หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
จุดประสงค
1. เขาใจหลักการและประยุกตใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เขาใจหลักการและกระบวนการในงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนางานอาชีพในสาขางานที่
เลือก
3. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนในสาขางานที่เลือก
4. รูบทบาท หนาที่และสามารถปฏิบัติงานในสาขางานที่เลือก
5. มีทักษะในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อสารในสาขางานที่เลือก
6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการพูด การเขียน และการทํางานรวมกับผูอื่น
7. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
8. ปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรู ความสามารถของตน
9. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารโดยใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา สิทธิหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
3. พัฒนาตนเอง พัฒนางานอาชีพ และแกไขปญหา โดยใชหลักการกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน โดยใชหลักการกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานดานธุรกิจ
6. วางแผนประกอบอาชีพดานธุรกิจ โดยนําระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาใชใน
องคการ
7. จัดคุณภาพสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในองคกรและชุมชน
8. ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานอาชีพดานธุรกิจ ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน
สาขางานการโรงแรม
9. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานในงานสวนหนาโรงแรม งานแมบาน งานครัว งาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. มีทักษะในการใหบริการงานสวนหนา การใชภาษาในการสื่อสาร การทําหองพักและบริเวณ
ทั่วไป งานผาและดอกไมของโรงแรม ใชอุปกรณและปฏิบัติงานครัวโรงแรม เตรียมและ
ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
11. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการพูด การเขียนและการทํางานรวมกับคนอื่น
12. สามารถติ ด ตามความเจริ ญ ก า วหน า ทางเทคโนโลยี แ ละนํ า มาพั ฒ นางานโรงแรมให มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
สาขางานการทองเที่ยว
9. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการของการเปนผูใหบริการ
10. มีความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว
11. มีความเขาใจและมีทักษะในการใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
12. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารสําหรับงานบริการ
13. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
14. จัดทํารายการนําเที่ยวไดสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของตลาด
15. จัดเตรียมอุปกรณและใชทักษะการบริการในงานผูชวยมัคคุเทศก
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา
ตางๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
2.4 โครงการ

หนวยกิต

66

หนวยกิต

10

หนวยกิต

102

หนวยกิต

(18 หนวยกิต)
(8 หนวยกิต)
(8
(18
(36
(4

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

26

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)

รวมไมนอยกวา

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
26
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน 2
หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลืออีก รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต
รหัสวิชา
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โครงงานภาษาไทย
ศิลปะการพูด

(2) ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ
รหัสวิชา
2000-1201
2000-1202

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(4 หนวยกิต)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
2
(2)

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000 – 1301
จํานวน 2 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีก รวม 4 หนวยกิต
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306
2000-1307

ชื่อวิชา
วิถีธรรมวิถีไทย
ภูมิเศรษฐศาสตร
การดํารงชาติไทย
โครงงานชุมชนสําคัญ
คติไทยศึกษา
ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต
เหตุการณปจจุบัน
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หนวยกิต
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

(4 หนวยกิต)

(1) วิชาวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

2000-1401

วิทยาศาสตรพนื้ ฐาน

2

(3)

(2) วิชาคณิตศาสตร (2 หนวยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

2000-1501

คณิตศาสตรประยุกต 1

2

(2)

1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา ไมนอยกวา 1 หนวยกิต และเลือกรายวิชา
ในกลุมสุขศึกษาอีกไมนอยกวา 1 หนวยกิต รวมไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาใน
กลุม บูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
(1) กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1605
2000-1606
2000-1607

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

1
1
1
1

(2)
(2)
(2)
(2)

(2) กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2000-1602
2000-1608
2000-1609
2000-1610
2000-1611

ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวติ
พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต
สุขภาพกับการทํางาน
ความปลอดภัยในโรงงาน
ความปลอดภัยในงานเกษตร

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1
1
1
1
1

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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(3) กลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2000-1603
2000- 1604

การพัฒนาคุณภาพชีวติ
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)

(ไมนอยกวา

2
2

(3)
(3)

8 หนวยกิต)

1.2.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2000-1220
2000-1221
2000-1222
2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227
2000-1228
2000-1229
2000-1230
2000-1231
2000-1232
2000-1233
2000-1234
2000-1235
2000-1236
2000-1237
2000-1238
2000-1239
2000-1240

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง
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หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
2000-1241
2000-1242
2000-1243
2000-1244
2000-1245
2000-1246
2000-1247
2000-1248
2000-1249
2000-1250
2000-1251
2000-1252
2000-1253
2000-1254
2000-1255
2000-1256
2000-1257

ชื่อวิชา
การเขียนจดหมายโตตอบ
ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชยศิลป
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป
ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ
การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี
ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องเคลือบดินเผา
ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องหนัง
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
ภาษาญี่ปุนพืน้ ฐาน 1
ภาษาญี่ปุนพืน้ ฐาน 2
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2000-1420
2000-1421
2000-1422
2000-1423
2000-1424
2000-1425
2000-1426
2000-1427

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรอตุ สาหกรรม
วิทยาศาสตรประยุกต
วิทยาศาสตรเกษตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
โครงงานวิทยาศาสตร
ชีวเคมี
เคมีพื้นฐาน
ฟสิกสพื้นฐาน 1

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

หนวยกิต
2
2
2
2
4
2
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(*)
(3)
(3)
(3)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~8~
รหัสวิชา
2000-1428
2000-1429
2000-1430

ชื่อวิชา
ฟสิกสพื้นฐาน 2
ฟสิกสพื้นฐาน 3
ชีววิทยาพื้นฐาน

หนวยกิต
2
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2000 – 1520
2000 – 1521
2000 – 1522
2000 – 1523
2000 – 1524
2000 – 1525
2000 – 1526
2000 – 1527

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต

2. หมวดวิชาชีพ

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2
2
2

2
3
4
5
6
7
8
9
ไมนอยกวา

66

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
หนวยกิต

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 8 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001 – 0001
2001 – 0002
2001 – 0003
2001 – 0004

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หนวยกิต
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

ปวช. 2545

~9~
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

18

รหัสวิชา
2701 – 1001
2701 – 1002
2701 – 1003
2701 – 1004
2701 – 1005
2701 – 1006
2701 – 1007
2201 – 2306

