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รายชื่อสาขาวิชาแนบทายคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๕๔๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน ๑๐ สาขาวิชา
๑. เทคนิคเครื่องกล
๒. เทคนิคการผลิต
๓. ไฟฟา
๔. อิเล็กทรอนิกส
๕. ชางกอสราง
๖. อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
๗. เทคนิคสถาป,ตยกรรม
๘. สํารวจ
๙. โยธา
๑๐. เทคโนโลยียาง
๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๗ สาขาวิชา
๑. การบัญชี
๒. การตลาด
๓. การเลขานุการ
๔. คอมพิวเตอรธุรกิจ
๕. การจัดการธุรกิจคาปลีก
๖. การจัดการโลจิสติกส
๗. การจัดการสํานักงาน
๓. ประเภทวิชาศิลปกรรม จํานวน ๑๓ สาขาวิชา
๑. วิจิตรศิลป=
๒. การออกแบบ
๓. ศิลปหัตถกรรม
๔. เทคโนโลยีเซรามิก
๕. ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
๖. การถายภาพและมัลติมีเดีย
๗. เทคโนโลยีศิลปกรรม
๘. คอมพิวเตอรกราฟAก
๙. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
๑๐. เครื่องประดับอัญมณี
๑๑. ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
๑๒. ชางทองหลวง
๑๓. ดนตรีและเทคโนโลยี

รายชื่อสาขาวิชาแนบทายคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๕๔๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
๔. ประเภทวิชาคหกรรม จํานวน ๗ สาขาวิชา
๑. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
๒. เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
๓. เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุมหม
๔. อาหารและโภชนาการ
๕. อุตสาหกรรมอาหาร
๖. การบริหารงานคหกรรมศาสตร
๗. เทคโนโลยีความงาม
๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม จํานวน ๘ สาขาวิชา
๑. เกษตรศาสตร
๒. พืชศาสตร
๓. สัตวศาสตร
๔. สัตวรักษ
๕. ชางกลเกษตร
๖. อุตสาหกรรมเกษตร
๗. เกษตรอุตสาหกรรม
๘. เทคโนโลยีภูมิทัศน
๖. ประเภทวิชาประมง จํานวน ๒ สาขาวิชา
๑. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๒. แปรรูปสัตวน้ํา
๗. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท6องเที่ยว จํานวน ๒ สาขาวิชา
๑. การโรงแรม
๒. การทองเที่ยว
๘. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน ๑ สาขาวิชา
๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557
หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิ คให้มีสมรรถนะ
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติและ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบตั ิจริ ง สามารถเลือก
วิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ยน เที ยบความรู ้ และประสบการณ์ จากแหล่ งวิทยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู ้เต็มภูมิ ปฏิบตั ิได้จริ ง
มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
4. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุนการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกัน ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู ้ ทักษะจากศาสตร์ ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถทํางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสิ นใจและ
การแก้ปัญหา รู ้จกั แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู ้ในการสร้างงาน
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ทั้งในการทํางาน
การอยูร่ ่ วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคมเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปั ญหาและความสําคัญของ
สิ่ งแวดล้อม
8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็ นกําลัง
สําคัญในด้านการผลิตและให้บริ การ
9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดํารงไว้ซ่ ึ งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาํ หนดและ
นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบความรู ้และ
ประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในวิชาการที่สมั พันธ์กบั วิชาชีพ ในการวางแผน แก้ปัญหา
และจัดการทรั พยากรในการดําเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม มี ส่วนร่ วมในการพัฒนาวิชาการ ริ เริ่ มสิ่ งใหม่ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและหมู่คณะ เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานที่ซับซ้อนหรื อจัดการงานผูอ้ ื่น
มี ส่ ว นร่ ว มที่ เ กี่ ย วกับ การวางแผน การประสานงานและการประเมิ น ผล รวมทั้ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยั ที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาํ หรับผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ยบเท่ าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่ หลักสู ตรกําหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปี การศึ กษา
ส่ วนผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํ หนด ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี การศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจํานวนหน่วยกิตตามที่กาํ หนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ
สถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึ กษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอน
ไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที
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3. หน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ระหว่าง 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง
เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
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จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัด
ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกําหนดรหัสวิชา
จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร

5. การฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาค
การผลิ ตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บตั ิเบื้องต้นใน
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน แล้ว ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และบรรยากาศ
การทํางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะการสื่ อสาร การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิด
ความมัน่ ใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชี พอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์ทกั ษะ
วิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า
320 ชัว่ โมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่ วยกิต โดยให้นาํ รายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชี พที่ตรงหรื อ
สั ม พัน ธ์ กับ ลัก ษณะงานไปเรี ย นหรื อ ฝึ กในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้
โดยใช้เวลารวมกับการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อหรื อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนิ นการ การดําเนินงาน การประเมินผล
และการจัดทํารายงาน ซึ่ งอาจทําเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของโครงการนั้น ๆ
โดยการจัดทําโครงการดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน ต้อ งจัด ให้ผูเ้ รี ย นจัด ทํา โครงการพัฒ นาทัก ษะวิชาชี พ
ในภาคเรี ยนที่ 3 และหรื อภาคเรี ยนที่ 4 รวมจํานวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 216 ชัว่ โมง ทั้งนี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัด ให้ มี โ ครงการพัฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ 2 รายวิ ช า คื อ โครงการ 1 และโครงการ
2ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

