้ าโรงแรม
3.4 จัดการและดําเนินการงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม
3.5 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม
3.6 สื อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิ บตั งิ านและประสานงาน
สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
3.4 จัดการและดําเนินการงานแม่บา้ นโรงแรม
3.5 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานแม่บา้ นโรงแรม
3.6 สื อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิ บตั งิ านและประสานงาน

สาขางานบริ การอาหารและเครื องดืม
3.4 จัดการและดําเนินการงานบริ การอาหารและเครื องดืม
3.5 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานบริ การอาหารและเครื องดืม
3.6 สื อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิ บตั งิ านและประสานงาน
สาขางานครัวโรงแรม
3.4 จัดการและดําเนินการงานครัวโรงแรม
3.5 จัดทําเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานครั วโรงแรม
3.6 สื อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิ บตั งิ านและประสานงาน
สาขางานธุรกิจสนามกอล์ ฟ
3.4 วางแผน/เตรี ยมการดําเนินงานบริ การทีเกียวข้องกับธุรกิจสนามกอล์ฟ
3.5 ดําเนินการบริ หารจัดการประเมินผลและแก้ไขปั ญหาในงานบริ การทีเกียวข้องกับธุรกิจสนาม
กอล์ฟตามหลักการและกระบวนการ
3.6 สื อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟระดับปฏิบตั งิ าน
สาขางานบริ การบนเรื อสําราญ
3.4 วางแผน เตรี ยมการดําเนินการบริ การบนเรื อสําราญ
3.5 ดําเนินการบริ การบนเรื อสําราญ โดยเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
3.6 สื อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การบนเรื อสําราญระดับปฏิบตั งิ าน

โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทียว
สาขาวิชาการโรงแรม
ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเทียว สาขาวิชาการโรงแรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83
หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่ น้อยกว่า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่ น้อยกว่า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ า
4. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)

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)
6 หน่ วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่ า 83 หน่ วยกิต

โครงสร้างนีสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเทียว สาขาวิชาการโรงแรม หรื อเทียบเท่า
สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอืน
หรื อมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพืนฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี

สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอืน
หรื อมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพืนฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี
รหัสวิชา
3700- 0001
3700- 0002
3700- 0003
3700- 0004

ชือวิชา
การโรงแรมและการท่องเทียว
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับอาหารและเครื องดืม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรั บอุตสาหกรรมท่องเทียว
บุคลิกภาพสําหรั บธุ รกิจบริ การ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุ กกลุ่มวิชา เพือพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดํา เนิ นชีวิตในสัง คมสมัยใหม่ เห็ นคุณค่าของตนและการพัฒ นาตน
มีความใฝ่ รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการจัดการ มีทกั ษะในการสื อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มนุ ษยสั มพัน ธ์ รวมถึงความรั บผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนทีเหมาะสมเพื อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสือสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพือสื อสารในงานอาชี พ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพือการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพือสื อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึ กษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิมเติม
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรั บการปฏิบตั งิ าน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1