หนวยกิต
3
2
3
2
2
2
2
2

ชื่อวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ศิลปะการใหบริการ
พฤติกรรมนักทองเที่ยว
การตลาดเพื่อการทองเที่ยว
ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต
(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(4)
(4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดสาขาใดสาขาหนึ่ง รวมไมนอยกวา 24
หนวยกิต สวนที่เหลืออาจเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขางานเดิม หรือรายวิชาในสาขางานอื่น หรือ
รายวิชาในหลายสาขางานรวมกัน จนครบหนวยกิตที่กําหนด
2.2.1 สาขางานการโรงแรม
รหัสวิชา
2701 – 2101
2701 – 2102
2701 – 2103
2701 – 2104
2701 – 2105
2701 – 2106
2701 – 2107
2701 – 2108
2701 – 2109
2701 – 2110
2701 – 2111

ชื่อวิชา
การโรงแรม
ความปลอดภัยในโรงแรม
การตลาดเพื่อการโรงแรม
คอมพิวเตอรในงานโรงแรม
งานสวนหนาโรงแรม
คอมพิวเตอรงานสวนหนาโรงแรม
งานแมบานโรงแรม
งานซักรีด
การจัดดอกไม
คอมพิวเตอรงานแมบาน
ครัวและอุปกรณงานครัวโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

หนวยกิต
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 10 ~
รหัสวิชา
2701 – 2112
2701 – 2113
2701 – 2114
2701 – 2115
2701 – 2116
2701 – 2117
2701 – 2118
2701 – 2119
2701 – 2120
2701 – 2121
2701 – 2122
2701 – 2123
2701 – 2124
2701 – 2125
2701 – 2126
2701 – 2127
2201 – 1019
2201 – 2812
2201 – 2815
2701 – 4101
2701 – 4102
2701 – 4103
2701 – 4104
2701 – 4105
2701 – 4106

ชื่อวิชา
การเตรียมอาหาร
การประกอบอาหารโรงแรม
ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร
โภชนาการและอนามัยอาหาร
แกะสลักผักและผลไม
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
ไวนและเหลา
การจัดแสดงอาหาร
การจัดตกแตงสถานที่
การจัดประชุมสัมมนา
การจัดนิทรรศการ
การพัสดุโรงแรม
เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน
เบเกอรี่
มารยาทและการสมาคม
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การโรงแรม 1
การโรงแรม 2
การโรงแรม 3
การโรงแรม 4
การโรงแรม 5
การโรงแรม 6

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หนวยกิต
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
*
*
*
*
*
*

(ชั่วโมง)
(3)
(4)
(3)
(2)
(3)
(4)
(3)
(4)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
(4)
(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ปวช. 2545
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2.2.2 สาขางานการทองเที่ยว
รหัสวิชา
2701 – 2201
2701 – 2202
2701 – 2203
2701 – 2204
2701 – 2205
2701 – 2206
2701 – 2207
2701 – 2208
2701 – 2209
2701 – 2210
2701 – 2211
2701 – 2212
2701 – 2213
2701 – 2214
2701 – 2215
2701 – 2216
2701 – 2217
2701 – 2218
2701 – 2219
2701 – 2220
2201 – 2811
2201 – 2813
2701 – 4201
2701 – 4202
2701 – 4203
2701 – 4204
2701 – 4205
2701 – 4206

ชื่อวิชา
ธุรกิจทองเที่ยว
ทรัพยากรทองเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
ทรัพยากรทองเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
ทรัพยากรทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทรัพยากรทองเที่ยวภาคใต
มัคคุเทศก
ธุรกิจขนสง
ศิลปกรรมไทย
ธุรกิจที่พัก
การจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทองเทีย่ ว
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
นันทนาการเพือ่ การทองเที่ยว
ปฏิบัติการจัดนําเที่ยว
การถายภาพเบือ้ งตน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
ผลิตภัณฑพนื้ เมืองและของที่ระลึก
ความปลอดภัยทางการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเชิงเกษตร
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
การทองเที่ยว 1
การทองเที่ยว 2
การทองเที่ยว 3
การทองเที่ยว 4
การทองเที่ยว 5
การทองเที่ยว 6

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

หนวยกิต
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
3
*
*
*
*
*
*

(ชั่วโมง)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(3)
(4)
(2)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา
40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
2700 – 5001

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

โครงการ

หนวยกิต
4

(ชั่วโมง)
(160)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 ทุกประเภทวิชา
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลา
ไมนอยกวา 40 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 200 ชั่วโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2002 – 0001 – 0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 – 2
2002 – 0003 – 0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 – 4
2002 – 0007 – 0012 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษา / สถานประกอบการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)

ปวช. 2545

~ 13 ~
2701 – 1001 อุตสาหกรรมทองเที่ยว

3

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับความสําคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. สามารถอธิบายองคประกอบและปจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเทีย่ วได
3. มีจิตสํานึกที่ดใี นการเปนเจาของประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายของอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
2. จําแนกความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเทีย่ วตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3. เปรียบเทียบความแตกตางของธุรกิจทางตรงและธุรกิจทางออมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ความสําคัญและผลกระทบของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องคประกอบของอุตสาหกรรม ทองเที่ยว อาทิ
บริษัทนําเที่ยว ตัวแทนการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และที่พักอื่นๆ ธุรกิจการขนสง ธุรกิจการจําหนาย
สินคาที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิง ทรัพยากรการทองเที่ยว และธุรกิจ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมทองเที่ยว การปฏิบัติตนในการเปนเจาของ
ประเทศที่ดี
2701 – 1002 การพัฒนาบุคลิกภาพ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลิกภาพในดานตาง ๆ
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสมกับการทํางานและชีวิตประจําวัน
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการแสดงกิรยิ ามารยาทตามวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพตอชีวิตประจําวันและการทํางาน
2. มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมกับงานบริการ

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 14 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย
และความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพตอ
ชีวิตประจําวันและการทํางาน แบบของบุคลิกภาพที่ดแี ละการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขอนามัย ศิลปะการ
แตงกาย ศิลปะการพูด มารยาททางสังคม การฝกใหเกิดกิจนิสัย และเกิดทักษะในการแสดง
กิริยามารยาทตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2701 – 1003 ศิลปวัฒนธรรมไทย

3

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วิถีชีวติ ของคนไทย
2. สามารถอธิบายวัฒนธรรมไทยและศิลปกรรมไทยได
3. มีความภาคภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วิถีชีวิตของ
คนไทย
2. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต
คานิยม และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย ความรูเกีย่ วกับศิลปกรรมไทย การศึกษานอกสถานที่
2701 – 1004 ศิลปะการใหบริการ

