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กระทรวงศึกษาธิการ 



คาํนํา 
 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี เพื่อผลิตกาํลงัคนระดบัเทคนิคท่ีมีคุณภาพครอบคลุมอยา่งนอ้ย  ๓  ดา้น  
คือ  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  และดา้นสมรรถนะวิชาชีพ    
สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานท่ีใชเ้ทคนิค ควบคุมการทาํงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในลกัษณะ
ผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพอิสระ และพฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือก
ระบบและวิธีการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาส ของตน  ส่งเสริมใหมี้การ
ประสานความร่วมมือเพื่อจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรร่วมกนัระหว่างสถาบนั สถานศึกษา หน่วยงาน 
สถานประกอบการ  และองคก์รต่าง ๆ  ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 สาํเร็จลงไดด้ว้ยความ
ร่วมมืออยา่งดียิง่จากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิ         
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามท่ีปรากฏ ซ่ึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสาํคญั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              
จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ ณ  ท่ีน้ี 
 
 
 
 

                                                                สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                            2557 
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รายช่ือสาขาวิชาแนบท�ายคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ท่ี  ๕๔๒ / ๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เรื่อง  อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จํานวน ๑๐ สาขาวิชา 

๑. เทคนิคเครื่องกล 
๒. เทคนิคการผลิต 
๓. ไฟฟ�า 
๔. อิเล็กทรอนิกส� 
๕. ช�างก�อสร�าง 
๖. อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต�งภายใน 
๗. เทคนิคสถาป,ตยกรรม 
๘. สํารวจ 
๙. โยธา 
๑๐. เทคโนโลยียาง 

๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  จํานวน ๗ สาขาวิชา 
๑. การบัญชี 
๒. การตลาด 
๓. การเลขานุการ 
๔. คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
๕. การจัดการธุรกิจค�าปลีก 
๖. การจัดการโลจิสติกส� 
๗. การจัดการสํานักงาน 

๓. ประเภทวิชาศิลปกรรม  จํานวน ๑๓ สาขาวิชา 
๑. วิจิตรศิลป= 
๒. การออกแบบ 
๓. ศิลปหัตถกรรม 
๔. เทคโนโลยีเซรามิก 
๕. ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ 
๖. การถ�ายภาพและมัลติมีเดีย 
๗. เทคโนโลยีศิลปกรรม 
๘. คอมพิวเตอร�กราฟAก 
๙. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
๑๐. เครื่องประดับอัญมณี 
๑๑. ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
๑๒. ช�างทองหลวง 
๑๓. ดนตรีและเทคโนโลยี 
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๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม จํานวน ๘ สาขาวิชา 
๑. เกษตรศาสตร� 
๒. พืชศาสตร� 
๓. สัตวศาสตร� 
๔. สัตวรักษ� 
๕. ช�างกลเกษตร 
๖. อุตสาหกรรมเกษตร 
๗. เกษตรอุตสาหกรรม 
๘. เทคโนโลยีภูมิทัศน� 

๖. ประเภทวิชาประมง จํานวน ๒ สาขาวิชา 
๑. เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
๒. แปรรูปสัตว�น้ํา 

๗. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท6องเท่ียว จํานวน ๒ สาขาวิชา 
๑. การโรงแรม 
๒. การท�องเท่ียว 

๘. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จํานวน ๑ สาขาวิชา 
๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลกัการของหลกัสูตร 
 
 

1. เป็นหลกัสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพฒันากาํลงัคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ        
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถเลือก
วิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน
สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ              
สถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เตม็ภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง 
มีความเป็นผูน้าํและสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ 

 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนั ระหว่างหน่วยงานและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

5. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงตาม
ความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 
 

1. เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต สามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

2. เพื่อใหมี้ทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ สอดคลอ้งกบั        
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

4. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคก์ร สามารถทาํงาน 
เป็นหมู่คณะไดดี้ และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 

 

5. เพื่อใหมี้ปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค ์ มีความสามารถในการจดัการ การตดัสินใจและ   
การแกปั้ญหา รู้จกัแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเอง ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการสร้างงาน           
ใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพและการพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

 

6. เพื่อใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
เหมาะสมกบัการปฏิบติัในอาชีพนั้น ๆ 

 

7. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการทาํงาน       
การอยูร่่วมกนั มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว องคก์ร ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคมเขา้ใจ
และเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตระหนกัในปัญหาและความสาํคญัของ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกาํลงั
สาํคญัในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 

 

9. เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและดาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตร 
ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ีกาํหนดและ
นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในวิชาการท่ีสมัพนัธ์กบัวิชาชีพ ในการวางแผน แกปั้ญหา
และจดัการทรัพยากรในการดาํเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาการ ริเร่ิมส่ิงใหม่มี         
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและหมู่คณะ  เป็นอิสระในการปฏิบติังานท่ีซับซ้อนหรือจดัการงานผูอ่ื้น       
มีส่วนร่วมท่ีเก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้ งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยัท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจดัการศึกษาในระบบปกติสาํหรับผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา          
ส่วนผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกาํหนด ใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 3 ปีการศึกษา 

2.2 การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ  ดงัน้ี 
 2.2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค        

ภาคเรียนละ 18 สปัดาห์  โดยมีเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามท่ีกาํหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 

 2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอน        
ไม่นอ้ยกวา่สปัดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
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3. หน่วยกติ 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ระหวา่ง  83 - 90  หน่วยกิต  การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ ์ดงัน้ี 
3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกว่า 36 ชัว่โมง 

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกว่า 54 ชัว่โมง 

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.4 รายวิชาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง 

เท่ากบั 4 หน่วยกิต 
3.6 การทาํโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

4. โครงสร้าง 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

4.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต 
 4.1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร 
  1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
  2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 4.1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 
  1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.1.3 กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิต 
  1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
 4.2.1 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 
 4.2.2 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 
 4.2.3 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 
 4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
 4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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 จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งกาํหนดรหัสวิชา 
จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 
5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหน่ึง  ทั้ งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศ
การทาํงานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะการส่ือสาร การใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิด
ความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการทาํงานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะ
วิชาชีพตอ้งดาํเนินการ  ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกวา่ 
320 ชัว่โมง กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต โดยให้นาํรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพนัธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได ้           
โดยใชเ้วลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้  บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์       
จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจในลกัษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก
หวัขอ้หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการ การดาํเนินงาน การประเมินผล
และการจดัทาํรายงาน  ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของโครงการนั้น ๆ 
โดยการจดัทาํโครงการดงักล่าวตอ้งดาํเนินการ  ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจัดให้ผูเ้รียนจัดทาํโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ           
ในภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคเรียนท่ี 4 รวมจาํนวน  4  หน่วยกิต ใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า  216  ชัว่โมง ทั้งน้ี 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้ชัว่โมงเรียน  4  ชัว่โมงต่อสปัดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวิชาเดียว 

 หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  2 รายวิชา  คือ  โครงการ  1 และโครงการ                      
2ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 
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7. การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

 การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ   เพื่อให้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการผลิตและ
พฒันากาํลงัคนท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชต้ามจุดหมายของหลกัสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัตอ้งนาํรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมกาํหนดรายละเอียดของรายวิชา ไดแ้ก่
จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิตใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน  
พร้อมจดัทาํแผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา   ทั้งน้ี  อาจนาํรายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชา
ทกัษะวิชาชีพไปจดัร่วมดว้ยกไ็ด ้
 จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตร
กาํหนด และใหร้ายงานการพฒันารายวิชาใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

8. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งมีพื้นความรู้และคุณสมบติั  ดงัน้ี 
  8.1 พื้นความรู้ 
   สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสาํเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูส้าํเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกาํหนด  ตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ใหค้รบตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร สาขาวิชา 
และการตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ                
การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2557  พ.ศ. 2558 
  8.2 คุณสมบติั 
 คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดัการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2557  พ.ศ. 2558 
 
9. การประเมินผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดัการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2557  พ.ศ. 2558 
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10. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรียน  เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยัของตนเอง        
การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด  ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรคก์ารทาํงาน ปลูกฝังจิตสาํนึก
และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งการทะนุบาํรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผลและปรับปรุง
การทาํงาน ทั้งน้ี สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย
การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557
พ.ศ. 2558 
 

11. การจัดแผนการเรียน 
 

การจัดทาํแผนการเรียน เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีจะดาํเนินการสอน         
ในแต่ละภาคเรียน โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ประมาณ 
40 : 60  ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

11.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสัมพนัธ์กันของรายวิชา รวมทั้ งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการ              
จดัการศึกษาร่วมกนั เพื่อเรียนเป็นงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน 

11.2 จดัให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ           
เพื่อสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการนาํรายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ 
ให้ประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกบั
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้น ๆ 

11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจดัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 3 หรือ 4 คร้ังเดียว 
จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือจดัใหล้งทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 3 และภาคเรียนท่ี 4 รวม 4 หน่วยกิต 
ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้น ๆ 

11.5 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ใหก้าํหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวใ้นแต่ละภาคเรียน โดยนกัศึกษา
ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

11.6 จาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน  ในแต่ละภาคเรียนปกติสาํหรับการลงทะเบียนเตม็เวลา 
ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต  ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 35 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
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12. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 

12.1 ไดร้ายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทกัษะชีวิต  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียน
ท่ีสถานศึกษากาํหนด 

12.2 ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 
12.3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียน                

ท่ีสถานศึกษากาํหนด 
 

13. การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 

13.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม             
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได ้
โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ  เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

13.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
ทกัษะวิชาชีพเลือกได ้โดยพิจารณาจากจุดประสงคส์าขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา  ตลอดจน
ความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือสภาพยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพ่ิมเติมได ้
ตามความชาํนาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค         
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 

ทั้งน้ี การกาํหนดรหสัวิชา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
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14.  การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมตัหิลกัสูตร 
 

14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตร ใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
14.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถดาํเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

 ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเดน็ คือ 
15.1 คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 
15.2 การบริหารหลกัสูตร 
15.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
15.4 ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน 
 

ให้สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการประเมิน
เพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก  5  ปี 
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การกาํหนดรหัสวชิาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ท-ป-น 1 2 3 4 - 5 6 7 8 ช่ือวิชา 

ลําดบัที่วิชา  01-99 

3 0 0 0 

3 0 0 1 

3 X 0 0 

วิชาเรียนร่วม 
หมวดวิชาทกัษะชีวิต 

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

14 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 

15 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

17-19  กลุ่มวิชาบูรณาการ 

20 กลุ่มกจิกรรม 

9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม กลุ่มวิชา 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสตูร (การจัดการอาชีพ) 

20  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสตูร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 

10 วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมประเภทวิชา) 

0X วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา) 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

10 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐานสาขาวิชา  

20 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 

51-79 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 

80 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพ 

85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี  

-  รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง     * รายวิชาพัฒนาโดยสถานศกึษา 

ประเภทวิชา 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  6 ประเภทวิชาประมง 
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ  7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม  8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4 ประเภทวิชาคหกรรม  9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

หลกัสูตร 3  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู  (ปวส.) 

3 X X X 

สาขาวิชา 

0  วิชาเรียนร่วม 

17 ทกัษะการคิดฯ 

18 ทกัษะทางสงัคมฯ 

19 ทกัษะชีวิต 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพการท่องเท่ียว 

2. เพื่อให้เขา้ใจการบริหารและการจดัการตามหลกัวิชาชีพ มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่องานอาชีพ  สามารถพฒันาวิชาชีพการท่องเท่ียวใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการท่องเท่ียว 
4. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ และทกัษะจากศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวางแผนจัดนํา เ ท่ียว   งานด้านมัคคุ เทศก์  งานด้าน 

การประสานงาน งานดา้นการขายและการตลาด  และงานธุรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
ทั้งในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ  ตลอดจนสามารถใช้ความรู้และทกัษะเพื่อเป็นฐาน
สาํหรับการศึกษาต่อในระดบัสูงได ้

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานด้านการท่องเท่ียวในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
รวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็น 
ผูมี้ความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติดใหโ้ทษ 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
 
คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวิชาการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญัญู

กตเวที อดกลั้น  ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสงัคม  เป็นตน้ 
1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสยั เช่น ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษยสมัพนัธ์  

เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั  การอนุรักษ์
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ไดแ้ก่ 
2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 
2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  

         

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่ 
3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  

โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั 
3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพฒันางานอาชีพ 

                   3.3  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะวิชาชีพการท่องเท่ียวตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพ
สาํหรับการท่องเท่ียวอาเซียน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา:2554)  ประกอบดว้ย 
             3.3.1  การปฏิบติังานตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาหวัหนา้นาํเท่ียว 
              3.3.2  การปฏิบติังานตาํแหน่งพนกังานท่ีปรึกษาการนาํเท่ียว 
              3.3.3  การปฏิบติังานตาํแหน่งพนกังานวางแผนนาํเท่ียว 
              3.3.4  การปฏิบติังานตาํแหน่งผูจ้ดัการนาํเท่ียว 
  3.3.5 การปฏิบติังานในหนา้ท่ีมคัคุเทศก ์
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 
 

 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการท่องเท่ียว จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 
83 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต)  
1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
1.3 กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิต (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
 
\ 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

   รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
 
 

 โครงสร้างน้ีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวิชา การท่องเท่ียว หรือเทียบเท่า 
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สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
          3700- 0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
          3700-0002      ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม                                 3-0-3         
          3700-0003     เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 
          3700-0004 บุคลิกภาพสาํหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 
 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ   ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน 
มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพฒันาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา
และการจดัการ มีทกัษะในการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยสัมพนัธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
จุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

    

 1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 
  

1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพดูเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199         รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิม่เติม 

 

1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 3-0-3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษา 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวป็ไซต ์ 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรม 3-0-3 
3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1211 ภาษาองักฤษธุรกิจไมซ์ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3-0-3 
3000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีาหาร 3-0-3 
3000-1214 ภาษาองักฤษสาํหรับงานบริการจดัเล้ียง 3-0-3 
3000-1215 ภาษาองักฤษเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 3-0-3 
3000-1216 ภาษาองักฤษธุรกิจอญัมณี 3-0-3 
3000-1217 ภาษาองักฤษเทคโนโลยเีกษตร 3-0-3 
3000-1218 ภาษาองักฤษเทคโนโลยปีระมง 3-0-3 
3000-1219 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3-0-3 
3000-1220 ภาษาองักฤษธุรกิจเกษตร 3-0-3 
3000-1221 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299         รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิม่เติม 

 1.2 กลุ่มทกัษะการคดิและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1306 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม 2-2-3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1316 วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลงังาน 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน้ 3-0-3  
3000*1301 ถึง 3000*1399         รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิม่เติม 

 