รหัสวิชา
ชือวิชา
ท-ป-น
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
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพืออุตสาหกรรมธุรกิจบริ การ
3-0-3
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพือการโฆษณาและประชาสัมพัน ธ์
3-0-3
3000-1213
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
3-0-3
3000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรั บงานบริ การจัดเลียง
3-0-3
3000-1215
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชันและสิ งทอ
3-0-3
3000*1201 ถึง 3000*1299
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชี วศึ กษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิมเติม
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
ท-ป-น
3000-1305
วิทยาศาสตร์ งานธุรกิจและบริ การ
2-2-3
3000-1306
วิทยาศาสตร์ งานธุรกิจท่องเทียวและโรงแรม
2-2-3
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ งแวดล้อม
2-2-3
3000-1313
วิทยาศาสตร์ และเทคโนยีเพือชีวติ
2-2-3
3000-1314
วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวิต
2-2-3
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
2-2-3
3000-1317
การวิจยั เบืองต้น
3-0-3
3000*1301 ถึง 3000*1399
รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ทสถานศึ
ี
กษาอาชี วศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิ มเติม
1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจ
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพืองานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
ท-ป-น
3000–1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3-0-3
3000–1502
เศรษฐกิ จพอเพียง
3-0-3
3000–1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000–1504
ภูมิฐานถิ นไทย
3-0-3
3000–1505
การเมืองการปกครองไทย
3-0-3
3000*1501 ถึง 3000*1599
รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิ มเติม
1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
ท-ป-น
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวติ เพือสุ ขภาพและสังคม
3-0-3
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือภาวะผูน้ าํ
3-0-3
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3-0-3
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
2-0-2
3000-1605
สุ ขภาพชุ มชน
2-0-2
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
0-2-1
3000-1607
สารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้
0-2-1
3000-1608
พลศึกษาเพืองานอาชีพ
0-2-1
3000-1609
ลีลาศเพือสมาคม
0-2-1
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพือการทํางาน
1-0-1
3000*1601 ถึง 3000*1699
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒ นาเพิ มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืนฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
ท-ป-น
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3-0-3
3001-1002
กฎหมายเกียวกับงานอาชีพ
1-0-1
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ
2-2-3
3700-1001
การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทียว
3-0-3
3700-1002
หลักการดําเนินงานโรงแรม
3-0-3
3700-1003
ศิลปะการต้อนรับและการบริ การ
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2001
การจัดการงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-2002
การจัดการงานแม่บา้ นโรงแรม
3701-2003
การบริ การอาหารและเครื องดืม
3701-2004
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
3701-2005
การตลาดเพือธุ รกิจบริ การ
3701-2006
สนทนาภาษาอังกฤษเพืองานโรงแรม
3701-2007
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพ

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามทีกํา หนด
กรณีมีสาขางาน ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึงให้ครบตามทีกําหนดในกรณี ที
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้สาขางานนัน หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอืน ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตทีกําหนด
2.3.1 สาขางานบริ การส่ วนหน้ าโรงแรม
รหัสวิชา
ชือวิชา
ท-ป-น
3701-2101
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรั บงานส่ วนหน้าโรงแรม
2-2-3
3701-2102
การประชาสัมพันธ์โรงแรม
2-2-3
3701-2103
การติดต่อสื อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม
2-2-3
3701-2104
เอกสารและการทํารายงานในงานส่ วนหน้า
2-2-3
3701-2105
การใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม
2-2-3
3701*2101 ถึง 3701*2199
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
*-*-*
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-5101
งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่ วนหน้า
3701-5102
งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-5103
งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรั บงานส่ วนหน้าโรงแรม
3701-5104
งานการประชาสัมพันธ์โรงแรม
3701-5105
งานติดต่อสื อสารทางธุรกิจในงานส่ วนหน้าโรงแรม

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

2.3.2 สาขางานแม่ บ้านโรงแรม
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2201
การซักรี ดและห้องผ้า
3701-2202
เอกสารและการทํารายงานในงานแม่บา้ น
3701-2203
การจัดเตรี ยมห้องพัก
3701-2204
การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
3701-2205
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที
3701-2206
การใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
3701-2207
ศิลปะการจัดดอกไม้
3701*2201 ถึง 3701*2299
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-5201
งานซักรี ดและห้องผ้า
3701-5202
งานการจัดเตรี ยมห้องพัก
3701-5203
งานการจัดการวัสดุอุปกรณ์ในงานแม่บา้ น
3701-5204
งานศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที
3701-5205
งานการใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บา้ น
3701-5206
งานศิลปะการจัดดอกไม้
2.3.3 สาขางานบริ การอาหารและเครื องดืม
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2301
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื องดืม
3701-2302
การจัดการภัตตาคาร
3701-2303
การจัดเลียง
3701-2304
บาร์ และเครื องดืม
3701-2305
เครื องดืมตามสมัยนิยม
3701-2306
การใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื องดืม
3701-2307
ศิลปะการชงกาแฟ
3701-2308
ความรู ้เรื องไวน์
3701*2301 ถึง 3701*2399
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค

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

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

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-5301
งานควบคุมต้นทุนอาหารและเครื องดืม
3701-5302
งานการจัดการภัตตาคาร
3701-5303
งานการจัดเลียง
3701-5304
งานบาร์ และเครื องดืม
3701-5305
งานเครื องดืมตามสมัยนิยม
3701-5306
งานการใช้ภาษาอังกฤษงานบริ การอาหารและเครื องดืม
2.3.4 สาขางานครัวโรงแรม
รหัสวิชา
ชือวิชา
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
อาหารเพือสุ ขภาพ
3701-2409
อาหารเพือการจัดเลียง
3701-2410
อาหารฮาลาล
3701-2411
เบเกอรี
3701-2412
การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ
3701*2401 ถึง 3701*2499 รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-5401
งานสุ ขอนามัยและโภชนาการ
3701-5402
งานอาหารโรงแรม
3701-5403
งานอาหารเพือการจัดเลียง
3701-5404
งานเบเกอรี
3701-5405
งานการออกแบบการจัดรายการอาหาร

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

2.3.5 สาขางานธุรกิจสนามกอล์ ฟ
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2501
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับกี ฬากอล์ฟ
3701-2502
โครงสร้างการบริ หารงานในธุ รกิ จสนามกอล์ฟ
3701-2503
การจัดการงานบริ การธุรกิจสนามกอล์ฟ
3701-2504
การจัดการดูแลและบํารุ งรักษาสนามกอล์ฟเบืองต้น
3701-2505
การตลาดเพือธุ รกิจสนามกอล์ฟ
3701-2506
ภาษาอังกฤษงานบริ การธุ รกิ จสนามกอล์ฟ
3701*2501 ถึง 3701*2599 รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-5501
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ
3701-5502
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ 1
3701-5503
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ 2
3701-5504
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ 3
3701-5505
งานธุรกิจสนามกอล์ฟ 4
3701-55XX งานธุรกิจสนามกอล์ฟ X
2.3.6 สาขางานบริ การบนเรื อ
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-2601
ความรู ้ พืนฐานเกียวกับเรื อ ความปลอดภัยและการทํางานบนเรื อ
3701-2602
ความรู ้ พืนฐานในการปฏิบตั งิ านบนเรื อสําราญ
3701-2603
ภาษาอังกฤษงานบริ การบนเรื อสําราญ
3701-2604
ภาษาอังกฤษสําหรั บคนประจําเรื อ
3701-2605
การจัดการภัตตาคารบนเรื อสําราญ
3701-2606
การบริ การเครื องดืมบนเรื อสําราญ
3701 -2607 การบริ การกาแฟบนเรื อสําราญ
3701 -2608 ศิลปะการจัดดอกไม้
3701*2601 ถึง 3701*2699
รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค

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

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

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชือวิชา
ท-ป-น
3701-5601
งานบนเรื อสําราญ 1
*-*-*
3701-5602
งานบนเรื อสําราญ 2
*-*-*
3701-5603
งานบนเรื อสําราญ 3
*-*-*
3701-5604
งานบนเรื อสําราญ 4
*-*-*
สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนัน ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จหรื อหน่วยงานของรัฐ เพือนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชาทีสอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะการ
ปฏิ บตั งิ านจริ งในสถานประกอบการ รวมทังจํานวนหน่ วยกิตและเวลาทีใช้ในการฝึ กอาชีพในแต่ละรายวิชา
เพือนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา
ทังนี โดยให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน และใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54
ชัวโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3701-8001 หรื อรายวิชา 3701-8002 และ 3701-8003
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-8001
ฝึ กงาน
3701-8002
ฝึ กงาน 1
3701-8003
ฝึ กงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3701-8501 หรื อรายวิชา 3701-8502 และ 3701-8503
รหัสวิชา
ชือวิชา
3701-8501
โครงการ
3701-8502
โครงการ 1
3701-8503
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาทีเสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู งพุทธศักราช2557ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาและหมวดวิชา
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาทีเคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิ ต
รวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา

รหัสวิชา
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

ชือวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรั บการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่น
การสนทนาภาษาญีปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรั บการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปปิ นส์ สาํ หรั บการทํางา
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซี ยสําหรั บการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรั บการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
การสนทนาภาษาฝรั งเศสสําหรั บการทํางาน

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

4. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชือวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000-2005
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
3000*2001 ถึง 3000*2004
กิจกรรมทีสถานศึ กษาหรื อสถานประกอบการจัด *-*-*__