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใหบริการ
2. ปฏิบัติงานดานบริการไดเปนอยางดี
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญของการบริการและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูใหบริการ
2. สามารถปฏิบัติงานบริการไดอยางมีคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของการบริการ เทคนิคการใหบริการ คุณลักษณะที่
เหมาะสมของผูใหบริการ พฤติกรรมของผูใชบริการ ฝกปฏิบัติการใหบริการและการแกปญหาเฉพาะ
หนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 15 ~
2701 – 1005 พฤติกรรมนักทองเที่ยว

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับประเภทของลูกคาที่เขามาใชบริการโรงแรม และ
พฤติกรรมการใชบริการของลูกคาแตละประเภท
2. เขาถึงลักษณะธรรมชาติ และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ลูกคาแตละเชื้อชาติ
3. สามารถวิเคราะหถึงพฤติกรรมในการใชบริการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
4. เกิดลักษณะนิสัยที่ดีในการตอนรับลูกคา และประยุกตใชกับลูกคาแตละกลุมไดดี
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความแตกตางของพฤติกรรมนักทองเที่ยวแตละชาติ
2. ใหบริการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
3. แกไขปญหาเฉพาะหนาใหเหมาะสมกับสถานการณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับประเภทของนักทองเที่ยว ประเภทของลูกคาที่ใชบริการโรงแรม พฤติกรรม
นักทองเที่ยว โดยศึกษาพฤติกรรมพื้นฐาน วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ และอื่นๆ ของนักทองเที่ยวแต
ละชาติ แตละกลุม ความแตกตางของพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการ
ใหบริการที่เหมาะสมกับเหตุการณ
2701 – 1006 การตลาดเพื่อการทองเที่ยว

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจความหมายและความสําคัญของการตลาดเพื่อการทองเที่ยว
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณการตลาดดานการทองเที่ยวในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต
3. มีทักษะในการเสนอขายสินคาทางการทองเที่ยว
4. ตระหนักถึงคุณคาในงานขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญของการตลาดเพื่อการทองเที่ยว
2. เปรียบเทียบสวนผสมของการตลาดการทองเที่ยวกับสวนผสมการตลาดในธุรกิจอืน่
3. เสนอขายสินคาทางการทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 16 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญดานการตลาดของการทองเที่ยว
แนวความคิดการขายและการตลาดในธุรกิจทองเที่ยว
สวนผสมของการตลาดการทองเที่ยว
เปรียบเทียบกับการตลาดในธุรกิจอื่น เทคนิคการเสนอขายสินคาทางการทองเที่ยว สถานการณ
การตลาดการทองเที่ยวในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต นโยบายของรัฐกับการสงเสริมการตลาดเพื่อ
การทองเที่ยว
2701 – 1007 ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

2

(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในการนําคอมพิวเตอรไปใชในงานทองเทีย่ วและโรงแรม
2. มีทักษะในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานทองเที่ยวและโรงแรม
2. ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานทองเที่ยวและโรงแรม
3. สืบคนขอมูลจากเอกสาร ตํารา และเครือขายอินเตอรเน็ต
4. จัดเก็บและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับงานทองเที่ยวและโรงแรมอยางเปนระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในงานติดตอสื่อสาร งานจัดเก็บเอกสาร งาน
สืบคนขอมูล งานนัดหมาย งานจัดประชุมสัมมนา การนําเสนอขอมูล และการใชอินเทอรเน็ตในงาน
ทองเที่ยวและโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 17 ~

สาขางานการโรงแรม
2701 – 2101 การโรงแรม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจโครงสรางการแบงสายงานในโรงแรม ลักษณะการดําเนินงาน
ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม และงานขัน้ พื้นฐานของโรงแรม
2. มีเจตคติที่ดีและถูกตองตออาชีพโรงแรม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกประวัติความเปนมาและความสําคัญของธุรกิจโรงแรม
2. จําแนกประเภทและระดับของโรงแรม
3. บอกหนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงานโรงแรม
4. บอกลักษณะและขอดีขอเสียของโรงแรมระบบเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับประวัติความเปนมาของโรงแรม ความสําคัญของธุรกิจโรงแรมตอ
เศรษฐกิจและสังคม ประเภทและชนิดของโรงแรม การแบงระดับของโรงแรม โครงสรางการ
บริหารงาน การแบงสายงานในโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม คําศัพทเฉพาะสําหรับงาน
โรงแรม แนวโนมในอนาคตของธุรกิจโรงแรม
2701 – 2102 ความปลอดภัยในโรงแรม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงแรม
2. สามารถปองกันอุบัติเหตุในโรงแรมได
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกวิธีการปองกันอุบัติภยั ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานโรงแรม
2. ปฐมพยาบาลเบื้องตนและชวยเหลือผูอื่น เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
3. ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 18 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ในโรงแรม การปองกันอันตรายจากการ
ใชอุปกรณไฟฟา แกสหุงตม สารเคมี การปองกันและระงับอัคคีภัย การตรวจสอบความปลอดภัยใน
โรงแรม เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยทีใ่ ชในโรงแรม การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการ
ดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
2701 – 2103 การตลาดเพื่อการโรงแรม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการตลาดการโรงแรม แนวคิดการขายและการตลาดในการ
โรงแรม
2. สามารถวิเคราะหลูกคา สถานการณและการแขงขัน กลยุทธทางการตลาดที่ใชในการ
โรงแรม
3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการขายและเกิดแนวทางในการสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูใชบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกลักษณะการตลาดและแนวคิดการขายในงานโรงแรม
2. บอกวิธีการขายและเทคนิคการขายในงานโรงแรม
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ
4. บอกคุณสมบัติของนักขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบทางการตลาด
ลักษณะการตลาดของธุรกิจโรงแรม
แนวคิดการขายในงานโรงแรม ความเปนนักขาย การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะห
สถานการณการแขงขัน กลยุทธการสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการโรงแรม
2701 – 2104 คอมพิวเตอรในงานโรงแรม