7. การศึกษาระบบทวิภาคี
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ ง
ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน และเรี ย นภาคปฏิ บ ัติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่ วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ
พัฒนากําลังคนที่ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ตามจุ ดหมายของหลักสู ตร สถานศึกษาอาชี วศึ กษาหรื อ
สถาบันต้องนํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก ไปร่ วมกําหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน
พร้อมจัดทําแผนฝึ กอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ อาจนํารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็ นไปตามที่หลักสูตร
กําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องมีพ้นื ความรู ้และคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 พื้นความรู ้
สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํ หนด ต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในหลักสู ตร สาขาวิชา
และการตัด สิ น ผลการเรี ย นให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาและ
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
8.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม ระเบียบวินยั ของตนเอง
การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทํางาน ปลูกฝังจิตสํานึ ก
และเสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
รวมทั้งการทะนุบาํ รุ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผลและปรับปรุ ง
การทํางาน ทั้งนี้ สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
พ.ศ. 2558

11. การจัดแผนการเรียน
การจัด ทํา แผนการเรี ย น เป็ นการกํา หนดรายวิ ชาตามโครงสร้ า งหลัก สู ต รที่ จ ะดํา เนิ น การสอน
ในแต่ละภาคเรี ยน โดยจัดอัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบตั ิในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ
40 : 60 ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคํานึงถึงรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิ ช า ความต่ อเนื่ อ งและเชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์ กัน ของรายวิ ช า รวมทั้ง รายวิช าที่ ส ามารถบูร ณาการ
จัดการศึกษาร่ วมกัน เพื่อเรี ยนเป็ นงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
11.2 จัดให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนรายวิชาชี พเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
11.3 รายวิชาทวิภาคี หรื อการนํารายวิชาไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ
ให้ประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้น ๆ
11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 3 หรื อ 4 ครั้งเดียว
จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อจัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ง คือ ภาคเรี ยนที่ 3 และภาคเรี ยนที่ 4 รวม 4 หน่วยกิต
ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรนั้น ๆ
11.5 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร ให้กาํ หนดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไว้ในแต่ละภาคเรี ยน โดยนักศึกษา
ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
11.6 จํานวนหน่ วยกิตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ในแต่ละภาคเรี ยนปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่ วนการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน
ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่ วยกิต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน 35
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

12. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยน
ที่สถานศึกษากําหนด
12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 ได้เ ข้า ร่ ว มปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รและ “ผ่า น” ทุ ก ภาคเรี ย น ตามแผนการเรี ย น
ที่สถานศึกษากําหนด

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
13.1 หมวดวิชาทักษะชี วิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็ นรายวิชาหรื อลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้
โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่ วนที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ งรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และหรื อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
ทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจน
ความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุ มชน ท้องถิ่ น หรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสูตรกําหนด
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14. การปรับปรุงแก้ ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
14.1 การพัฒ นาหลัก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํา คัญ ของหลัก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา หรื อสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสู ตร ให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถดําเนิ นการได้
โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
15.1 คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
15.2 การบริ หารหลักสู ตร
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
15.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา
ลําดับที่วิชา 01-99

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

กลุ่มวิชา

วิชาเรียนร่วม
หมวดวิชาทักษะชีวิต

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 17 ทักษะการคิดฯ
17-19 กลุ่มวิชาบูรณาการ 18 ทักษะทางสังคมฯ
19 ทักษะชีวิต
20 กลุ่มกิจกรรม
กลุ
่
ม
วิ
ช
าเลื
อ
กเสรี
9X

3 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา)

3 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา
20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

3 0 0 0

- รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง

* รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา

สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสูตร

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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ท-ป-น
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้เข้าใจการบริ หารและการจัดการตามหลักวิชาชี พ มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ สามารถพัฒนาวิชาชีพการท่องเที่ยวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
4. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะจากศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นการวางแผนจั ด นํ า เที่ ย ว งานด้ า นมั ค คุ เ ทศก์ งานด้ า น
การประสานงาน งานด้านการขายและการตลาด และงานธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ทั้งในสถานประกอบการและอาชี พอิสระ ตลอดจนสามารถใช้ความรู ้และทักษะเพื่อเป็ นฐาน
สําหรับการศึกษาต่อในระดับสู งได้
6. เพื่ อให้สามารถปฏิ บตั ิ งานด้านการท่ องเที่ ยวในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ อิ สระ
รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินัย เป็ น
ผูม้ ีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติดให้โทษ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสยั เช่น ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
เชื่อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดํา เนิ น งาน จัด การและพัฒ นางานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะร่ วมวิชาชีพ
สําหรับการท่องเที่ยวอาเซียน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา:2554) ประกอบด้วย
3.3.1 การปฏิบตั ิงานตําแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาหัวหน้านําเที่ยว
3.3.2 การปฏิบตั ิงานตําแหน่งพนักงานที่ปรึ กษาการนําเที่ยว
3.3.3 การปฏิบตั ิงานตําแหน่งพนักงานวางแผนนําเที่ยว
3.3.4 การปฏิบตั ิงานตําแหน่งผูจ้ ดั การนําเที่ยว
3.3.5 การปฏิบตั ิงานในหน้าที่มคั คุเทศก์
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว
ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า
83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