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

3701-2601

ความรู้ พืนฐานเกียวกับเรื อ ความปลอดภัยและการทํางานบนเรื อ
1-0-1
(Introduction to Ships, Safety and Working On-Board)
จุดประสงค์รายวิชา เพือใช้
1. มีความรู ้พืนฐานเกียวกับเรื อ ตําแหน่ง หน้าทีสายการบังคับบัญชา และของผูท้ าํ การในเรื อ
2. อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ กฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้องกับเรื อ และการทํางานบนเรื อ
3. มีเจตคติ และกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานบนเรื อ
สมรรถนะวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับเรื อ ความปลอดภัยบนเรื อ และการทํางานบนเรื อ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้ การทํางานบนเรื อได้อย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ กฎหมาย หรื อกฎระเบียบทีเกียวข้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับความความรู ้ พืนฐานเกียวกับเรื อ ตําแหน่ง หน้าทีของผูท้ าํ การในเรื อ และสายการ
บังคับบัญชา โครงสร้ างเรื อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรื อ ความรู ้อืน ๆ ทีเกียวข้องกับเรื อและคนประจําเรื อ
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ กฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวข้องกับเรื อ ความปลอดภัยบนเรื อ และ
การทํางานบนเรื อ
3701-2602

ความรู้ พืนฐานในการปฏิบัตงิ านบนเรื อสําราญ
1-2-2
(Introduction to Working On-Board Cruise Ships)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับเรื อสําราญ รู ปแบบโครงสร้ างการบริ หารงาน การปฏิบตั งิ านบนเรื อสําราญ
เพือบริ การนักท่องเทียว
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านบนเรื อสําราญตามหลัการ กระบวนการและตําแหน่งหน้าทีที
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติและกิจนินยั ทีดีในการปฎิบตั ิงานด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับเรื อสําราญ รู ปแบบโครงสร้ างการบริ หารงาน การปฏิบตั ิงานบนเรื อ
สําราญ เพือบริ การนักท่องเทียว
2. ปฏิ บตั ิตามกฎ ระเบียบ เครื องหมายและสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ บนเรื อ
3. ใช้อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านบนเรื อ ตามหลักการกระบวนการและลักษณะงาน
4. ให้บริ การในงานทีรับผิดชอบบนเรื อสําราญ ตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับความรู ้ บริ ษทั เรื อสําราญ เส้นทางการเดินเรื อ รู ปแบบการบริ หารจัดการ โครงสร้าง
การบริ หารงาน ตําแหน่งหน้าทีและความรับผิดชอบ กฎระเบียบ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน
ทักษะการทํางานและใช้ชีวิตบนเรื อ เครื องหมายและสัญลักษณ์ตา่ งๆ บนเรื อ อุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการ
ปฏิ บตั งิ านบนเรื อ กระบวนการปฏิบตั งิ านบนเรื อสําราญ วัฒนธรรมของนักท่องเทียวและเพือนร่ วมงาน
3701-2603

ภาษาอังกฤษงานบริการบนเรื อสํ าราญ
(English for Cruise Ship Services)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้ างภาษาอังกฤษทีใช้ในงานบริ การบนเรื อสําราญ
2. มีทกั ษะในการสื อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การบนเรื อสําราญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการสื อสารภาษาอักกฤษในงานอาชีพ โดยคํานึงถึงหลักภาษาและ
ความมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้ างภาษาอังกฤษทีใช้ในงานบริ การบนเรื อสําราญ
2. สื อสารภาษาอังกฤษในงานบริ การบนเรื อสําราญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้ างภาษาอังกฤษทีใช้ในงานบริ การบนเรื อ
สําราญ ชือและประเภทของอาหาร เครื องดืม อุปกรณ์ และเครื องปรุ ง การสนทนาเกียวกับ การจองโต๊ะการ
ต้อนรับลูกค้า การนําเสนอรายการอาหาร การเขียนรายการอาหารและเครื องดืม การให้คาํ แนะนํา การสัง
อาหาร การแสดงบทบาทสมมติทกั ษะการให้บริ การ การจัดการกับการตําหนิลูกค้า การจ่ายเงิ น การขอบคุณ
และขอโทษ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบตั ิงานบนเรื อสําราญ
3701 -2604