3

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เกิดความรูความเขาใจเกีย่ วกับการใชคอมพิวเตอรในงานโรงแรม
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในงานโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 19 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคอมพิวเตอรในงานโรงแรม
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโรงแรม
3. บอกปญหาและขอจํากัดในการใชคอมพิวเตอรในงานโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในงานโรงแรม
ฝก
ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในปจจุบัน การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับงาน
ปญหาและขอจํากัดในการใชงาน
2701 – 2105 งานสวนหนาโรงแรม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในงานสวนหนาโรงแรม
2. มีความเขาใจขัน้ ตอน วิธีการ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน การใชอุปกรณ เอกสารตาง
ๆ ของงานสวนหนาโรงแรมตลอดจนการประสานงานกับแผนกอื่น ๆ
3. มีทัศนคติที่ดีตอ งานโรงแรม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงานสวนหนาโรงแรม
2. ใชอุปกรณในงานสวนหนาแตละงานยอย
3. ปฏิบัติงานในงานสวนหนาโรงแรมแตละสวนงานยอย
4. ประสานงานกับแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพืน้ ฐานงานสวนหนาโรงแรม โครงสรางการบริหารงานสวนหนา
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ อุปกรณที่ใชในงานสวนหนา ขั้นตอนการปฏิบัติงานสํารองหองพัก
งานตอนรับและลงทะเบียนเขาพัก (Check – in) งานบริการโทรศัพท งานการเงินสวนหนากับการคืน
หองพัก (Check – out) งานบริการบริเวณสวนหนาโรงแรม การประสานงานกับแผนก อื่น ๆ

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 20 ~
2701 – 2106 คอมพิวเตอรงานสวนหนาโรงแรม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะการทํางาน โดยการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานงาน
สวนหนาโรงแรม
2. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรกับงานสวนหนาโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชระบบคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคอมพิวเตอรกับงานสวนหนาโรงแรม
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสวนหนาโรงแรม
3. ใชคอมพิวเตอรในการประสานงานกับแผนกที่เกีย่ วของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสวนหนาและ
ความสัมพันธกับแผนกอืน่ ๆ โดยใชขอมูลในคอมพิวเตอร เชน การจองหองพัก การลงทะเบียนและ
เขาพัก การออกใบเสร็จรับเงิน การ Check – in , Check – out ของแขกผูมาพัก
2701 – 2107 งานแมบา นโรงแรม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจการทํางานของงานแมบานโรงแรมและการประสานงานแผนกตาง ๆ
2. สามารถความสะอาดหองพัก และพืน้ ที่สาธารณะในโรงแรม และบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงานแมบานโรงแรม
2. ทําความสะอาดหองพักแขก ปูเตียง เปดเตียง
3. ทําความสะอาดบริเวณพื้นทีส่ าธารณะโรงแรม
4. ใชและบํารุงรักษาอุปกรณในงานแมบาน
5. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 21 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแมบานโรงแรม หนาที่และความรับผิดชอบ มารยาทและ
จรรยาบรรณงานแมบาน การประสานงานกับแผนกตาง ๆ การทําความสะอาดหองพัก การปูเตียงการ
จัดเตรียมเครื่องใชและอุปกรณสําหรับหองพัก การทําความสะอาดและดูแลพืน้ ทีส่ าธารณะ การ
บํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด
2701 – 2108 งานซักรีด

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจ การทํางานซักรีด งานหองผาในโรงแรม
2. สามารถปฏิบัติงานหองซักรีด หองผาในโรงแรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ทําความสะอาดผาชนิดตาง ๆ
2. ใชอุปกรณในงานซักรีด
3. ซอมแซมผา
4. รับ - สงผาในโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซักรีดในโรงแรม หองผาในโรงแรม หนาที่ความรับผิดชอบ การ
ทําความสะอาดผาชนิดตาง ๆ การใชอุปกรณและสารเคมีกับงานซักรีด การตรวจสอบผา การซอมแซม
ผา การรับ – สงผา
2701 – 2109 การจัดดอกไม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการจัดดอกไมโอกาสตาง ๆ
2. สามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการจัดดอกไม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ดอกไม ใบไมในการจัดดอกไมและเก็บรักษา
2. จัดดอกไมขั้นพื้นฐานรูปแบบตาง ๆ ตามหลักสากล
3. คํานวณตนทุน กําหนดราคาขาย
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 22 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวัสดุอุปกรณ การเตรียมดอกไม ใบไม การเก็บรักษา การ
ใชดอกไมทดแทน การจัดดอกไมขั้นพืน้ ฐานรูปแบบตาง ๆ ตามหลักสากล การจัดดอกไมตกแตง
สถานที่ในโอกาสตาง ๆ การคํานวณตนทุน กําหนดราคา และประเมินผล
2701 – 2110 คอมพิวเตอรงานแมบาน

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจถึงการนําคอมพิวเตอรไปใชในงานแมบานโรงแรม
2. สามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อเก็บขอมูล และจัดทําเอกสารเพื่องานแมบานโรงแรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคอมพิวเตอรเพื่อเก็บขอมูล
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําแบบรายงานขอมูลตาง ๆ ในงานแมบา น
3. ใชคอมพิวเตอรในการประสานงานกับแผนกที่เกีย่ วของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร เพื่อเก็บขอมูลและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การจัดทําแบบรายงานขอมูลตาง ๆ ในงานแมบาน
2701 - 2111

ครัวและอุปกรณงานครัวโรงแรม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับครัวและอุปกรณ
2. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทที่ใชในงานครัวและอุปกรณงานครัวโรงแรม และนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน
3. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในครัวโรงแรม
4. มีความเขาใจในการจัดครัวและการดําเนินงานในครัวโรงแรม
5. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภยั ในครัว
6. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอุปกรณการครัวโรงแรม
7. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 23 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชอุปกรณงานครัวโรงแรม
2. บอกวิธีการปองกันอุบัติเหตุการใชอุปกรณงานครัวโรงแรม
3. ทําความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณงานครัวโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับครัวและอุปกรณงานครัวในโรงแรม
คําศัพทที่ใชในงานครัวและ
อุปกรณโรงแรมการจัดและการดําเนินงานครัว การทําความสะอาดอุปกรณงานครัวโรงแรม การเก็บ
รักษาเครื่องมือและอุปกรณในครัว การปองกันอุบัติเหตุ ปฏิบัติการใช ดูแลรักษาใหอุปกรณอยูใน
สภาพที่สะอาดพรอมที่จะใชงาน
2701 – 2112 การเตรียมอาหาร

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับตํารับอาหารไทย อาหารนานาชาติ และการจัดรายการอาหาร
2. สามารถเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง
3. สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณในการเตรียมอาหาร
4. สามารถเตรียมและตัดตกแตงอาหารแตละประเภทไดถกู ตอง
5. สามารถเก็บรักษาอาหารไดอยางถูกวิธี
6. มีกิจนิสัยทีด่ ใี นการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดรายการอาหารไทย และอาหารนานาชาติ
2. เลือกซื้อและเก็บรักษาอาหารสด – แหง
3. เตรียมและตกแตงอาหารประเภท เนื้อสัตว ผัก ผลไม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตํารับอาหารไทย อาหารนานาชาติ การจัดรายการอาหาร การเลือก
ซื้ออาหารสด – แหง การเตรียมและจัดตกแตงอาหารประเภทเนื้อสัตว ผัก ผลไม การเก็บรักษาอาหาร
อยางถูกวิธีและเหมาะสม