           1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด       3-0-3  
3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499        รายวิชาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
     หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

 1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดํารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสมัพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000–1505 การเมืองการปกครองไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599          รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
       หรือสถาบนัพฒันาเพิม่เติม 
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1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสงัคม               3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพือ่ภาวะผูน้าํ  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน                             3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2  
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0-2-1 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทาํงาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ    ไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3700-1001   การดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
3700-1002 หลกัการดาํเนินงานโรงแรม 3-0-3 
3700-1003   ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ 2-2-3 

      2.2 กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ   (21  หน่วยกิต) 
   

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3702-2001 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย 2-2-3 
3702-2002 ไทยศึกษาสาํหรับการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2003 พฤติกรรมและวฒันธรรมนกัท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2004 การจดัการธุรกิจนาํเท่ียว 2-2-3 
3702-2005 งานมคัคุเทศก ์ 2-2-3 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

3702-2006 กฎหมายเพืออุตสาหกรรมท่องเทียว 3-0-3 

3702-2007 การตลาดเพืออุตสาหกรรมท่องเทียว 3-0-3 
 

 2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก  (ไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกตามทีกาํหนด  
   

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

3702-2101 การท่องเทียวอยา่งยงัยนื 2-2-3 

3702-2102 ธุรกิจการบินและการจาํหน่ายบตัรโดยสาร 2-2-3 

3702-2103 การจดันนัทนาการเพือการท่องเทียว 2-2-3 

3702-2104 ภาษาองักฤษสาํหรับธุรกิจการท่องเทียว 2-2-3 

3702-2105 ภาษาองักฤษสาํหรับงานมคัคุเทศก ์ 2-2-3 

3702-2106 การจดัการสาํนกังานธุรกิจท่องเทียว 2-2-3 

3702-2107 การจดัการประชุม นิทรรศการ และการท่องเทียวเพือเป็นรางวลั  2-2-3 

                           (ธุรกิจMICE)  

3702-2108 การสมัมนาการจดัการธุรกิจท่องเทียว 2-2-3 

3702-2109 การดาํเนินงานการท่องเทียวเดินป่า                                                 2-2-3 

3702-2110 การดาํเนินงานการท่องเทียวทางทะเล 2-2-3 

3702-2111 การดาํเนินงานการท่องเทียวเชิงนิเวศ                                               2-2-3 

3702-2112     การดาํเนินงานการท่องเทียวชุมชนและโฮมสเตย ์                                2-2-3 

3702-2113    การดาํเนินงานการท่องเทียวเชิงเกษตร                                            2-2-3 

3702-2114     การดาํเนินงานการท่องเทียวเชิงสุขภาพ                                           2-2-3 

3702-2115    การท่องเทียวในประชาคมอาเซียน 2-2-3 

3702-2116 การดาํเนินงานการท่องเทียวเชิงแนวคิด 2-2-3 

3702-2117 โลจิสติกส์สาํหรับอุตสาหกรรมท่องเทียว 2-2-3 

          3702*2101 ถึง 3702*2199   รายวิชาตามความชาํนาญของสถานประกอบการ *-*-* 

                                              หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

3702-5101 งานการท่องเทียว *-*-*  

3702-5102 งานการท่องเทียว 1 *-*-* 

3702-5103 งานการท่องเทียว 2 *-*-* 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3702-5104 งานการท่องเท่ียว 3 *-*-*  
3702-5105 งานการท่องเท่ียว 4 *-*-* 
3702-51XX งานการท่องเท่ียว X *-*-* 
 
สาํหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ยกว่า  12 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาํมากาํหนดจุดประสงคร์ายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา ท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบัลกัษณะ           
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ  รวมทั้งจาํนวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอาชีพในแต่ละ
รายวิชาเพ่ือนําไปจัดทาํแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะรายวิชา  ทั้งน้ี  โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3702-8001  หรือรายวิชา 3702-8002  และ 3703-8003 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3702-8001 ฝึกงาน *-*-4  
3702-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3702-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3702-8501  หรือรายวิชา 3702-8502  และ 3702-8503 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3702-8501 โครงการ *-*-4 
3702-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3702-8503 โครงการ 2 *-*-2 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  

 ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา 
ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา   
โดยตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีกาํหนดให้ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต 
รวมในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการท่องเท่ียว 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการท่องเท่ียว 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั *-*-* 
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วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 

 
3700–0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
3700–0002 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 3-0-3 

       3700-0003 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      2-2-3 
       3700-0004 บุคลิกภาพสาํหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 
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วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 
3700 – 0001  การโรงแรมและการท่องเทีย่ว                        3-0-3 

(Hotel and Tourism Industry) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เร่ืองอตุสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในงานบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการโรงแรมและท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ระบุความสาํคญัของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว หลกัการ ประเภทของท่ีพกั งานบริการดา้นท่ีพกัแรมและ

การท่องเท่ียว ความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว การประสานงานภายในองคก์รและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว 

 
3700 – 0002 ความรู้ เบือ้งต้นเกีย่วกับอาหารและเคร่ืองดืม่ 3-0-3 

 (Introduction to Food and Beverage) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม 
2. มีความรู้และเขา้ใจหลกัโภชนาการเบ้ืองตน้ รายการอาหาร และลกัษณะอาหารท่ีมีบริการ      

ในโรงแรม 
3. มีความรู้ในเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัมารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม  
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คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม  หลกัโภชนาการเบ้ืองตน้   ความรู้เก่ียวกบั 

อาหารและรายการอาหาร หลกัและวิธีการจดัรายการอาหารม้ือต่าง ๆ ประเภทของเคร่ืองด่ืม การบริการเคร่ืองด่ืม
กบัอาหารแต่ละประเภท  ชนิดและลกัษณะของเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม อุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหาร
และเคร่ืองด่ืม มารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

3700-0003 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว      2-2-3 
 (Information Technology for Tourism Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. เลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เขา้ใจและสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและระบบฐานขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 
2. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  เคร่ืองมือและเทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน 
3. ออกแบบเอกสารเพ่ือวางแผน  ดาํเนินงาน  รายงานดว้ยระบบขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 
4.  ดาํเนินงานการสาํรองทางธุรกิจสาํหรับการบริการต่าง ๆ ดว้ยคอมพวิเตอร์ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การจัดทาํข้อมูล

สารสนเทศ  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการปฏิบติังาน  การสืบคน้  บนัทึก  จดัเก็บ  และการนาํเสนอขอ้มูล
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เครือข่ายอินเตอร์เนต  การรวบรวมขอ้มูลและสถิติต่าง ๆ  และการรับ-ส่งจดหมาย
อีเลค็ทรอนิคส์ 

 
3700-0004 บุคลกิภาพสําหรับธุรกิจบริการ      2-2-3 

 (Personality for Service Sector ) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ 
2. มีทกัษะในการพฒันาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ 
3. มีเจตคติและตระหนกัถึงความสาํคญัของบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ 
2. แสดงบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ 
3.  มีทกัษะการพดูในท่ีชุมชน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญัของบุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ การประเมิน

บุคลิกภาพของตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัอาชีพ บุคลิกภาพดา้นการแต่งกาย การสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์ มารยาททางสงัคม ศิลปะการพดูและการพดูในท่ีชุมชน บุคลิกภาพกบัการเป็นผูน้าํ การคิดเชิง
บวก การปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานวิชาชีพในธุรกิจบริการ 
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หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 