\

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

56 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างนี้ สําหรั บผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชา การท่องเที่ยว หรื อเทียบเท่า
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

83 หน่ วยกิต

(ปวช.) ในประเภทวิชา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3700- 0001
3700-0002
3700-0003
3700-0004

ชื่อวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริ การ

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

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

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

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

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษา
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
2-0-2
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็ปไซต์
0-2-1
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3-0-3
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3-0-3
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3-0-3
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3-0-3
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริ การ
3-0-3
3-0-3
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ์
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3-0-3
3000-1213
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
3-0-3
3000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริ การจัดเลี้ยง
3-0-3
3000-1215
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชัน่ และสิ่ งทอ
3-0-3
3000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
3-0-3
3000-1217
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีเกษตร
3-0-3
3000-1218
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีประมง
3-0-3
3000-1219
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3-0-3
3000-1220
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
3-0-3
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3-0-3
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1305
3000-1306
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริ การ
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1316
วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
*-*-*

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

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

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3-0-3
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000–1503 มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000–1504 ภูมิฐานถิ่นไทย
3-0-3
3000–1505 การเมืองการปกครองไทย
3-0-3
3000*1501 ถึง 3000*1599
รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือ่ ภาวะผูน้ าํ
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุ ขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

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

ชื่อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักการดําเนินงานโรงแรม
ศิลปะการต้อนรับและการบริ การ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3702-2001
3702-2002
3702-2003
3702-2004
3702-2005

ชื่อวิชา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
ไทยศึกษาสําหรับการท่องเที่ยว
พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
งานมัคคุเทศก์
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
3702-2006
3702-2007

ชือวิชา
กฎหมายเพืออุตสาหกรรมท่องเทียว
การตลาดเพืออุตสาหกรรมท่องเทียว

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามทีกําหนด
รหัสวิชา
3702-2101
3702-2102
3702-2103
3702-2104
3702-2105
3702-2106
3702-2107

ชือวิชา
การท่องเทียวอย่างยังยืน
ธุรกิจการบินและการจําหน่ายบัตรโดยสาร
การจัดนันทนาการเพือการท่องเทียว
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการท่องเทียว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก์
การจัดการสํานักงานธุรกิจท่องเทียว
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล
(ธุรกิจMICE)
3702-2108
การสัมมนาการจัดการธุรกิจท่องเทียว
3702-2109
การดําเนินงานการท่องเทียวเดินป่ า
3702-2110
การดําเนินงานการท่องเทียวทางทะเล
3702-2111
การดําเนินงานการท่องเทียวเชิงนิเวศ
3702-2112
การดําเนินงานการท่องเทียวชุมชนและโฮมสเตย์
3702-2113
การดําเนินงานการท่องเทียวเชิงเกษตร
3702-2114
การดําเนินงานการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
3702-2115
การท่องเทียวในประชาคมอาเซียน
3702-2116
การดําเนินงานการท่องเทียวเชิงแนวคิด
3702-2117
โลจิสติกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมท่องเทียว
3702*2101 ถึง 3702*2199 รายวิชาตามความชํานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชือวิชา
3702-5101
งานการท่องเทียว
3702-5102
งานการท่องเทียว 1
3702-5103
งานการท่องเทียว 2
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
สาขาวิชาการท่องเทียว

9
รหัสวิชา
3702-5104
3702-5105
3702-51XX

ชื่อวิชา
งานการท่องเที่ยว 3
งานการท่องเที่ยว 4
งานการท่องเที่ยว X

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิ ช าเพื่ อ นํา ไปจัด ทํา แผนการฝึ กอาชี พ การวัด และการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านให้ส อดคล้อ งกับ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3702-8001 หรื อรายวิชา 3702-8002 และ 3703-8003
รหัสวิชา
3702-8001
3702-8002
3702-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3702-8501 หรื อรายวิชา 3702-8502 และ 3702-8503
รหัสวิชา
3702-8501
3702-8502
3702-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่ วยกิต
รวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

10
รหัสวิชา
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
*-*-*

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

12

วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
3700–0001
3700–0002
3700-0003
3700-0004

การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3700 – 0001

การโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว
3-0-3
(Hotel and Tourism Industry)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้เรื่ องอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
2. มีความรู้ความเข้าใจในงานบริ การในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. ระบุความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักการ ประเภทของที่พกั งานบริ การด้านที่พกั แรมและ
การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว การประสานงานภายในองค์กรและธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว
3700 – 0002

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับอาหารและเครื่องดืม่
3-0-3
(Introduction to Food and Beverage)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มที่มีบริ การในโรงแรม
2. มีความรู้และเข้าใจหลักโภชนาการเบื้องต้น รายการอาหาร และลักษณะอาหารที่มีบริ การ
ในโรงแรม
3. มีความรู้ในเรื่ องอุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มที่มีบริ การในโรงแรม
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

เทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
2-2-3
(Information Technology for Tourism Industry)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจและสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตและระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
2. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เครื่ องมือและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
3. ออกแบบเอกสารเพื่อวางแผน ดําเนินงาน รายงานด้วยระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
4. ดําเนินงานการสํารองทางธุรกิจสําหรับการบริ การต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว การจัด ทํา ข้อ มู ล
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการปฏิบตั ิงาน การสื บค้น บันทึก จัดเก็บ และการนําเสนอข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายอินเตอร์เนต การรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ และการรับ-ส่ งจดหมาย
อีเล็คทรอนิคส์
3700-0004

บุคลิกภาพสํ าหรับธุรกิจบริการ
(Personality for Service Sector )
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีทกั ษะในการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจบริ การ
3. มีเจตคติและตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2-2-3

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. แสดงบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ
3. มีทกั ษะการพูดในที่ชุมชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมิน
บุคลิกภาพของตนเอง การปรับปรุ งบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพ บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย การสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์ มารยาททางสังคม ศิลปะการพูดและการพูดในที่ชุมชน บุคลิกภาพกับการเป็ นผูน้ าํ การคิดเชิง
บวก การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานวิชาชีพในธุรกิจบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001
การบริ การงานคุณภาพในองค์กร
3001-1002
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3-0-3
2-2-3

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
3700-1001
การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3700-1002
หลักการดําเนินงานโรงแรม
3700-1003
ศิลปะการต้อนรับและการบริ การ

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3702-2001
ทรัพยากรท่องเที่ยวไทย
3702-2002
ไทยศึกษาสําหรับการท่องเที่ยว
3702-2003
พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว
3702-2004
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3702-2005
งานมัคคุเทศก์
3702-2006
กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3702-2007
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
3702-2101
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3702-2102
ธุรกิจการบินและการจําหน่ายบัตรโดยสาร
3702-2103
การจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3702-2104
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3702-2105
ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก์
3702-2106
การจัดการสํานักงานธุรกิจท่องเที่ยว

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3702-2107
3702-2108
3702-2109
3702-2110
3702-2111
3702-2112
3702-2113
3702-2114
3702-2115
3702-2116
3702-2117

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
(ธุรกิจMICE)
การสัมมนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การดําเนินงานการท่องเที่ยวเดินป่ า
การดําเนินงานการท่องเที่ยวทางทะเล
การดําเนินงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การดําเนินงานการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์
การดําเนินงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การดําเนินงานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซี ยน
การดําเนินงานการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
โลจิสติกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

3-0-3

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

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

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

3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

2-2-3

1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การ
สื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บ ค้น จัด เก็บ ค้น คื น ส่ ง ผ่า น จัด ดํา เนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ นํา เสนอและสื่ อ สารข้อ มู ล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงาน
อาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ และสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
3700-1001

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

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เรื่ องหลักการดําเนินงานโรงแรม
2. จําแนกสายงานในโรงแรม
3. ระบุความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
4. จําแนกปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดําเนิ นงานโรงแรม ประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจ
ที่พกั ประเภทของธุ รกิ จที่พกั และโรงแรม ระบบการบริ หารกิจการโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของ
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆในโรงแรม ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มด้านการโรงแรมในปัจจุบนั
3700 – 1003

ศิลปะการต้ อนรับและการบริการ
2-2-3
(Art of Reception and Service)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการต้อนรับและบริ การ
2. มีทกั ษะ ปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีการต้อนรับ และเทคนิคในการให้บริ การ
3. มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพบริ การ
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สร้างและรักษาแนวทางการทํางานเป็ นทีมเพื่องานบริ การ
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานต้อนรับและบริ การ
4. สื่ อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. นําเสนอสิ นค้าและบริ การแก่ลกู ค้า
6. จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะการต้อนรับและการบริ การ หลักการ ความสําคัญและรู ปแบบในการ
ให้บริ การ การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริ การ การอยูร่ ่ วมกันและการปรับตัวในสังคม การผูกมิตรไมตรี
พฤติกรรมของลูกค้า จิตวิทยาการบริ การ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการจูงใจ การสร้างความประทับใจ
ให้กบั ลูกค้า แนวทางการทํางานเป็ นทีมเพื่องานบริ การ การสื่ อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3702-2001

ทรัพยากรท่ องเทีย่ วไทย
2-2-3
(Thai Tourism Resources)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวไทย
2. มีทกั ษะในการนําเสนอทรัพยากรท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองที่สาํ คัญของไทย
3. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
2. จําแนกประเภททรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
4. นําเสนอ ให้คาํ แนะนําและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์พ้นื เมืองที่สาํ คัญ
ของไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวของไทย จัดสรรและจําแนกประเภทของทรัพยากร
การท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย กิจกรรมและผลิตภัณฑ์พ้นื เมือง การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท่องเที่ยว ให้คาํ แนะนําและให้ขอ้ มูลด้านแหล่งท่องเที่ยว และการศึกษานอกสถานที่
3702-2002

ไทยศึกษาสํ าหรับการท่องเทีย่ ว
2-2-3
(Thai Studies)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจความเป็ นมาและความสําคัญของประวัติศาสตร์ ชาติไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย
2. มีทกั ษะในการนําเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ ชาติไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย
3. ตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและวิถีความเป็ นไทย
2. ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3. อนุรักษ์และส่ งเสริ มมรดกทางภูมิปัญญาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ ชาติไทย สังคมไทย เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมไทย วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว ศิลปกรรมไทย หัตถกรรม
และสถาปั ตยกรรมไทย นาฏศิลป์ และดนตรี ไทย อาหารไทย ขนมและผลไม้ไทย มรดกทางภูมิปัญญาไทย พุทธ
ศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมในยุคปั จจุบนั การศึกษานอกสถานที่
3702-2003

พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่ องเทีย่ ว
2-2-3
(Tourist Behavior)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการใช้บริ การ และจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
3. มีทกั ษะในการปฏิสมั พันธ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กบั นักท่องเที่ยว
4. ตระหนักถึงความสําคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาค
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริ การทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละ
ภูมิภาค
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในด้าน ค่านิ ยม สังคม
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค พฤติกรรมการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมพฤติกรรมการใช้บริ การขนส่ ง พฤติกรรมการบริ โภค การซื้ อของ การจัด
กิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิสมั พันธ์
กับนักท่องเที่ยว
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3702-2004

การจัดการธุรกิจนําเทีย่ ว
2-2-3
(Tour Business Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว
2. มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว
3. มีทกั ษะในการจัดทํา เสนอขาย จัดนําเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยว ตามรายการนําเที่ยวและใช้เทคนิค
การแก้ปัญหา
4. ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินงานในธุรกิจนําเที่ยว
2. จัดทํา เสนอขาย และจัดนําเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยวตามรายการนําเที่ยวและการแก้ปัญหา
3. ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู ้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนําเที่ยวในการบริ การทางการ
ท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาให้กบั นักท่องเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว โครงสร้างบทบาทหน้าที่และ
รู ปแบบของธุรกิจนําเที่ยว กระบวนการจัดนําเที่ยว คิดค้น ปรับปรุ ง พัฒนา และติดตามกิจกรรมการท่องเที่ยว
การจัดทํารายการนําเที่ยว การเสนอขายการนําเที่ยว การทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร การแลกเปลี่ยน
เงินตรา การประกันภัยในการท่องเที่ยว การให้บริ การแนะนําและให้ขอ้ มูลด้านแหล่งท่องเที่ยว การอํานวย
ความสะดวกและเทคนิคการแก้ปัญหา การลดความขัดแย้งและการจัดการความเสี่ ยง การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณา
การเพื่อการท่องเที่ยว จรรยาบรรณในวิชาชีพธุรกิจนําเที่ยว การรักษาความปลอดภัยของการประกอบการ และ
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทาํ งาน
3702-2005

งานมัคคุเทศก์
(Tour Guide)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานมัคคุเทศก์
3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์และการจัดนําเที่ยว
2. แนะนําและให้ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยว ควบคุมการนําเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยว
3. เป็ นผูน้ าํ และบริ หารจัดการทีมงานด้านการนําเที่ยว
4. วางแผน ประสานงานและดําเนินการนําเที่ยวการท่องเที่ยวรู ปแบบต่าง
5. บรรยายและนําชมแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนําเที่ยว
6. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์ในการแก้ไขปัญหาในการนําเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และวิธีปฏิบตั ิของมัคคุเทศก์
ทัว่ ไป ประเภทของมัคคุเทศก์ ศิลปะการพูดสําหรับมัคคุเทศก์ และการครองใจผูใ้ ช้บริ การ เทคนิควิธีการ
จัดนําเที่ยว ระเบียบพิธีการ เข้า – ออกราชอาณาจักร การตรวจลงตรา (VISA) พิธีการทางศุลกากร (CUSTOM)
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การกําหนดแผนงานการท่องเที่ยว การรับเข้า – นําเที่ยว – ส่ งออก การจัด
กิจกรรมท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมนันทนาการ การดูแลความปลอดภัยและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กบั นักท่องเที่ยว ปฏิบตั ิการนําชมและให้ขอ้ มูลแหล่งท่องเที่ยว การใช้วาทศิลป์ และ
การฝึ กพูดในที่ชุมชน การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
3702-2006

กฎหมายเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3-0-3
(Law for Tourism Industry)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. ป้ องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้แก่นกั ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และธุรกิจนําเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อดําเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดการจัดนําเที่ยว
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับปั จจุบนั พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่ งชาติ กฎหมายสงวนและการคุม้ ครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ พระราชบัญญัติ
การขนส่ ง พระราชบัญญัติโรงแรม กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากรและศุลกากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กฎหมายสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น รวมทั้งการให้ความ
เป็ นธรรมแก่นกั ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และธุรกิจนําเที่ยว
3702-2007

การตลาดเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3-0-3
(Marketing for Tourism Industry)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์แนวโน้มและรู ปแบบการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นการตลาดเพื่อดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพือ่ แผนการตลาดและแผนการส่ งเสริ ม
การตลาดในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. ดําเนินงาน ประสานงานกิจกรรมด้านการตลาด การผลิตแผ่นพับ/โปรชัวร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบของการตลาด ลักษณะสิ นค้าและ
ตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด จัดทําแผนการตลาดและ
แผนการส่ งเสริ มการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตแผ่นพับ/โปรชัวร์ และสื่ อเพื่อส่ งเสริ มการขาย ศึกษา
แนวโน้มทางการตลาดเพื่อการดําเนินงาน
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
3702-2101