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 24 ~
2701 – 2113 การประกอบอาหารโรงแรม

2

(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการประกอบอาหารโรงแรม
2. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร
3. สามารถเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการประกอบอาหาร
4. สามารถเลือกใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารไดเหมาะสม
5. สามารถประกอบอาหารโรงแรม
6. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร
2. เตรียมการประกอบอาหารครัวรอน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ ครัวคอฟฟชอ็ ฟ
3. ประกอบอาหารโรงแรม ครัวรอน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ ครัวคอฟฟชอ็ ฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธกี ารประกอบอาหารโรงแรม ครัวรอน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ ครัว
คอฟฟช็อฟ คําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร และ
การเตรียมการประกอบอาหารครัวรอน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ ครัวคอฟฟช็อฟ
2701 – 2114 ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจหลักศิลปที่นํามาใชตกแตงอาหารใหมคี วามสวยงาม และนา
รับประทาน
2. มีความรู การหั่น ตัดชิน้ อาหารใหสวยงามเหมาะสมกับชนิดของอาหาร
3. มีความสามารถในการเลือกผักและผลไมเพื่อนํามาแกะสลัก ตลอดจนการเก็บรักษาเพื่อใช
ในการตกแตงอาหาร
4. มีความสามารถนําศิลปะมาประยุกตใชในการจัดตกแตงอาหาร
มาตรฐานรายวิชา
1. หั่น ตัดชิน้ อาหารใหสวยงามเหมาะสมกับชนิดของอาหาร
2. จัดตกแตงหัวจาน และจัดอาหารลงภาชนะ
3. เก็บรักษาอาหารใหคงความสดเหมาะสมกับการนําไปใชงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 25 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะเพื่อการจัดตกแตงอาหาร การหั่น การตัดชิ้นใหสวยงามเพื่อ
ประกอบอาหาร การแกะสลักเชิงธุรกิจ การจัดตกแตงหัวจาน การจัดลงภาชนะ ตลอดจนการเก็บ
รักษาใหคงความสดและเหมาะสมกับการนําไปใช
2701 – 2115 โภชนาการและอนามัยอาหาร

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับโภชนาการและหลักการของอนามัยอาหาร
2. มีความรูเกี่ยวกับอาหารสมดุลและสิ่งปนเปอนในอาหาร
3. มีความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยของผูปรุงอาหารและวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ
เครื่องใชในครัว
4. สามารถนําหลักโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารไปใชในชีวติ ประจําวันและการประกอบ
อาชีพได
5. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการทํางานอยางเปนระบบ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักโภชนาการและหลักการอนามัยอาหาร
2. มีสุขอนามัยในการปรุงอาหารและดูแลรักษาอุปกรณเครือ่ งใชในครัว
3. นําหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหารไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับความรูเรื่องโภชนาการ หลักการของอนามัยอาหาร สิ่งปนเปอนในอาหาร
สุขอนามัยของผูปรุงอาหาร การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณเครื่องใชในครัว การปองกันและกําจัด
สัตว แมลง การกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดไขมัน น้ําเสียตามหลักของสุขาภิบาล การรักษาคุณคาทาง
โภชนาการของอาหาร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชนชาติตาง ๆ

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 26 ~
2701 – 2116 แกะสลักผักและผลไม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับงานแกะสลักผักและผลไม
2. สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณที่ใชในการแกะสลักผักและผลไม
3. สามารถแกะสลักผัก ผลไม
4. สามารถนําไปประกอบอาหารได
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกและเตรียมวัสดุอุปกรณในการแกะสลักผักและผลไม
2. แกะสลักผักและผลไมขั้นพื้นฐาน
3. ตกแตงอาหาร โตะอาหารและสถานที่ดวยผักและผลไมแกะสลัก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรูเบื้องตนในงานแกะสลักผัก ผลไม การเลือกและการเตรียม
วัสดุ อุปกรณในการแกะสลักผัก ผลไมเพื่อใชในการตกแตงอาหาร จัดแสดง เปนสวนประกอบใน
การตกแตงโตะอาหารและสถานที่ได
2701 – 2117 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. เกิดทักษะและพัฒนางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. มีจรรยาบรรณและมารยาทในการบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหนาที่ความรับผิดชอบของฝายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. เตรียมอุปกรณงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. จัดโตะอาหารมื้อตาง ๆ
4. บริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 27 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดสถานที่ หนาที่
ความรับผิดชอบของฝายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการเทคนิคการจัดโตะ มารยาทการรับประทานอาหาร การบริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มทุกประเภท ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม จรรยาบรรณของ
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฝกปฏิบัติ การจัดโตะอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดืม่
2701 – 2118 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับเครื่องมือที่มีแอลกอฮอล ไมมีแอลกอฮอล
2. บอกและจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใช กอนการใหบริการเครื่องดื่ม
3. สามารถใหบริการเครื่องดื่มได
4. เห็นคุณคาของงานอาชีพ งานบริการเครื่องดื่มได
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทของเครื่องดื่ม
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณเครื่องใชในการผสมเครื่องดื่มและการใหบริการ และการเก็บรักษา
3. ผสมเครื่องดื่มประเภทตาง ๆ
4. บริการเครื่องดื่ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกีย่ วกับเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล การผสมเครื่องดื่มประเภทตาง ๆ อุปกรณ เครือ่ งใช การจัดเตรียม
การใหบริการเครื่องดื่ม จรรยาบรรณของพนักงานบริการเครื่องดื่ม ฝกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มและ
การบริการเครื่องดื่ม
2701 – 2119 ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

2

(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจงานภัตตาคาร งานจัดเลี้ยงในโรงแรม
2. ตระหนักถึงหนาที่ งาน ความรับผิดชอบของพนักงานในงานภัตตาคารและงานเลี้ยง
3. สามารถจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณและสถานที่ในการจัดเลีย้ ง
4. สามารถใหการบริการดานอาหารและเครื่องดื่มในงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 28 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทของภัตตาคาร และรูปแบบการจัดเลี้ยง
2. เตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ในการจัดเลี้ยง
3. บริการอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคารและงานเลี้ยง
4. จัดเลี้ยงและประสานงานกับฝายตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของภัตตาคาร การดําเนินงานภัตตาคารใน
โรงแรม รูปแบบการจัดเลี้ยง วางแผน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณและสถานที่ในการจัดเลี้ยง ดําเนินงาน
จัดเลี้ยงและประสานกับฝายตาง ๆ ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
2701 – 2120 ไวนและเหลา

