
แผนการจัดการศึกษาสาขาวชิาการท่องเทีย่ว ((ต่อเน่ือง) หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

เรียนในสถานศึกษา 

5 วนั/สัปดาห์ หรือ 90 วนั/ภาคเรียน จํานวน 8 รายวชิา 

เรียนในสถานประกอบการ 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

 

4000-1201 

 

 

 

4702-2001 

4702-2002 

 

4702-2014 

 

 

4702-2117 

 

 

4702-2105 

 

หมวดทกัษะชีวติ 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและ

ทกัษะการเรียนรู้ 

หมวดทกัษะวชิาชีพ 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

จิตวทิยาการบริการและมนุษย

สัมพนัธ์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 

ภาษาต่างประเทศเพื่อการ

ท่องเท่ียว 1 (ภาษาจีน) 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 

การจดัการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(1-4-4) 

 

 

3(1-4-4) 

  

 

 

รวม 18(12-12-30)   

 

ลงช่ือ ...................................                                                ลงช่ือ .......................................      
       (นายพีระพงษ ์ ดวงสนิท)                                                       (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

  หวัหนา้แผนกวชิาการท่องเท่ียว                                                                 หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

ลงช่ือ ...................................                                                ลงช่ือ .......................................      
      (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                       (นายปริวชิญ ์ ไชยประเสริฐ) 

   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ                                                                      ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 

 



ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

เรียนในสถานศึกษา 

5 วนั/สัปดาห์ หรือ 90 วนั/ภาคเรียน จํานวน 4 รายวชิา 

เรียนในสถานประกอบการ 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) รหัส

วชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

 

4000-1205 

4000-1405 

 

 

    4702-2009 

4702-2011 

4702-2106 

 

    4702-2108 

หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

ภาษาองักฤษโครงงานวชิาชีพ 

สถิติเพ่ืองานอาชีพ 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

ธุรกิจการบิน 

การจดัการธุรกิจ MICE 

การวจิยัเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 

อาหารไทย 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

 

         3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

   

รวม 18(14-8-32)   

 

ลงช่ือ ...................................                                                ลงช่ือ .......................................      
       (นายพีระพงษ ์ ดวงสนิท)                                                       (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

  หวัหนา้แผนกวชิาการท่องเท่ียว                                                                 หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

ลงช่ือ ...................................                                                ลงช่ือ .......................................      
      (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                       (นายปริวชิญ ์ ไชยประเสริฐ) 

   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ                                                                      ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่3 

เรียนในสถานศึกษา 

 

เรียนในสถานประกอบการ 

6 วนั/สัปดาห์ หรือ 108 วนั/ภาคเรียน จํานวน 6 รายวชิา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

    

4000-1501 

 

 

4702-2008 

 

4702-2004 

4702-2013 

 

 

4702-2102 

 

4702-2119 

 

หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

ประชาคมอาเซียนศึกษา 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

การวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนื 

มรดกและศิลปวฒันธรรมไทย 

การจดัการ กลยทุธ์และนวตักรรมใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ

ท่องเท่ียว 

เทคนิคการสอนงาน 

หมายเหตุ เรียนและฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ 

 

3(3-0-6) 

 

 

      3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

3(1-4-4) 

     

      3(2-2-5) 

 

  รวม 18(12-12-30) 

 

ลงช่ือ ...................................                                                ลงช่ือ .......................................      
       (นายพีระพงษ ์ ดวงสนิท)                                                       (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

  หวัหนา้แผนกวชิาการท่องเท่ียว                                                                 หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

ลงช่ือ ...................................                                                ลงช่ือ .......................................      
      (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                       (นายปริวชิญ ์ ไชยประเสริฐ) 

   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ                                                                      ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่4 

เรียนในสถานศึกษา 

 

เรียนในสถานประกอบการ 

6 วนั/สัปดาห์ หรือ 108 วนั/ภาคเรียน จํานวน 5 รายวชิา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

    

4000-1603 

 

 

 

4702-2005 

 

4702-2006 

 

4702-2118 

 

 

4702-8501 

 

หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

ผูน้าํเกมและนนัทนาการสาํหรับการ

ท่องเท่ียว 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและการ

ส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

มคัคุเทศกแ์ละผูน้าํเท่ียว 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเท่ียว 2 

(ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว) 

โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

(18 สปัดาห์ รวม 324 ชัว่โมง) 

หมายเหตุ เรียนและฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

3(1-4-4) 

 

3(1-4-4) 

 

 

 

6(0-18-0) 

 

 

  รวม 18(7-28-19) 

  

ลงช่ือ ...................................                                                ลงช่ือ .......................................      
       (นายพีระพงษ ์ ดวงสนิท)                                                       (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

  หวัหนา้แผนกวชิาการท่องเท่ียว                                                                 หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

ลงช่ือ ...................................                                                ลงช่ือ .......................................      
      (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                       (นายปริวชิญ ์ ไชยประเสริฐ) 