การท่องเทีย่ วอย่ างยัง่ ยืน
2-2-3
(Sustainable Tourism)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2. ประเมินศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริ มสร้างความร่ วมมือและจิตสํานึกในการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
3. ค้นคว้า วิจยั และนําผลการวิจยั สิ นค้าทางการท่องเที่ยวไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
นโยบายของรัฐและการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน จิตสํานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน กฎหมายและข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การค้นคว้าวิจยั และ
นําผลการวิจยั สิ นค้าทางการท่องเที่ยวไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3702-2102

ธุรกิจการบินและการจําหน่ ายบัตรโดยสาร
2 -2 -3
(Airline Business and Ticketing)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการบิน สายการบิน ตารางเวลาการบิน
2. รู ้หลักการสํารองที่นงั่ และการจําหน่ายบัตรโดยสาร
3. ดํา เนิ น การจอง ยื นยัน การจอง และออกบัต รโดยสาร ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต (Online
Booking)
4. มีจิตนิสยั ที่ดีในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. อธิ บายรายละเอียดของงานสายการบิน การอ่านตารางเวลาการบิน
2. รับและดําเนินการสํารองบัตรโดยสารต่าง ๆ ด้วยระบบการสํารองผ่านคอมพิวเตอร์
3. จัดทําและออกบัตรโดยสารเครื่ องบินภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และบัตรโดยสารอื่น ๆ
4. ใช้รหัสสากลในการสํารองบัตรโดยสาร
5. จัดการส่ งเสริ มการจําหน่ายบัตรโดยสาร
6. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการสํารองที่นงั่ และการจําหน่ายบัตร
โดยสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับธุรกิจการบิน สายการบินประเทศต่างๆ การให้บริ การของสายการบิน
ตารางเวลาการบิน การสํารองที่นงั่ และจัดจําหน่ายบัตรโดยสาร ตารางเวลาเดินทาง เส้นทางโดยสาร พาหนะ
รถยนต์ รถไฟ เรื อ และเครื่ องบิน การออกบัตรโดยสาร การใช้รหัสสากลในการสํารองบัตรโดยสาร การคํานวณ
อัตราค่าโดยสาร การจองผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Online Booking) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสํารอง
ที่นงั่ และการจําหน่ายบัตรโดยสาร
3702-2103

การจัดนันทนาการเพือ่ การท่องเทีย่ ว
(Recreation for Tourism)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
2. เลือกและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3. จัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3. ดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว การเลือกและประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
3702-2104

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการท่องเทีย่ ว
2-2-3
(English For Tourism Business)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
2. มีทกั ษะในการสื่ อสาร สนทนาโต้ตอบ และให้ขอ้ มูลกับนักท่องเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
2. อ่าน เขียนและสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสูงขั้นหัวหน้างาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การ
สื่ อสาร สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง การให้ขอ้ มูลของโรงแรมที่พกั
สถานที่ท่องเที่ ยว เส้นทาง การเดิ นทางและบริ การอื่ นๆ การอ่านข้อมูลข่าวสารและประกาศต่างๆที่ เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3702-2105

ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก์
(English for Guides)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้สาํ หรับงานมัคคุเทศก์
2. มีทกั ษะในการสื่ อสาร ภาษาอังกฤษในงานอาชีพมัคคุเทศก์
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้คาํ ศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์
2. อ่าน เขียนและสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสูงขั้นหัวหน้างาน
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ คํา ศัพ ท์ แ ละสํ า นวนภาษาอัง กฤษที่ ใ ช้ ใ นงานมัค คุ เ ทศก์ การพู ด
ฟั ง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในงานอาชี พมัคคุเทศก์ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การให้ข้อ มู ล แนะนํา สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เส้น ทาง ที่ พ กั เอกสารการเดิ น ทาง ตารางการเดิ น ทาง ตารางบิ น
ตัว๋ โดยสารต่างๆ
3702-2106

การจัดการสํ านักงานธุรกิจท่ องเทีย่ ว
2-2-3
(Tourism Operation Office)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในสํานักงานธุรกิจท่องเที่ยว
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานในสํานักงานธุรกิจท่องเที่ยว
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ดูแลควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ฝึ กทักษะในการทํางานให้แก่พนักงาน การจัดตาราง
การทํางานและมอบหมายงานแก่พนักงานในสํานักงาน
2. พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สํารองและประสานงานกับผูใ้ ห้บริ การทางการท่องเที่ยว
3. ดําเนินวิธีการป้ องกันและลดการสูญเสี ยทรัพย์สินในสํานักงาน ดูแลตรวจสอบระบบการ
จัดการบริ หารงานในสํานักงาน จัดการด้านการเงินและงบประมาณ และแก้ไขปั ญหาใน
สํานักงานธุรกิจท่องเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานในสํานักงานธุ รกิ จท่องเที่ยว วิธีการ
จัดการเอกสารสําคัญต่างๆ เทคนิคการติดต่อประสานงาน และให้คาํ แนะนําในการบริ การลูกค้า ดูแลควบคุมผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน ฝึ กทักษะในการทํางานให้แก่พนักงาน การจัดตารางการทํางานและมอบหมายงาน
แก่พนักงานในสํานักงาน ดําเนิ นวิธีการป้ องกันและลดการสู ญเสี ยทรัพย์สินในสํานักงาน ดูแลตรวจสอบระบบ
การจัดการบริ หารงานในสํานักงานธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนแก้ไขปัญหาในสํานักงานธุรกิจท่องเที่ยว
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3702-2107