การบริ การกาแฟบนเรื อสําราญ
(Barista Services on Cruise Ships)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับประวัติของกาแฟ การผลิตกาแฟ วัสดุ อุปกรณ์ในการทํากาแฟ ชนิ ดของเมล็ด
กาแฟ รู ปแบบการคัวเมล็ดกาแฟ ชนิดของเครื องทํากาแฟ และประเภทของกาแฟ
2. มีทกั ษะในการวางแผน จัดเตรี ยม ชง ตกแต่ง และบริ การกาแฟตามสู ตรมาตรฐาน
กระบวนการ และกฎระเบียบทีเกียวข้อง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิ บตั งิ านด้วยความรั บผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มี
ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ และสามารถทํางานพร้ อมกับผูอ้ ืน ถูกสุขอนามัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับคุณสมบัติ หน้าทีความรั บผิดชอบและกฎระเบียบของพนักงานบริ การ
เครื องดืมบนเรื อสําราญ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงาน สู ตรเครื องดืมมาตรฐาน การให้บริ การและ
กฎระเบียบทีเกี ยวข้อง
2. วางแผน เลือก เตรี ยม ใช้ และจัดเก็บอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงานบริ การเครื องดืม
ตามหลักการและกระบวนการ และถูกสุ ขอนามัย
3. ผสมสู ตรเครื องดืมตามหลักการและกระบวนการ ถูกสุ ขลักษณะ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงกฎระเบียบทีเกียวข้อง
4. คํานวณต้นทุน และกําหนดราคาขายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับประวัตขิ องกาแฟ การวางแผน การผลิตกาแฟ วัสดุ อุปกรณ์ในการทํา
กาแฟ ชนิดของเมล็ดกาแฟ รู ปแบบการคัวเมล็ดกาแฟ ชนิ ดของเครื องทํากาแฟ และประเภทของกาแฟ
การบริ การกาแฟ ภาชนะในการบรรจุกาแฟ เครื องดืมเพิ มเติมในร้ านกาแฟ ขันตอนการทํากาแฟ และศิลปะ
เทคนิคในการตกแต่งกาแฟ คํานวณต้นทุน กําหนดราคากาแฟ และเครื องดืมประเภทอืน ๆ
3701-2605

การจัดการภัตตาคารบนเรื อสําราญ
1-3-2
(Restaurant Management on Cruise Ships)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยของพนักงานบริ การอาหารและเครื องดืม การบริ การ
อาหารและเครื องดืมรู ปแบบต่าง ๆ ในภัตตาคารบนเรื อสําราญ
2. มีทกั ษะในการบริ การอาหารและเครื องดืมในภัตตาคารบนเรื อสําราญ ตามหลักการและ
กระบวนการจัดเตรี ยมและให้บริ การรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านภัตตาคารในรู ปแบบต่าง ๆ บนเรื อสําราญ
4. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการปฎิบตั งิ านด้วยความรั บผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สุ ภาพอ่อนน้อม
และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยของพนักงานบริ การอาหารและเครื องดืม
การบริ การอาหารและเครื องดืมรู ปแบบต่าง ๆ ในภัตตาคารบนเรื อสําราญ
2. แสดงบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยทีดีของพนักงานบริ การอาหารและเครื องดืมบนเรื อสําราญ
3. จัดโต๊ะอาหารในภัตตาคารบนเรื อสําราญตามหลักการและกระบวนการ
4. ให้คาํ แนะนําและบันทึกรายการอาหารตามหลักการ
5. บริ การอาหารในภัตตาคารบนเรื อสําราญตามหลักการและกระบวนการ
6. บริ การเครื องดืม-ไวน์ในภัตตาคารบนเรื อสําราญตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยสําหรับพนักงานบริ การอาหารและ
เครื องดืมบนเรื อสําราญ ความรู ้ เบืองต้นเกียวกับการบริ การอาหารและเครื องดืม ทักษะและเทคนิคในการ
บริ การอาหารและเครื องดืม การจัดโต๊ะอาหารและศิ ลปะการพับผ้าเช็ดปาก การถือถาดและการภาชนะบรรจุ
อาหาร การแนะนํารายการอาหาร การบันทึกรายการอาหาร การนําเสนอและการบริ การไวน์และการบริ การ
อาหารรู ปแบบต่างๆ
3701-2606