 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน   

3001-1001 การบริการงานคุณภาพในองคก์ร 3-0-3 
3001-1002 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน ประเภทอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
3700-1001 การดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      3-0-3 
3700-1002 หลกัการดาํเนินงานโรงแรม      3-0-3 
3700-1003 ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ      2-2-3 

 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

3702-2001 ทรัพยากรทอ่งเท่ียวไทย 2-2-3 
3702-2002 ไทยศึกษาสาํหรับการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2003 พฤติกรรมและวฒันธรรมนกัท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2004 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2005 งานมคัคุเทศก ์ 2-2-3 
3702-2006 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว 3-0-3 
3702-2007 การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 

 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก   

3702-2101 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 2-2-3 
3702-2102 ธุรกิจการบินและการจาํหน่ายบตัรโดยสาร 2-2-3 
3702-2103 การจดันนัทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2104 ภาษาองักฤษสาํหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2105 ภาษาองักฤษสาํหรับงานมคัคุเทศก ์ 2-2-3 
3702-2106 การจดัการสาํนกังานธุรกิจท่องเท่ียว 2-2-3 
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3702-2107 การจดัการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั  2-2-3 
                            (ธุรกิจMICE)  
3702-2108 การสมัมนาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2109 การดาํเนินงานการท่องเท่ียวเดินป่า                                                                      2-2-3 
3702-2110 การดาํเนินงานการท่องเท่ียวทางทะเล 2-2-3 
3702-2111 การดาํเนินงานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                                                                   2-2-3 
3702-2112 การดาํเนินงานการท่องเท่ียวชุมชนและโฮมสเตย ์                                               2-2-3 
3702-2113 การดาํเนินงานการท่องเท่ียวเชิงเกษตร                                                                2-2-3 
3702-2114 การดาํเนินงานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ                                                              2-2-3  
3702-2115 การท่องเท่ียวในประชาคมอาเซียน 2-2-3 
3702-2116 การดาํเนินงานการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 2-2-3 
3702-2117 โลจิสติกส์สาํหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 
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กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน   
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-3 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารและองคก์ร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลกัการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ  
2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพิ่มประสิทธิภาพของ

องคก์ร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั 

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการองค์การและองค์กร  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต           
การจดัการความเส่ียง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์รตามหลกัการ 
3. เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
4. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียงในงานอาชีพ 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั การจดัองคก์าร การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  การ

จดัการความเส่ียง  กลยทุธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน  การนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ช้
ในการจดัการงานอาชีพ 
 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การ
สืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดาํเนินการข้อมูลสารสนเทศ  นําเสนอและส่ือสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงาน

อาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และ
โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

3700-1001 การดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 3-0-3 
(Operations  in  the Tourism Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนฐานการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. วิเคราะห์ผลกระทบ สถานการณ์ และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวในฐานะเจา้ของประเทศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  จดัการและดูแลตรวจสอบดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเท่ียว 

2.  วิเคราะห์ผลกระทบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

3.  วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคม  การเมือง และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

4.  ประเมิน วางแผน ประสานงาน และพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวสาํหรับชุมชนอยา่งย ัง่ยนื   

จดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวติ การท่องเท่ียวเดินป่า ฯลฯ 

คาํอธิบายรายวชิา 
       ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัพ้ืนฐานการดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บทบาท และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวติ การท่องเท่ียวเดินป่า ฯลฯ นโยบายและการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ภาครัฐและเอกชน สถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองในปัจจุบนั แนวทางการวางแผนพฒันา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  แนวโนม้และทิศทางของการท่องเท่ียว 
 

3700 –1002 หลกัการดาํเนินงานโรงแรม                  3-0-3 
( Hotel  Operation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือ่ให้ 
                     1.  มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการดาํเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ  
                         ในโรงแรม 

2. มีความเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
3. มีความรู้ความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดีต่องานในธุรกิจโรงแรม 
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สมรรถนะรายวิชา 
        1.  แสดงความรู้เร่ืองหลกัการดาํเนินงานโรงแรม 
        2.  จาํแนกสายงานในโรงแรม 
        3. ระบุความสมัพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
        4.  จาํแนกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินงานโรงแรม ประวติัความเป็นมา วิวฒันาการของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ 
ท่ีพกั   ประเภทของธุรกิจท่ีพกัและโรงแรม  ระบบการบริหารกิจการโรงแรม หนา้ท่ีความรับผิดชอบของ 
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสมัพนัธ์ของแผนกต่าง ๆในโรงแรม   ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจโรงแรม  สถานการณ์และแนวโนม้ดา้นการโรงแรมในปัจจุบนั 
 
3700 – 1003  ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 2-2-3 

(Art of Reception and Service) 
จุดประสงค์รายวชิา    เพื่อให ้

1. มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะการตอ้นรับและบริการ 
2. มีทกัษะ ปฏิบติัตามขั้นตอนวิธีการตอ้นรับ และเทคนิคในการใหบ้ริการ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพบริการ 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.  จดัการและรักษาความสมัพนัธ์ในท่ีทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  สร้างและรักษาแนวทางการทาํงานเป็นทีมเพ่ืองานบริการ 
 3.  ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานตอ้นรับและบริการ 
 4.  ส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.  นาํเสนอสินคา้และบริการแก่ลกูคา้ 
 6.  จดัการและแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะการตอ้นรับและการบริการ หลกัการ ความสาํคญัและรูปแบบในการ
ใหบ้ริการ การตอ้นรับและเทคนิคในการใหบ้ริการ การอยูร่่วมกนัและการปรับตวัในสงัคม การผกูมิตรไมตรี
พฤติกรรมของลูกคา้ จิตวิทยาการบริการ การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ เทคนิคการจูงใจ การสร้างความประทบัใจ
ใหก้บัลูกคา้ แนวทางการทาํงานเป็นทีมเพ่ืองานบริการ การส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
จดัการและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
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กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ 
 
3702-2001 ทรัพยากรท่องเทีย่วไทย  2-2-3 

(Thai Tourism Resources) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวไทย 
2. มีทกัษะในการนาํเสนอทรัพยากรท่องเท่ียว และผลิตภณัฑพ้ื์นเมืองท่ีสาํคญัของไทย 
3. ตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว  การอนุรักษแ์ละการพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย  
2.  จาํแนกประเภททรัพยากรดา้นการท่องเท่ียว 
3.  จดักิจกรรมอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรทอ่งเท่ียว 
4.  นาํเสนอ ใหค้าํแนะนาํและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวและผลิตภณัฑพ้ื์นเมืองท่ีสาํคญั

ของไทย 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวของไทย  จดัสรรและจาํแนกประเภทของทรัพยากร 
การท่องเท่ียว ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  โบราณสถาน โบราณวตัถุ  
ศิลปวฒันธรรม  แหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกของไทย  กิจกรรมและผลิตภณัฑพ้ื์นเมือง การอนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรท่องเท่ียว ใหค้าํแนะนาํและใหข้อ้มูลดา้นแหล่งท่องเท่ียว และการศึกษานอกสถานท่ี 
 

3702-2002 ไทยศึกษาสําหรับการท่องเทีย่ว       2-2-3 
              (Thai Studies) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจความเป็นมาและความสาํคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย และศิลปวฒันธรรมไทย 
2. มีทกัษะในการนาํเสนอขอ้มูลประวติัศาสตร์ชาติไทย และศิลปวฒันธรรมไทย 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของมรดกทางภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
        1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติไทยและวถีิความเป็นไทย 
        2.  ประยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 
        3.  อนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางภมิูปัญญาไทย 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความเป็นมาของประวติัศาสตร์ชาติไทย สงัคมไทย เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง  เทศกาล งานประเพณีและวฒันธรรมไทย  วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเท่ียว  ศิลปกรรมไทย  หตัถกรรม
และสถาปัตยกรรมไทย  นาฏศิลป์และดนตรีไทย อาหารไทย ขนมและผลไมไ้ทย มรดกทางภูมิปัญญาไทย พทุธ
ศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ในประเทศไทย  ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย การเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมในยคุปัจจุบนั การศึกษานอกสถานท่ี 