การจัดการประชุ ม นิทรรศการ และการท่ องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล (ธุรกิจ MICE)
2 -2-3
(Meeting Incentive Convention Exhibition)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็ นรางวัล (MICE)
2. ระบุรูปแบบและความแตกต่างการจัดประชุ ม นิ ทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
(MICE)
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผน ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (MICE)
2. บริ หารทรัพยากรต่างๆให้สอดคล้องกับการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัล (MICE)
3. ใช้เทคโนโลยีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งเสริ มการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (MICE)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล(MICE)
รู ปแบบ การวางแผน และดําเนินงานการจัดประชุมสัมมนา นิ ทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (MICE)
การบริ หารทรัพยากรต่างๆให้สอดคล้องกับการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
(MICE) การใช้เทคโนโลยีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งเสริ มการจัดประชุมสัมมนา นิ ทรรศการ และ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (MICE)
3702-2108

การสั มมนาการจัดการธุรกิจท่ องเทีย่ ว
2-2-3
(Seminar in Tourism)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ รู ปแบบการจัดประชุมสัมมนา
2. มีทกั ษะในการวางแผนและจัดการประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่างๆ
3. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์สาํ หรับการประชุมสัมมนา
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ รู ปแบบการจัดประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
2. ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
3. ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์สาํ หรับการประชุมสัมมนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการ รู ปแบบการจัดประชุ มสัมมนาด้านการท่องเที่ ยว การติ ดต่อ
ประสานงาน การเชิ ญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์สาํ หรับการประชุมสัมมนา
กระบวนการจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว
3702-2109

การดําเนินงานการท่ องเทีย่ วเดินป่ า
2-2-3
(Trekking Operation)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินการท่องเที่ยวเดินป่ า
2. ดําเนินการจัดการท่องเที่ยวเดินป่ า
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวเดินป่ า
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินการท่องเที่ยวเดินป่ า
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเดินป่ า
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวเดินป่ า
4. อนุรักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวเดินป่ า
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ประเภทของป่ า สั ต ว์ป่ า พื ช พรรณ การยัง ชี พ ในป่ า การใช้เ ข็ม ทิ ศ
และแผนที่ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ของไทย หลักการเลือกทําเลที่
พักแรม การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเดินป่ าและผลกระทบ การอนุรักษ์พนั ธุ์ป่า
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3702-2110

การดําเนินงานการท่ องเทีย่ วทางทะเล
2-2-3
(Marine Tourism Operation)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวทางทะเล
2. ดําเนินการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวทางทะเล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินการท่องเที่ยวทางทะเล
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวทางทะเล
4. อนุรักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยัง่ ยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการดําเนิ นการท่องเที่ยวทางทะเล กฎระเบียบของอุทยานแห่ งชาติทาง
ทะเล ความรู ้ เรื่ องระบบนิ เวศวิทยาและสิ่ งมี ชีวิตในทางทะเล แหล่ งท่องเที่ ยวทางทะเล ลักษณะธรณี วิ ทยา
กระแสนํ้า คลื่นลม ฤดูกาล ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเล ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การอนุรักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยัง่ ยืน
3702-2111

การดําเนินงานการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
(Eco Tourism Operation)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ดําเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. อนุรักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ ยืน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2-2 -3

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

34
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับความหมายของระบบนิ เวศ สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบนิเวศและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสําคัญ รู ปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมของ
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ การจัดการด้านที่พกั พาหนะ การนําเที่ยว การบริ หารทรัพยากรที่เกี่ ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณี ศึกษา
3702-2112

การดําเนินงานการท่ องเทีย่ วชุนชนและโฮมสเตย์
2-2-3
(Community Base Tourism & Homestay Operation)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการท่องเที่ยวชุมชน และรู ปแบบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
2. มีทกั ษะในการในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน
3. ระบุรูปแบบและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
4. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแบบชุมชนและโฮมสเตย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการดําเนินงานการท่องเที่ยวชุมชน และรู ปแบบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน และรู ปแบบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
3. วิเคราะห์รูปแบบและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
4. อนุรักษ์และส่งเสริ มการท่องเที่ยวแบบชุมชนและโฮมสเตย์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ แนวคิ ด พื้ น ฐาน ความหมาย ความสํา คัญ ของชุ ม ชนในการจัด การ
ท่องเที่ยว การสร้างจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพของชุมชน การสร้างเครื อข่าย การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
และการอนุ รั กษ์ แนวทางการจัด โฮมสเตย์แ ละกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวแบบโฮมสเตย์ที่เหมาะสมในชุ ม ชน
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปั ญหาข้อจํากัดและแนวทางการจัดการที่ดี กรณี ศึกษา
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3702-2113