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเครื่องดืม่ ประเภทไวนและเหลา
2. มีทักษะในการแยกประเภทไวนและเหลา สามารถแนะนํา เสนอขายและบริการ
3. มีจิตสํานึก รูห นาที่ มีความรับผิดชอบตองานบริการเครื่องดื่ม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกกระบวนการผลิตไวนและเหลา
2. แยกประเภทและเก็บรักษาไวนและเหลา
3. เสนอขายและบริการไวนและเหลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการผลิตไวนและเหลา แหลงผลิต การอานฉลาก การเก็บรักษา การเสนอขาย
การเสิรฟไวนและเหลา จรรยาบรรณในงานบริการเครื่องดื่ม ฝกปฏิบัติ แยกประเภทไวนและเหลา ให
คําแนะนํา เสนอขายและใหบริการได

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 29 ~
2701 – 2121 การจัดแสดงอาหาร

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการจัดการแสดงอาหารใหเหมาะสมและสวยงามตามลักษณะของ
งาน
2. มีทักษะในการจัดแสดงอาหาร
3. สามารถจัดการและควบคุมอาหารและเครือ่ งดื่มในการจัดแสดงอาหาร
4. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการทํางานอยางมีระบบ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการจัดแสดงอาหาร
2. เลือกอาหารและอุปกรณสําหรับจัดแสดง
3. จัดแสดงอาหารตามหลักสุขอนามัย
คําอธิบายรายวิชา
การเลือกอาหารและอุปกรณเครื่องใชให
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงอาหาร
เหมาะสม สุขอนามัยและความปลอดภัย การจัดการและควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในการจัดแสดง
อาหาร
2701 - 2122

การจัดตกแตงสถานที่

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการจัดแสดงอาหารใหเหมาะสมและสวยงามตามลักษณะของงาน
2. มีทักษะในการจัดแสดงอาหาร
3. สามารถจัดการและควบคุมอาหารและเครือ่ งดื่มในการจัดแสดงอาหาร
4. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการทํางานอยางมีระบบ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการจัดแสดงอาหาร
2. เลือกอาหารและอุปกรณสําหรับจัดแสดง
3. จัดแสดงอาหารตามหลักสุขอนามัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงอาหาร การเลือกอาหารและอุปกรณ เครื่องใชให
เหมาะสม สุขอนามัยและความปลอดภัย การจัดการและควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในการจัดแสดง
อาหาร
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 30 ~
2701 – 2123 การจัดประชุมสัมมนา

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการจัดประชุมสัมมนา
2. มีทักษะในการเตรียมการจัดประชุมสัมมนา
3. สามารถประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
4. เกิดกิจนิสัยทีด่ ใี นการทํางานอยางมีระบบและทํางานรวมกับผูอื่นได
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทของการประชุม
2. จัดเตรียมการประชุมสัมมนาทั้งทางดานสถานที่อุปกรณ งบประมาณ
3. ประสานงานและทํางานรวมกับผูอื่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา ประเภทของการปะชุม สถานที่ประชุม รูปแบบ
การจัดสถานที่ อุปกรณที่ใชในการจัดประชุม การวางแผนการจัดประชุม การจัดเตรียมสถานที่
อุปกรณ งบประมาณในการจัดประชุม การประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกีย่ วของ
2701 – 2124 การจัดนิทรรศการ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจถึงหลักการจัดนิทรรศการและความสําคัญของการจัดนิทรรศการ
2. มีทักษะในการจัดนิทรรศการ
3. มีประสบการณตรงในการฝกปฏิบัติจัดนิทรรศการ
4. เกิดความพึงพอใจในงานและสามารถพัฒนาไปสูอาชีพได
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกวัตถุประสงค หลักการ จัดนิทรรศการ
2. จําแนกประเภทของการจัดนิทรรศการ
3. จัดนิทรรศการตามองคประกอบของนิทรรศการ
4. ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการจัดนิทรรศการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 31 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ และวัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการ หลักการจัด
นิทรรศการ ประเภทของการจัดนิทรรศการ องคประกอบของการนิทรรศการ การใชสี แสง เสียง
วัสดุอุปกรณ การนําคอมพิวเตอรมาใชงาน การใชตัวอักษรแบบตาง ๆ คาใชจายในการจัดนิทรรศการ
และการประเมินผล
2701 –2125

การพัสดุโรงแรม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจถึงโครงสรางการบริหารงานพัสดุโรงแรมและเห็นความสําคัญของงาน
พัสดุ
2. มีความรูและเขาใจถึงขั้นตอน / กระบวนการเบิก – จายและวิธีการจัดเก็บพัสดุ
3. สามารถปฏิบัติงานการเบิก – จาย การจัดเก็บ การดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรมไดอยาง
ถูกตอง
4. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการเบิก – จาย และการเก็บรักษาพัสดุของโรงแรม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกขั้นตอนการทํางานของงานพัสดุโรงแรม
2. บอกขั้นตอนการเบิก – จาย การจัดเก็บและการดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรม
3. เบิก – จาย จัดเก็บ ดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับโครงสรางการบริหารงานพัสดุ ความสําคัญของงานพัสดุโรงแรม ขั้นตอน การ
เบิก – จาย การจัดเก็บ การดูแลรักษาที่ถกู ตองเหมาะสม ตลอดจนมีกิจนิสัยในการจัดเก็บอยางมีระบบ
และเปนระเบียบ
2701 – 2126 เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับเอกสารตาง ๆ ของโรงแรม
2. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานประจําวันของโรงแรมในแตละแผนก
3. สามารถปฏิบัติงานเกีย่ วกับเอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน
4. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการทํางานอยางมีระบบ

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 32 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชแบบฟอรมและเอกสารในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม
2. เขียนรายงานประจําวันในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม
3. เลือกใชเอกสารในการติดตอประสานงานระหวางแผนกตาง ๆ ของโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแบบฟอรมและเอกสารที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม เอกสารที่ใช
ในการติดตอระหวางแผนกตาง ๆ การเขียนรายงานประจําวัน
2701 – 2127 เบเกอรี่