   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ                                                                      ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 



จากการจดัแผนการเรียนท่ีมุ่งเนน้ทกัษะวชิาชีพในหลกัสูตรเทคโนโลย ีหรือสายปฏิบติัการ  จะจดัการ

เรียนการสอนดงัน้ี 

1. การจดัการเรียนการสอนในส่วนของจาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนในสถานประกอบการและใน

สถานศึกษา 

อตัราส่วนจาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนในสถานศึกษาต่อสถานประกอบการ เท่ากบั 50:50 คือ เรียนใน

สถานศึกษาภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน 18 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 18 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต และเรียนใน

สถานประกอบการภาคเรียนท่ี 3 จาํนวน 18 หน่วยกิต  และภาคเรียนท่ี  4 จาํนวน 18 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต 

คิดเป็นอตัราส่วน สถานศึกษา : สถานประกอบการ 50:50 

2.  การจดัการเรียนการสอนในส่วนของชัว่โมงเรียนภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติั 

 อตัราส่วนระหวา่งจาํนวนชัว่โมงเรียนภาคปฏิบติัมากกวา่ภาคทฤษฎี โดยมีชัว่โมงเรียนภาคปฏิบติั 

จาํนวน 60 ชัว่โมง คิดเป็น 57.14 % ชัว่โมงเรียนภาคทฤษฎีจาํนวน  45 ชัว่โมง คิดเป็น 42.86% ดงันั้นอตัราส่วน

ระหวา่งภาคปฏิบติั : ภาคทฤษฎีคือ 57.14% : 42.86% 

3.  การจดัการเรียนการสอนในส่วนของชัว่โมงเรียนในสถานประกอบการและในสถานศึกษา 

 อตัราส่วนระหวา่งชัว่โมงเรียน ฝึกอาชีพและจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพในสถาน

ประกอบการกบัชัว่โมงเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในสถานศึกษา โดยมีชัว่โมงเรียนในสถาน

ประกอบการ จาํนวน 59 ชัว่โมง คิดเป็น 56.19 % ชัว่โมงเรียนในสถานศึกษา จาํนวน 46 ชัว่โมง คิดเป็น  43.81% 

ดงันั้นอตัราส่วนระหวา่งเรียนในสถานประกอบการ: เรียนในสถานศึกษา คือ 56.19% : 43.81% 

            4. รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี 

 ในการลงทะเบียนเรียนรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรีนั้น เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียน

ตามรายวชิาทุกรายวชิาในหลกัสูตร 

5.  การวดัผลประเมินผล 

                       5.1 การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวชิา  ในรายวชิาท่ีเรียนในสถานศึกษาดาํเนินการประเมินตาม

สภาพจริงต่อเน่ืองตลอดภาคเรียนดา้นความรู้  ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนละการ

ปฏิบติังานท่ีมอบหมาย  ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาวชิาโดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการหลากหลายตามความเหมาะสมใหมี้

การประเมินเพื่อพฒันาและการประเมินสรุปผลการศึกษาโดยพิจารณาจากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงาน

ท่ีมอบหมาย  ในอตัราส่วนตามความสาํคญัของแต่ละกิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมายใหด้าํเนินการประเมินผล  

ทั้งน้ีมีอาจารยป์ระจาํวชิาเป็นผูป้ระเมินตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจริง ส่วนในรายวชิาท่ีเรียนใน

สถานประกอบการ ดาํเนินการประเมินร่วมกนัระหวา่งอาจารยป์ระจาํวชิาในสถานศึกษาและครูฝึกในสถาน

ประกอบการ โดยใหน้ํ้าหนกัสถานประกอบการ : สถานศึกษาในอตัราส่วน 60 : 40หรือ 70 : 30 (ตามขอ้ตกลง

แลว้แต่กรณี) และใชเ้คร่ืองมือประเมินตามแบบประเมินการปฏิบติังานและแบบประเมินความรู้ท่ีสร้างข้ึนจาก

แผนการฝึกอาชีพร่วมกบัสถานประกอบการ 



                      5.2 นกัศึกษาตอ้งรับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ เม่ือนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิา

ตามหลกัสูตรหรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพเห็นสมควรการใหร้ะดบัผลการ

ประเมินในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  ดงัน้ี 

 ผา่น หมายถึง ผลการประเมินผา่นเกณฑ์  

 ไม่ผา่น หมายถึง ผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ์  

5.3 นกัศึกษาตอ้งรับการประเมินมาตรฐานฝีมือตามหลกัการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี จาํนวน 2  คร้ัง 

คือการประเมิ นมาตรฐานฝีมือคร่ึงหลกัสูตร ( Interim) และการประเมินมาตรฐานฝีมือส้ินสุดหลกัสูตร ( Final) 

ทั้งน้ีเป็นการประเมินร่วมกนัของครูในสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการในช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาฝึก

อาชีพ หรือทาํงานอยูใ่นสถานประกอบการ 

  

 