 
3702-2003 พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเทีย่ว  2-2-3      
                            (Tourist  Behavior) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2. วิเคราะห์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการใชบ้ริการ และจดักิจกรรม 

ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียว 
3. มีทกัษะในการปฏิสมัพนัธ์ และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ใหก้บันกัท่องเท่ียว 
4. ตระหนกัถึงความสาํคญัของความแตกต่างทางวฒันธรรม 

สมรรถนะรายวิชา 
        1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวแต่ละภูมิภาค 
        2.  วิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแต่ละ  
                          ภมิูภาค 

       3.  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวและการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในดา้น ค่านิยม สังคม 

วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาค พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมพฤติกรรมการใชบ้ริการขนส่ง พฤติกรรมการบริโภค การซ้ือของ การจดั
กิจกรรมใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการปฏิสมัพนัธ์
กบันกัท่องเท่ียว 
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3702-2004 การจัดการธุรกจินําเท่ียว                                                                                     2-2-3 
(Tour Business Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือ่ให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินงานธุรกิจนาํเท่ียว 
2. มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพ่ือการท่องเท่ียว   
3. มีทกัษะในการจดัทาํ  เสนอขาย จดันาํเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว ตามรายการนาํเท่ียวและใชเ้ทคนิค

การแกปั้ญหา 
4. ตระหนกัถึงความสาํคญัของจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน  

สมรรถนะรายวิชา 
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดาํเนินงานในธุรกิจนาํเท่ียว 
2.   จดัทาํ เสนอขาย และจดันาํเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวตามรายการนาํเท่ียวและการแกปั้ญหา  
3.  ประยกุตใ์ชแ้ละบรูณาการความรู้เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจนาํเท่ียวในการบริการทางการ

ท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาใหก้บันกัท่องเท่ียว 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินงานธุรกิจนาํเท่ียว โครงสร้างบทบาทหนา้ท่ีและ
รูปแบบของธุรกิจนาํเท่ียว กระบวนการจดันาํเท่ียว คิดคน้ ปรับปรุง พฒันา และติดตามกิจกรรมการท่องเท่ียว
การจดัทาํรายการนาํเท่ียว  การเสนอขายการนาํเท่ียว การทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร  การแลกเปล่ียน
เงินตรา  การประกนัภยัในการท่องเท่ียว  การใหบ้ริการแนะนาํและใหข้อ้มูลดา้นแหล่งท่องเท่ียว การอาํนวย
ความสะดวกและเทคนิคการแกปั้ญหา  การลดความขดัแยง้และการจดัการความเส่ียง  การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณา
การเพ่ือการท่องเท่ียว  จรรยาบรรณในวิชาชีพธุรกิจนาํเท่ียว  การรักษาความปลอดภยัของการประกอบการ และ
การรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีในท่ีทาํงาน 
 
3702-2005 งานมัคคุเทศก์ 2-2-3 

(Tour Guide) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้  

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบังานมคัคุเทศก ์
2. มีทกัษะในการปฏิบติังานมคัคุเทศก ์
3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพมคัคุเทศก ์
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สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการมคัคุเทศกแ์ละการจดันาํเท่ียว 
2.  แนะนาํและใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ควบคุมการนาํเท่ียว ดูแลความปลอดภยัและใหก้ารปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้กบันกัท่องเท่ียว 
3.  เป็นผูน้าํและบริหารจดัการทีมงานดา้นการนาํเท่ียว   
4.  วางแผน ประสานงานและดาํเนินการนาํเท่ียวการท่องเท่ียวรูปแบบต่าง  
5.  บรรยายและนาํชมแหล่งท่องเท่ียวตามรายการนาํเท่ียว 
6. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการมคัคุเทศกใ์นการแกไ้ขปัญหาในการนาํเท่ียว 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ คุณสมบติั  บทบาท หนา้ท่ี จรรยาบรรณ และวธีิปฏิบติัของมคัคุเทศก์
ทัว่ไป ประเภทของมคัคุเทศก ์ ศิลปะการพดูสาํหรับมคัคุเทศก ์ และการครองใจผูใ้ชบ้ริการ  เทคนิควิธีการ 
จดันาํเท่ียว ระเบียบพิธีการ เขา้ – ออกราชอาณาจกัร การตรวจลงตรา (VISA)  พิธีการทางศุลกากร (CUSTOM)  
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  การกาํหนดแผนงานการท่องเท่ียว  การรับเขา้ – นาํเท่ียว – ส่งออก  การจดั
กิจกรรมท่องเท่ียว  การติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดักิจกรรมนนัทนาการ การดูแลความปลอดภยัและ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใหก้บันกัท่องเท่ียว ปฏิบติัการนาํชมและใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  การใชว้าทศิลป์และ 
การฝึกพดูในท่ีชุมชน การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

 
3702-2006 กฎหมายเพือ่อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 3-0-3 

(Law for Tourism Industry) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้  

1. รู้และเขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว มคัคุเทศกแ์ละธุรกิจนาํเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2.   ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพ่ือดาํเนินธุรกิจให้

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดการจดันาํเท่ียว         
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คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ฉบบัปัจจุบนั พระราชบญัญติัอุทยาน 

แห่งชาติ กฎหมายสงวนและการคุม้ครองสตัวป่์า พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ พระราชบญัญติั 
การขนส่ง พระราชบญัญติัโรงแรม กฎหมายเก่ียวกบัการตรวจคนเขา้เมือง กฎหมายภาษีอากรและศุลกากร   
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ รวมทั้งการใหค้วาม
เป็นธรรมแก่นกัท่องเท่ียว มคัคุเทศกแ์ละธุรกิจนาํเท่ียว 
 
3702-2007 การตลาดเพือ่อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  3-0-3 

(Marketing for Tourism Industry)  
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. วิเคราะห์แนวโนม้และรูปแบบการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการตลาดเพื่อดาํเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
2.  วิเคราะห์สถานการณ์  สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  เพ่ือแผนการตลาดและแผนการส่งเสริม 

การตลาดในงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 3.  ดาํเนินงาน  ประสานงานกิจกรรมดา้นการตลาด  การผลิตแผน่พบั/โปรชวัร์  

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว  องคป์ระกอบของการตลาด ลกัษณะสินคา้และ

ตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การวิเคราะห์สถานการณ์  สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  จดัทาํแผนการตลาดและ
แผนการส่งเสริมการตลาด กลยทุธ์ทางการตลาด  การผลิตแผน่พบั/โปรชวัร์และส่ือเพ่ือส่งเสริมการขาย ศึกษา
แนวโนม้ทางการตลาดเพื่อการดาํเนินงาน 
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กลุ่มทักษะวชิาชีพเลอืก   
 
3702-2101 การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื        2-2-3 

              (Sustainable Tourism) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
2. ประเมินศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเสริมสร้างความร่วมมือและจิตสาํนึกในการพฒันา 