การบริ การอาหารเครื องดืมบนเรื อสํ าราญ
1-3-2
(Food and Beverage Services on Cruise Ships)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับคุณสมบัติ หน้าทีความรับผิดชอบและกฎระเบียบของพนักงานบริ การ
เครื องดืมบนเรื อสําราญ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงาน สู ตรเครื องดืมมาตรฐาน การให้บริ การและ
กฎระเบียบทีเกี ยวข้อง
2. มีทกั ษะในการวางแผน จัดเตรี ยม ดําเนินการผสมเครื องดืมตามสู ตรมาตรฐานและสู ตรที
พัฒนาขึนใหม่ และให้บริ การเครื องดืมตามหลักการ กระบวนการ และกฎระเบียบทีเกียวข้อ ง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิ บตั งิ านด้วยความรั บผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มี
ความคิดริ เร่ มสร้ างสรรค์ และสามารถทํางานพร้ อมกับผูอ้ ืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับคุณสมบัติ หน้าทีความรั บผิดชอบและกฎระเบียบของพนักงานบริ การ
เครื องดืมบนเรื อสําราญ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงาน สู ตรเครื องดืมมาตรฐาน การให้บริ การและ
กฎระเบียบทีเกี ยวข้อง
2. เลือก เตรี ยม ใช้ และจัดเก็บอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในงานบริ การเครื องดืมตามหลักการ
และกระบวนการ
3. ผสมเครื องดืมไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ตามสู ตรมาตรฐาน
4. พัฒนาสูตรเครื องดืมตามหลักการและกระบวนการ
5. บริ การผสมเครื อมดืมบนเรื อสําราญตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงกฎระเบียบทีเกียวข้อง
6. คํานวณต้นทุน และกําหนดราคาขายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการผสมเครื องดืม โครงสร้าง หน้าที ความรั บผิดชอบ คุณสมบัติ
กฎระเบียบจรรยาบรรณของพนักงาน ประเภท ชนิ ดของเครื องดืม อุปกรณ์เครื องมือ เครื องใช้ในบาร์ การ
จัดเก็บบํารุ งรักษา การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ วนผสม การจัดบาร์ สู ตรเครื องดืมมาตรฐาน การพัฒนาสู ตร
เครื องดืม การตกแต่งเครื องดืม การควบคุมต้นทุน กําหนดราคาขาย รายงานยอดขาย จัดการบริ การเครื องดืม
ไม่มแี อลกอฮอล์และเครื องดืมมีแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย และฝึ กปฏิบตั ิงาน
บาร์ ผสมเครื องดืมบนเรื อสําราญ

3701-2607

ภาษาอังกฤษสําหรั บคนประจําเรื อ
1-2-2
(English for Ship Crews)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คําศัพท์เทคนิ คภาษาอังกฤษเกียวกับเรื อ การ
เรี ยกเวลาและตัวเลข สําหรับคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
2. มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิงานสําหรั บคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิ บตั งิ าน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คําศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกียวกับเรื อ
2. เรี ยกเวลาและตัวเลขสําหรั บคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ านสําหรั บคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขีย น ไวยากรณ์ คําศัพท์เทคนิ ภาษาอังกฤษเกี ยวกับเรื อ
การเรี ยกเวลาและตัวเลขสําหรับคนประจําเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ
3701-2608

ศิลปะการจัดดอกไม้
1-3-2
(Art of Flower Arrangement)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้เกียวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอืน ๆ
2. ประยุกต์ใช้วสั ดุอุปกรณ์และการจัดดอกไม้
3. วางแผนออกแบบและจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
4. สามารถเก็บรักษาดอกไม้ตามหลักและวิธีการเก็บ ควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
5. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิ บตั งิ าน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการจัดดอกไม้ ชนิดของดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่งอืน ๆ
2. เตรี ยมการจัดดอกไม้ ในโอกาสต่าง ๆ
3. ควบคุมต้นทุนในการจัดดอกไม้
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับ ศิ ล ปะการจัดดอกไม้ หลัก การจัดชนิ ดของดอกไม้ ใบไม้ วางแผน
ออกแบบ คิดค้น ดัดแปลง ประยุกต์เลื อกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ จัดดอกไม้ในโอกาสต่า ง ๆ เทคนิ ค การรั กษา
ดอกไม้ การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ การควบคุมต้นทุนการผลิต และฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดดอกไม้