การดําเนินงานการท่ องเทีย่ วเชิงเกษตร
2-2 -3
(Agro Tourism Operation)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. ดําเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. อนุรักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ความสําคัญรู ปแบบและวิธีการจัด
กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร การจัดการด้านที่พกั พาหนะ การนําเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ การบริ หาร
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร แนวทางการอนุ รักษ์และพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่ น
กรณี ศึกษา
3702-2114
การดําเนินงานการท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
2. มีทกั ษะในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. ระบุรูปแบบและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการดําเนินงานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. วิเคราะห์รูปแบบและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน ความหมาย ขอบข่ายและลักษณะของการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ขภาพ ประเภทของนักท่องเที่ย วเชิ งสุ ขภาพ แหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ วิ ธีการและการจัดกิ จกรรมการ
ท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ การบําบัดโรคด้ว ยวิธีทางธรรมชาติ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและการตลาดสําหรั บการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ กรณี ศึกษา
3702-2115

การท่องเทีย่ วในประชาคมอาเซียน
2-2-3
(ASEAN Tourism)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน
2. มีทกั ษะในการจัดเส้นทางทางการท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคอาเซี ยน
3. ตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม วิถีความเป็ นอยูข่ องประชาคมในภูมิภาคอาเซี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสําคัญของการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน
2. ดําเนินการจัดเส้นทางทางการท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคอาเซี ยน
3. วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาํ คัญในแถบภูมิภาคอาเซียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ความหมายและความสํา คัญ ของประชาคมอาเซี ย น ประเทศสมาชิ ก
ในแถบภูมิภาคอาเซี ยน เส้นทางการคมนาคม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาํ คัญในแถบภูมิภาคอาเซี ยน
แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซี ยน
3702-2116

การดําเนินงานการท่ องเทีย่ วเชิงแนวคิด
(Thematic Tourism Operation)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
2. มีทกั ษะในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
3. วิเคราะห์แนวโน้มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงแนวคิดรู ปแบบใหม่
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
3. วิเคราะห์แนวโน้มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงแนวคิดรู ปแบบใหม่
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความหมาย ความสํา คัญ นวัต กรรมของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง แนวคิ ด
การจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานกับธรรมชาติ การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัย และการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ผลกระทบของรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงแนวคิดที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยว
3702-2117

โลจิสติกส์ สําหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
2-2-3
(Logistics for Tourism Industry)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เลือกวิธีการขนส่ งที่เหมาะสมกับประเภทของการท่องเที่ยว
3. มีจรรยาบรรณที่ดีในการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เลือกวิธีการขนส่ งที่เหมาะสมกับประเภทของการท่องเที่ยว
3. จัดการความเสี่ ยงในกระบวนการโลจิสติกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความหมายและบทบาทของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ สํา หรั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
การตัดสิ นใจในกระบวนการดําเนิ นการโลจิ สติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การบริ หารจัดการขนส่ งและการบริ การ
ระบบสารสนเทศด้า นการท่ อ งเที่ ย ว การจัด การความเสี่ ย งในกระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ แนวโน้ม การจัด
การระบบขนส่ งเพื่อการท่องเที่ยวในปั จจุบนั
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หมวดทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3702-8001
ฝึ กงาน
3702-8002
ฝึ กงาน 1
3702-8003
ฝึ กงาน 2
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ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
3702-8001

ฝึ กงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

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

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

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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3702-8002

ฝึ กงาน 1
(On-the-Job Training 1)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

*-*-2

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

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

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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3702-8003

ฝึ กงาน 2
(On-the-Job Training 2)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

*-*-2

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

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

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หมวดทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3702-8501
3702-8502
3702-8503

วิชาโครงการ
วิชาโครงการ 1
วิชาโครงการ 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3702-8501

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ

44
3702-8502

โครงการ 1
(Project 1)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

*-*-2

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3702-8503

โครงการ 2
(Project 2)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

*-*-2

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 3702-8502 หรื อเป็ นโครงการใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3000-9202
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
3000-9203
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
3000-9204
การสนทนาภาษาญี่ปนสํ
ุ่ าหรับการทํางาน
3000-9205
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3000-9206
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
3000-9207
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3000-9208
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
3000-9209
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
3000-9210
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
3000-9211
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
3000-9212
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
3000-9213
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3000-9214
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
3000-9215
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3000-9216
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
3000-9217
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3000-9218
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
3000-9219
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
3000-9220
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
3000-9221
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
3000-9222
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
3000-9223
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
3000-9224
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
3000-9225
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3000-9226
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201

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

การสนทนาภาษาจีนสํ าหรับการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟั งและพูดภาษาจีนกลาง ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนําภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปนในชี
ุ่
วิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั งและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้ อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ฝึ กฟั งและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กเขียนและอ่านอักษรญี่ปุ่น การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หมวดวิชาเลือกเสรี

49
3000-9204

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

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์เกาหลี ฝึ กฟั งและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กเขียนและอ่านอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9206

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

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

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หมวดวิชาเลือกเสรี

52
3000-9209

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

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(Indonesia Conversation for Work )
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟังและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย
3000-9211

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

การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Bahasa Malayu Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวันและการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับการฟั งและพูดภาษามลายู ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9213

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

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

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

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

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

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

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-9219

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

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(Filipino Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟั งและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
3000-9221

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

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

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หมวดวิชาเลือกเสรี

61
3000-9224

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

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2-0-2
(French language and Culture)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2. สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟั งและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
3000-9226

การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสํ าหรับการทํางาน
2-0-2
(French Conversation for Work)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพูด ภาษาฝรั่ ง เศส การอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-2001

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-2002

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-2003

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-2004

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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