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
สมรรถนะรายวิชา 
        1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
        2.  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
                     3.  คน้ควา้ วจิยัและนาํผลการวิจยัสินคา้ทางการท่องเท่ียวไปใชใ้นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง 
                          ย ัง่ยนื 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย  หลกัการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื   การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื   
นโยบายของรัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ 
การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  จิตสาํนึกในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื สถานการณ์และแนวโนม้การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  การคน้ควา้วิจยัและ 
นาํผลการวิจยัสินคา้ทางการท่องเท่ียวไปใชใ้นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 
3702-2102 ธุรกจิการบินและการจาํหน่ายบตัรโดยสาร  2 -2 -3 

(Airline Business and Ticketing) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจการบิน  สายการบิน  ตารางเวลาการบิน 
2. รู้หลกัการสาํรองท่ีนัง่และการจาํหน่ายบตัรโดยสาร 
3. ดาํเนินการจอง ยืนยนัการจอง และออกบัตรโดยสาร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online 

Booking) 
4. มีจิตนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1.  อธิบายรายละเอียดของงานสายการบิน  การอ่านตารางเวลาการบิน 
2.  รับและดาํเนินการสาํรองบตัรโดยสารต่าง ๆ ดว้ยระบบการสาํรองผา่นคอมพิวเตอร์ 
3.  จดัทาํและออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ ระหวา่งประเทศ และบตัรโดยสารอ่ืน ๆ 
4.  ใชร้หสัสากลในการสาํรองบตัรโดยสาร 
5.  จดัการส่งเสริมการจาํหน่ายบตัรโดยสาร 
6.  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการสาํรองท่ีนัง่และการจาํหน่ายบตัร

โดยสาร 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัธุรกิจการบิน  สายการบินประเทศต่างๆ  การใหบ้ริการของสายการบิน  
ตารางเวลาการบิน การสาํรองท่ีนัง่และจดัจาํหน่ายบตัรโดยสาร ตารางเวลาเดินทาง เสน้ทางโดยสาร พาหนะ
รถยนต ์รถไฟ เรือ และเคร่ืองบิน การออกบตัรโดยสาร การใชร้หสัสากลในการสาํรองบตัรโดยสาร การคาํนวณ
อตัราค่าโดยสาร การจองผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Booking) การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการสาํรอง
ท่ีนัง่และการจาํหน่ายบตัรโดยสาร 
 
3702-2103 การจัดนันทนาการเพือ่การท่องเทีย่ว  2 -2- 3 
 (Recreation for Tourism) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้  

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดันนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 
2. เลือกและประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ในการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว 
3. จดักิจกรรมนนัทนาการและกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือการท่องเท่ียว 
4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
    1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดันนัทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว 
    2.  ปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว 

                  3.  ดูแลความปลอดภยัในการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัการนนัทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว การเลือกและประยกุต์ใช้
อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมนนัทนาการ การจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือการท่องเท่ียวและกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ท่ี
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียว การดูแลความปลอดภยัในการจดักิจกรรมท่องเท่ียว 
 
3702-2104 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกจิการท่องเทีย่ว  2-2-3 

(English For Tourism Business) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคาํศพัท ์ สาํนวนและโครงสร้างภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว 
2. มีทกัษะในการส่ือสาร สนทนาโตต้อบ และใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวิชา 
    1.  ใชค้าํศพัท ์สาํนวนและโครงสร้างภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจท่องเท่ียว 
    2.  อ่าน เขียนและส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัสูงขั้นหวัหนา้งาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การ
ส่ือสาร สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการโรงแรม การท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง การใหข้อ้มูลของโรงแรมท่ีพกั 
สถานท่ีท่องเท่ียว เส้นทาง การเดินทางและบริการอ่ืนๆ การอ่านขอ้มูลข่าวสารและประกาศต่างๆท่ีเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

3702-2105 ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก์  2 -2-3 
  (English for Guides) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้  

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคาํศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษท่ีใชส้าํหรับงานมคัคุเทศก ์
2. มีทกัษะในการส่ือสาร ภาษาองักฤษในงานอาชีพมคัคุเทศก ์
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ  

สมรรถนะรายวิชา 
    1.  ใชค้าํศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษในงานมคัคุเทศก ์
    2.  อ่าน เขียนและส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัสูงขั้นหวัหนา้งาน 
    3.  ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับคําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานมัคคุเทศก์ การพูด 
ฟัง อ่าน เขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพมคัคุเทศก์ การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
การให้ข้อมูล แนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว เส้นทาง ท่ีพกั เอกสารการเดินทาง ตารางการเดินทาง ตารางบิน  
ตัว๋โดยสารต่างๆ 
 
3702-2106 การจัดการสํานักงานธุรกจิท่องเทีย่ว  2-2-3 
 (Tourism Operation Office) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและขั้นตอนการปฏิบติังานในสาํนกังานธุรกิจท่องเท่ียว 
2. มีทกัษะในการปฏิบติังานในสาํนกังานธุรกิจท่องเท่ียว 
3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ดูแลควบคุมการปฏิบติังานของพนกังาน ฝึกทกัษะในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน การจดัตาราง

การทาํงานและมอบหมายงานแก่พนกังานในสาํนกังาน 
2.   พฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ สาํรองและประสานงานกบัผูใ้หบ้ริการทางการท่องเท่ียว 
3.   ดาํเนินวธีิการป้องกนัและลดการสูญเสียทรัพยสิ์นในสาํนกังาน ดูแลตรวจสอบระบบการ

จดัการบริหารงานในสาํนกังาน จดัการดา้นการเงินและงบประมาณ และแกไ้ขปัญหาใน
สาํนกังานธุรกิจท่องเท่ียว  

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี ขั้นตอนการปฏิบติังานในสํานกังานธุรกิจท่องเท่ียว  วิธีการ
จดัการเอกสารสาํคญัต่างๆ เทคนิคการติดต่อประสานงาน และใหค้าํแนะนาํในการบริการลูกคา้  ดูแลควบคุมผล
การปฏิบติังานของพนกังาน  ฝึกทกัษะในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน การจดัตารางการทาํงานและมอบหมายงาน
แก่พนกังานในสาํนกังาน ดาํเนินวิธีการป้องกนัและลดการสูญเสียทรัพยสิ์นในสาํนกังาน ดูแลตรวจสอบระบบ
การจดัการบริหารงานในสาํนกังานธุรกิจท่องเท่ียว ตลอดจนแกไ้ขปัญหาในสาํนกังานธุรกิจท่องเท่ียว 
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3702-2107 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั (ธุรกจิ MICE)  2 -2-3 
(Meeting Incentive Convention Exhibition) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัประชุม  นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือ 

เป็นรางวลั (MICE) 
2. ระบุรูปแบบและความแตกต่างการจดัประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

(MICE) 
3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   วางแผน ดาํเนินการจดัประชุมสมัมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั (MICE) 
2.   บริหารทรัพยากรต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประชุมสมัมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียว

เพื่อเป็นรางวลั (MICE) 
 3.  ใชเ้ทคโนโลยกีารติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีส่งเสริมการจดัประชุมสมัมนา นิทรรศการ 

และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (MICE) 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัประชุมสมัมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั(MICE) 

รูปแบบ การวางแผน และดาํเนินงานการจดัประชุมสมัมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (MICE) 

การบริหารทรัพยากรต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประชุมสมัมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

(MICE) การใชเ้ทคโนโลยีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีส่งเสริมการจดัประชุมสมัมนา นิทรรศการ และ
การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั (MICE) 
 