2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจวิธีทําผลิตภัณฑเบเกอรี่อยางงาย
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องใชไดอยางถูกตอง
3. สามารถทําเบเกอรี่เบื้องตนได
4. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องใชในการทําเบเกอรี่
2. ทําเบเกอรี่ ประเภทคุกกี้ เคก พาย ขนมปง แยมโรล โดนัท
3. เก็บรักษาอุปกรณเบเกอรี่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธที ําผลิตภัณฑเบเกอรี่ การเลือกวัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องใช
ทําคุกกี้ เคก พาย ขนมปง แยมโรล โดนัท อยางงาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

(4)

การ

ปวช. 2545

~ 33 ~

สาขางานการทองเทีย่ ว
2701 – 2201 ธุรกิจทองเที่ยว

2

(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับความสําคัญและประเภทของธุรกิจนําเที่ยว
2. มีทักษะในการจัดโครงสรางการบริหารงาน และลักษณะงานของธุรกิจนําเที่ยว
3. มีทัศนคติที่ดีและจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญประเภทของธุรกิจนําเทีย่ ว พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
2. เขียนโครงสรางการบริหารงาน และลักษณะงานของธุรกิจนําเที่ยว
3. ติดตอประสานงานกับหนวยการที่เกีย่ วของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของธุรกิจทองเที่ยว โครงสรางและลักษณะของธุรกิจ นํา
เที่ยว ประเภทของธุรกิจนําเที่ยว การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก จรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบการการจัดนําเที่ยว
2701 – 2202 ทรัพยากรทองเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
2. มีทักษะในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเภท
ธรรมชาติ และประเภทศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือและภาคตะวันตก
3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ
2. จําแนกประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
3. อธิบายวิธีการอนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่ วประเภทตาง ๆ

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 34 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรทองเทีย่ วประเภทตาง ๆ ของแตละจังหวัดในภาคเหนือและ
ภาคตะวันตก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
กิจกรรม ผลิตภัณฑพื้นบานและของที่ระลึก ความรูในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
2701 – 2203 ทรัพยากรทองเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
2. มีทักษะในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเภท
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และประเภทศิลปวัฒนธรรม
3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ
2. จําแนกประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
3. อธิบายวิธีการอนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่ วประเภทตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรทองเทีย่ วประเภทตาง ๆ ของแตละจังหวัดในภาคกลาง
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และกิจกรรม
ผลิตภัณฑพนื้ บานและของที่ระลึก ความรูในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
2701 – 2204 ทรัพยากรทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. มีทักษะในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเภท
ธรรมชาติ และประเภทศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ
2. จําแนกประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. อธิบายวิธีการอนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่ วประเภทตาง ๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 35 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรทองเทีย่ วประเภทตางๆ
ของแตละจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และกิจกรรม ผลิตภัณฑพนื้ บานและของที่ระลึก ความรูในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
2701 – 2205 ทรัพยากรทองเที่ยวภาคใต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคใต
2. มีทักษะในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยว ประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประเภทแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ
2. จําแนกประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคใต
3. อธิบายวิธีการอนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่ วประเภทตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรทองเทีย่ วประเภทตาง ๆ ของแตละจังหวัดในภาคใตและ
ภาคตะวันออก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
กิจกรรมผลิตภัณฑพื้นบานและของที่ระลึก ความรูในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
2701 – 2206 มัคคุเทศก

3

(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับงานมัคคุเทศก
2. อธิบายขั้นตอนปญหาเฉพาะหนาในการนําเที่ยว
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพมัคคุเทศก
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในหนาที่ผูชวยงานมัคคุเทศก
2. บอกขั้นตอนการใหความปลอดภัยนักทองเที่ยว
3. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําแหลงทองเที่ยว
4. บอกคุณสมบัติของมัคคุเทศก
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 36 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก คุณสมบัติของมัคคุเทศก
บทบาทหนาทีแ่ ละวิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก
ศิลปะการพูดสําหรับมัคคุเทศก การใหความ
ปลอดภัยแกนกั ทองเที่ยว ปญหาเฉพาะหนาในการนําเที่ยว การฝกบรรยายในแหลงทองเที่ยว
2701 – 2207 ธุรกิจขนสง

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับความสําคัญ ประเภท องคประกอบ และลักษณะการบริการของการ
ขนสงประเภทตาง ๆ
2. มีทักษะในการเลือกชนิดของการขนสงใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดนําเที่ยว
3. มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพธุรกิจขนสง
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญ ประเภท องคประกอบ และลักษณะการบริการของการขนสง
ประเภทตาง ๆ
2. เลือกชนิดของการขนสงใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดนําเที่ยว
3. อานตารางเวลาและเสนทางการเดินทางของการขนสงประเภทตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการขนสง ประเภท องคประกอบและลักษณะการ
บริการของการขนสง ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ รูปแบบของบัตรโดยสารสําหรับการเดินทาง
ประเภทตาง ๆ เสนทางและตารางเวลาการเดินทาง การสํารองบัตรโดยสาร
2701 – 2208 ศิลปกรรมไทย

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับศิลปกรรมไทยประเภทตาง ๆ
2. มีทักษะในการถายทอดความรูเกี่ยวกับศิลปกรรมไทย
3. มีความภูมใิ จและใหความรวมมือในการอนุรักษศิลปกรรมไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 37 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทของศิลปกรรมไทย
2. อธิบายศิลปกรรมไทยประเภทตาง ๆ รวมทั้งการละเลน การแสดง กีฬา และอาหาร
พื้นบาน
3. บอกวิธีการอนุรักษศิลปกรรมไทยประเภทตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วิจิตร
ศิลป ประณีตศิลป และสังคีตศิลป การละเลน การแสดง กีฬา และอาหารพื้นบาน การอนุรักษศิลปะ
พื้นบาน
2701 – 2209 ธุรกิจที่พัก

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับประเภทของที่พักที่เกีย่ วกับธุรกิจทองเที่ยว
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเขาพักไดอยางถูกตอง
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการทํางานอยางมีระบบ
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติการลงทะเบียนเขา – ออกที่พัก แบบรายบุคคลและแบบกลุม
2. จําแนกประเภทของที่พักและเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับการทองเที่ยว
3. ปฏิบัติการจองที่พกั สําหรับนักทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทีพ่ ักประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว โครงสรางการ
บริหารงานของธุรกิจที่พัก อัตราที่พัก การจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในที่พกั วิธีการจอง และการ
ลงทะเบียนเขา – ออกที่พัก ศัพทที่ใชในธุรกิจที่พัก
2701 – 2210 การจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทองเที่ยว