3702-2108 การสัมมนาการจัดการธุรกจิท่องเทีย่ว  2-2-3 

(Seminar in Tourism) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้  

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ รูปแบบการจดัประชุมสมัมนา 
2. มีทกัษะในการวางแผนและจดัการประชุมสมัมนาดา้นการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 
3. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับการประชุมสมัมนา 
4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ รูปแบบการจดัประชุมสมัมนาดา้นการท่องเท่ียว 
       2.  ดาํเนินการจดัประชุมสมัมนาดา้นการท่องเท่ียว 
       3.  ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับการประชุมสมัมนา 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ รูปแบบการจดัประชุมสัมมนาดา้นการท่องเท่ียว การติดต่อ
ประสานงาน การเชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับการประชุมสัมมนา 
กระบวนการจดัประชุมสมัมนา การศึกษาดูงานดา้นการท่องเท่ียว 
 
3702-2109 การดาํเนินงานการท่องเทีย่วเดนิป่า  2-2-3 

(Trekking Operation) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินการท่องเท่ียวเดินป่า 
2. ดาํเนินการจดัการท่องเท่ียวเดินป่า 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียวเดินป่า 

สมรรถนะรายวิชา 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดาํเนินการท่องเท่ียวเดินป่า 
       2.  ดาํเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเดินป่า 
       3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเดินป่า   

                     4.  อนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวเดินป่า 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ประเภทของป่า สัตว์ป่า พืชพรรณ การยงัชีพในป่า การใช้เข็มทิศ 
และแผนท่ี วฒันธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนในทอ้งถ่ิน ชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ของไทย หลกัการเลือกทาํเลท่ี
พกัแรม การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวแบบเดินป่าและผลกระทบ การอนุรักษพ์นัธ์ุป่า 
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3702-2110 การดาํเนินงานการท่องเทีย่วทางทะเล  2-2-3 
(Marine Tourism Operation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่องเท่ียวทางทะเล 
2. ดาํเนินการจดัการท่องเท่ียวทางทะเล 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียวทางทะเล 

สมรรถนะรายวิชา 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดาํเนินการท่องเท่ียวทางทะเล 
       2.  ดาํเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเล 
       3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวทางทะเล 

                     4.  อนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการดาํเนินการท่องเท่ียวทางทะเล กฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล ความรู้เร่ืองระบบนิเวศวิทยาและส่ิงมีชีวิตในทางทะเล แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ลกัษณะธรณีวิทยา 
กระแสนํ้ า คล่ืนลม ฤดูกาล ปฏิบติังานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทางทะเล ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ การอนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
 
3702-2111 การดาํเนินงานการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  2-2 -3 

(Eco Tourism Operation) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. ดาํเนินการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

สมรรถนะรายวิชา 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดาํเนินการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

                    2.  ดาํเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
       3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

                     4.  อนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายของระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์
ระหว่างระบบนิเวศและการท่องเท่ียว  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ความสาํคญั  รูปแบบและวิธีการจดักิจกรรมของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัการดา้นท่ีพกั พาหนะ การนาํเท่ียว  การบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

แนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา  
 
3702-2112  การดาํเนินงานการท่องเทีย่วชุนชนและโฮมสเตย์                                                      2-2-3 
 (Community Base Tourism & Homestay  Operation) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานการท่องเท่ียวชุมชน และรูปแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
2. มีทกัษะในการในการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัชุมชน  
3. ระบุรูปแบบและความแตกต่างของการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์
4. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบชุมชนและโฮมสเตย ์

สมรรถนะรายวิชา 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานการท่องเท่ียวชุมชน และรูปแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
       2.  ดาํเนินการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวชุมชน และรูปแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
       3.  วิเคราะห์รูปแบบและความแตกต่างของการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์
       4.  อนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบชุมชนและโฮมสเตย ์

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดพื้นฐาน  ความหมาย  ความสําคญัของชุมชนในการจัดการ
ท่องเท่ียว  การสร้างจิตสาํนึก  การพฒันาศกัยภาพของชุมชน  การสร้างเครือข่าย  การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว
และการอนุรักษ์  แนวทางการจดัโฮมสเตยแ์ละกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ท่ีเหมาะสมในชุมชน  
มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย  ปัญหาขอ้จาํกดัและแนวทางการจดัการท่ีดี  กรณีศึกษา 
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3702-2113 การดาํเนินงานการท่องเทีย่วเชิงเกษตร  2-2 -3 
(Agro Tourism Operation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
2. ดาํเนินการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

สมรรถนะรายวิชา 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดาํเนินการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

                       2.  ดาํเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
       3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

                     4.  อนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ความสาํคญัรูปแบบและวิธีการจดั
กิจกรรมของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร การจดัการดา้นท่ีพกั พาหนะ การนาํเท่ียว และกิจกรรมอ่ืนๆ การบริหาร
ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดักิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร แนวทางการอนุรักษ์และพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
กรณีศึกษา 
 
3702-2114 การดาํเนินงานการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 2-2-3 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้  

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2. มีทกัษะในการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
3. ระบุรูปแบบและความแตกต่างของการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
4. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

       2.  ดาํเนินการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
       3.  วิเคราะห์รูปแบบและความแตกต่างของการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
       4.  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐาน  ความหมาย  ขอบข่ายและลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ  ประเภทของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  วิธีการและการจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  การบาํบดัโรคดว้ยวิธีทางธรรมชาติ  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและการตลาดสําหรับการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  กรณีศึกษา 
 
3702-2115 การท่องเทีย่วในประชาคมอาเซียน 2-2-3 

 (ASEAN Tourism) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้  

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายความสาํคญัของการท่องเท่ียวประชาคมอาเซียน 
2. มีทกัษะในการจดัเสน้ทางทางการท่องเท่ียวในแถบภูมิภาคอาเซียน 
3. ตระหนกัถึงความแตกต่างของวฒันธรรม วิถีความเป็นอยูข่องประชาคมในภูมิภาคอาเซียน 

สมรรถนะรายวิชา 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของการท่องเท่ียวประชาคมอาเซียน 
       2.  ดาํเนินการจดัเสน้ทางทางการท่องเท่ียวในแถบภมิูภาคอาเซียน 

                     3.  วิเคราะห์แหล่งท่องเท่ียว ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีสาํคญัในแถบภมิูภาคอาเซียน 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับความหมายและความสําคญัของประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก 
ในแถบภูมิภาคอาเซียน เส้นทางการคมนาคม ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีสาํคญัในแถบภูมิภาคอาเซียน
แหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 

 
3702-2116 การดาํเนินงานการท่องเทีย่วเชิงแนวคดิ  2-2 -3 

(Thematic Tourism Operation) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบันวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 
2. มีทกัษะในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 
3. วิเคราะห์แนวโนม้การตลาดการท่องเท่ียวเชิงแนวคิดรูปแบบใหม่ 
4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบันวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 
       2.  ดาํเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 

                 3.  วิเคราะห์แนวโนม้การตลาดการท่องเท่ียวเชิงแนวคิดรูปแบบใหม่ 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ นวัตกรรมของการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด  
การจดักิจกรรม การท่องเท่ียวท่ีมีพ้ืนฐานกบัธรรมชาติ การท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม การท่องเท่ียวแบบผจญ
ภยั และการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม ผลกระทบของรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงแนวคิดท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของการ
ท่องเท่ียว 
  
3702-2117 โลจิสตกิส์สําหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว                                                  2-2-3 

 (Logistics  for Tourism Industry) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้  

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์สาํหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. เลือกวิธีการขนส่งท่ีเหมาะสมกบัประเภทของการท่องเท่ียว 
3. มีจรรยาบรรณท่ีดีในการขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวิชา 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์สาํหรับอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว 

                       2.  เลือกวิธีการขนส่งท่ีเหมาะสมกบัประเภทของการท่องเท่ียว 
       3.  จดัการความเส่ียงในกระบวนการโลจิสติกส์ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายและบทบาทของระบบโลจิสติกส์ สําหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
การตดัสินใจในกระบวนการดาํเนินการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว การบริหารจดัการขนส่งและการบริการ 
ระบบสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว  การจัดการความเส่ียงในกระบวนการโลจิสติกส์ แนวโน้มการจัด 
การระบบขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
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หมวดทกัษะวชิาชีพ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 

 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

3702-8001 ฝึกงาน  *-*-4 
3702-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3702-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ 
 
3702-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

(On-the-Job Training) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วทิยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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3702-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวิชา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วทิยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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3702-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวิชา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วทิยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3702-8002 ในสถานประกอบการ  สถาน-
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 
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หมวดทกัษะวชิาชีพ   
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 

 
โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

3702-8501 วิชาโครงการ *-*-4 
3702-8502 วิชาโครงการ 1 *-*-2 
3702-8503 วิชาโครงการ 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557        ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ  

โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 
 

3702-8501 วชิาโครงการ * - * - 4 
(Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2.  สามารถบรูณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพการท่องเท่ียว 
ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3.  มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพือ่สร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มี
วินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การบรูณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 
ท่ีศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐคิ์ดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง
ระบบ การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงาน
โครงการ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอผลงานโครงการ
ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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3702-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
 (Project 1) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วเิคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง
ระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงาน
โครงการ  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงการ 
ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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3702-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
 (Project 2) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วเิคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง
ระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงาน
โครงการ  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงการ 
ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3702-8502  หรือเป็นโครงการใหม่) 
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หมวดวชิาเลอืกเสรี 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวียดนามสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 - 0 - 2 

(Chinese Language and Culture) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 
2.  สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน  ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์ภาษาจีน   ฝึกการฟังและพดูภาษาจีน   ฝึกการเขียนและอ่านอกัษรจีน  การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทาํงาน                     2 - 0 - 2 

(Chinese Conversation for Work) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   หมวดวิชาเลือกเสรี 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ 
3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  ตามท่ีกาํหนด 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพดูภาษาจีนกลาง   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น          2 - 0 - 2 

(Japanese Language and Culture) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.    ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่ นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือโสตทศัน ์
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ์ญ่ีปุ่น ฝึกฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น ฝึกเขียนและอ่านอกัษรญ่ีปุ่น  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   หมวดวิชาเลือกเสรี 

3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
(Japanese Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่ นในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาญ่ีปุ่ นจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 
3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  ตามท่ีกาํหนด 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ   การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่ น 

 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี 2 - 0 - 2 

(Korean Language and Culture) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
2.  สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน ์
2.  พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ   
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   หมวดวิชาเลือกเสรี 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์เกาหลี    ฝึกฟังและพูดภาษาเกาหลี   ฝึกเขียนและอ่านอกัษรเกาหลี  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 
 
3000-9206    การสนทนาภาษาเกาหลสํีาหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

 (Korean Conversation for Work)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเกาหลี   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ 
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 
 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวยีดนาม 2 - 0 - 2 

(Vietnamese Language and Culture) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 
2.  สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   หมวดวิชาเลือกเสรี 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเวียดนามจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาเวียดนาม   ฝึกเขียนและอ่านอกัษรเวียดนาม  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจาํวนั  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวียดนาม 
 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทาํงาน  2 - 0 - 2 

(Vietnamese  Conversation for Work)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเวียดนามจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่างๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเวียดนาม   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การทาํงาน การอ่านป้ายประกาศ 
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวียดนาม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   หมวดวิชาเลือกเสรี 

3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอนิโดนีเซีย  2 - 0 - 2 
(Bahasa Indonesia Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
2.  สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาอินโดนีเซีย   ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาอินโดนีเซีย 
 
3000-9210 การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียสําหรับการทาํงาน                2 - 0 - 2 

(Indonesia Conversation for Work ) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   หมวดวิชาเลือกเสรี 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพดูภาษาอินโดนีเซีย   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง  การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาอินโดนีเซีย 
 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2 - 0 - 2 

(Bahasa Malayu Language and Culture)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
2.  สามารถนาํภาษามลายไูปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามลายใูนชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษามลายจูากส่ือโสตทศัน ์
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพดูภาษามลาย ู  การเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษามลาย ู

 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทาํงาน  2 - 0 - 2 

(Bahasa Malayu Conversation for Work)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามลายสูาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษามลายไูปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามลายใูนชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษามลายจูากส่ือโสตทศัน ์
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษามลายู   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ   การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง  การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษามลาย ู
 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                       2 - 0 - 2 

(Burmese Language and Culture) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 
2.  สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน ์
2.  พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพดูภาษาพม่า   ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 
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3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทาํงาน  2 - 0 - 2 
(Burmese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาพม่า  ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง  การอ่านป้าย
ประกาศ   การกรอกแบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 

 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2 - 0 - 2 

(Khmer Language and Culture) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเขมร 
2.  สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพดูภาษาเขมร   ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ    การสนทนาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 
 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Khmer Conversation for Work) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน  
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามทีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเขมร   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ   การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและ ผูอ่ื้น การเดินทาง   การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 
 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2 - 0 - 2 

(Lao Language and Culture)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 
2.    สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.   ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน ์
3.   พดูโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
4.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
5.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพดูภาษาลาว   ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 
 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทาํงาน    2 - 0 - 2 

(Lao Conversation for Work)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 
2.   สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.   ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์การทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ จากส่ือโสตทศัน ์
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาลาว   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  การเดินทาง   การอ่านป้าย
ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ 
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 
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3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลปิปินส์    2 - 0 - 2 
(Filipino Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
2.   สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน  ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 

 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลปิิโนสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Filipino Conversation for Work)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง   การอ่านป้าย
ประกาศ   การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 
 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2 - 0 - 2 

(Russian Language and Culture)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
2.   สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.   ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษารัสเซีย  ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ    การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 

 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Russian Conversation for Work)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 



60 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   หมวดวิชาเลือกเสรี 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษารัสเซีย  การอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  การเดินทาง  การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 

 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมนั 2 - 0 - 2 

(German Language and Culture) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟังและออกเสียงคาํ  ประโยคภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ์   การฟังและพูดภาษาเยอรมนั  การเขียนและการอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 
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3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
(German Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั การทาํงานและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศัน์จากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเยอรมนั  การอ่านคาํและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ผูอ่ื้น และสถานท่ี   การอ่านป้ายประกาศ 
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 

 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส                              2 - 0 - 2 

(French language and Culture) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   หมวดวิชาเลือกเสรี 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาฝร่ังเศส  การเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั   การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 

 
3000-9226 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสสําหรับการทาํงาน                           2 - 0 - 2 

(French Conversation for Work)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 
3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ผูอ่ื้น และสถานท่ี   การอ่านป้ายประกาศ 
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 

 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3000-2001 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพเพ่ือ

พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3000-2002 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 2 0-2-0 
 (Vocational Activities 2) 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพเพ่ือ

พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3000-2003 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 3 0-2-0 
 (Vocational Activities 3) 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ

พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3000-2004 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 4 0-2-0 
 (Vocational Activities 4) 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์
 ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ

พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 
 