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับการจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทองเที่ยว
2. สามารถจัดอาหารและเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับรูปแบบการทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
3. มีเจตคติที่ดีในงานบริการ

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

~ 38 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทองเทีย่ ว
2. ปฏิบัติการจัดอาหารและเครือ่ งดื่มเพื่อการทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของอาหารและเครื่องดืม่ เพื่อการทองเที่ยว การวางแผนจัด
รายการอาหารและเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับกิจกรรมการทองเที่ยว และการใชเครื่องมือและอุปกรณ
ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ปฏิบัติการ
ทําอาหารและเครื่องดื่มอยางงาย
2701 – 2211 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจเกีย่ วกับรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3. มีจิตสํานึกตอการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. จําแนกรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3. บอกวิธีปฏิบัติการจัดรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ องคประกอบของการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ รูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2701 – 2212 นันทนาการเพือ่ การทองเที่ยว

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการทองเที่ยว
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการทองเที่ยว
3. มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมรวมกับผูอื่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดนําเทีย่ ว
2. จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม
3. นํากิจกรรมนันทนาการไปประยุกตใชกบั กลุมนักทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2701 – 2213 การปฏิบตั ิงานจัดนําเที่ยว

รูปแบบและวิธีการจัด

3

(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจเกีย่ วกับการวางแผนการจัดนําเทีย่ ว
2. มีทักษะในการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. มีความรักและภูมิใจในงานทีป่ ฏิบัติ
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติการวางแผนการจัดนําเที่ยว
2. บอกวิธีการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติการคิดคาบริการจัดนําเที่ยว
4. ปฏิบัติการจัดนําเที่ยวอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการจัดนําเทีย่ ว การเขียนโครงการจัดนําเทีย่ วประเภทและ
ขั้นตอนการจัดรายการนําเทีย่ ว การสํารวจเสนทาง การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
การคิดคาบริการจัดนําเทีย่ ว การประชาสัมพันธและการเสนอรายการนําเที่ยวตอลูกคา การปฏิบัติงาน
จัดนําเทีย่ วนอกสถานที่

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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2701 – 2214 การถายภาพเบื้องตน

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับสวนประกอบของกลองถายภาพ และการดูแลรักษากลอง
ถายภาพ
2. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับหลักการประกอบภาพอยางงาย
3. มีทักษะในการถายภาพ
4. เกิดความพึงพอใจและสามารถพัฒนาไปสูอาชีพได
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของกลองถายภาพและการดูแลรักษากลองถายภาพ
2. มีความรูเกี่ยวกับหลักการประกอบภาพอยางงาย
3. มีทักษะในการถายภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของกลองถายภาพ สวนประกอบของกลองถายภาพ ชนิดของเลนส
ชนิดของฟลม และการเลือกใช หลักการประกอบภาพอยางงาย การดูแลรักษากลองถายภาพและ
อุปกรณ
2701 – 2215 ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ 1

3

(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจองคประกอบของบริษัทนําเที่ยว
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหนาที่ความรับผิดชอบของแผนกตาง ๆ
2. ปฏิบัติการใชเครื่องใชสํานักงาน
3. อธิบายโครงสรางของบริษัทนําเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางของธุรกิจนําเที่ยว บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของแผนกตางๆ ในบริษัทนําเทีย่ ว การใชเครื่องใชสํานักงาน อาทิ
พิมพดีด
คอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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2701 – 2216 ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ 2

3

(4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจเกีย่ วกับการปฏิบัติงานในหนวยงานธุรกิจทองเที่ยว
2. มีทักษะในการเขียนรายการนําเที่ยว การติดตอประสานงาน การขายและการบริการ
3. มีทักษะในการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท การจองที่พัก ยานพาหนะ
4. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรายการนําเที่ยว
2. ติดตอประสานงานกับผูผลิตสินคาทางการทองเที่ยว การขายและการบริการทางการ
ทองเที่ยว
3. ติดตอสื่อสารทางโทรศัพท การจองที่พัก ยานพาหนะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนรายการนําเที่ยว การติดตอประสานงานกับผูผลิตสินคา
ทางการทองเที่ยว การขายสินคาและการบริการทางการทองเที่ยว การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท
ระบบการจองที่พัก ยานพาหนะ
2701 – 2217 ผลิตภัณฑพื้นเมืองและของที่ระลึก

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑพื้นเมืองและของที่ระลึกในแตละภูมภิ าค
2. อธิบายขั้นตอนการผลิต และประเภทของผลิตภัณฑ
3. เกิดความหวงแหนในภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑพื้นเมืองและของที่ระลึกในแตละภูมภิ าค
2. อธิบายขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑพื้นเมืองแตละประเภท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับผลิตภัณฑพนื้ บานและของที่ระลึกในแตละภูมิภาค ขัน้ ตอนการผลิตและจําหนาย
ทัศนศึกษาภูมปิ ญญาชาวบานในทองถิ่น

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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2701 – 2218 ความปลอดภัยทางการทองเที่ยว

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการใหความปลอดภัย วิธีการปฐมพยาบาล และการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาแกนักทองเที่ยว
2. มีทักษะในการปฐมพยาบาล และการแกไขปญหาเฉพาะหนา
3. ตระหนักถึงหนาที่ของตนในการใหความปลอดภัยแกนกั ทองเที่ยว
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลและการแกไขปญหาเฉพาะหนาแกนักทองเที่ยว
2. ปฐมพยาบาล และแกไขปญหาเฉพาะหนาในกรณีตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการใหความปลอดภัยแกนกั ทองเที่ยว วิธีการปฐมพยาบาล
การแกไขปญหาเฉพาะหนาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2701 – 2219 การทองเที่ยวเชิงเกษตร

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจเกีย่ วกับความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงเกษตร
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3. มีจิตสํานึกที่ดตี อการอนุรักษและสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร
2. จําแนกรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3. บอกวิธีปฏิบัติการจัดรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับทองถิ่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงเกษตร องคประกอบ
ของการทองเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบของกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
เกษตร ความรูเกี่ยวกับกิจกรรม Home stay และ Farm stay แนวโนมของการทองเที่ยวเชิงเกษตร การ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ
3. มีจิตสํานึกที่ดตี อการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญรูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ
2. เลือก แนะนํารูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับนักทองเที่ยว
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ องคประกอบ
ของการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวเพือ่ สุขภาพ การติดตอประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

