
แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท�องเท่ียว (ต�อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำป*การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ป*ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (9หน�วยกิต)   
30-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ 3(3-0-6) สถานศึกษา 

30-4000-1402 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) สถานศึกษา 

30-4000-1601 มนุษยสัมพันธ*ในองค*การ 3(3-0-6) สถานศึกษา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   

 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน (9 หน�วยกิต)   

30-4000-2201 ระเบียบวิธีการวิจัย 3(3-0-6) สถานศึกษา 

30-4000-2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝ2กอบรม 3(2-2-5) สถานศึกษา 

30-4000-2304 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ* 3(3-0-6) สถานศึกษา 

         2.2 วิชาเฉพาะด<าน (3 หน�วยกิต)   

30-4702-2402 จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ* 3(3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 21(20-2-41) 
 

 
ลงชื�อ ...................................                                                ลงชื�อ .......................................      

 (นางวชิราภรณ์  โลหะชาละ)                                                       (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

หวัหนา้ภาควิชาการท่องเที�ยว                                       หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

 

       ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................                                             

                 (นายศุภศานต ์ รักสกุล)                                                        (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                    

          หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                

 
 

                                                       ลงชื�อ ....................................... 

                                                             (นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ) 

                                                    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท�องเท่ียว (ต�อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำป*การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ป*ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (6 หน�วยกิต)   
30-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ

เรียนรู9 
3(3-0-6) 

สถานศึกษา 

30-4000-1501 การบริหารจัดการยุคใหม:และภาวะผู9นำ 3(3-0-6) สถานศึกษา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   

       2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน (6 หน�วยกิต)   

30-4000-2303 การจัดการด9านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) สถานศึกษา 

30-4000-2101 การวิจัยทางการท:องเที่ยว 3(2-2-5) สถานศึกษา 

        2.2 วิชาเฉพาะด<าน (วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 3 หน�วยกิต)  

30-4702-2412 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและการนำเท่ียว 3(1-4-4) สถานศึกษา 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน�วยกิต)   

30-4702-3002 อาหารไทย 3(2-2-5) สถานศึกษา 

30-4702-3006 สัมมนาการท:องเท่ียว 3(1-4-4) สถานศึกษา 

รวม 21(15-12-36) 

 
ลงชื�อ ...................................                                                ลงชื�อ .......................................      

 (นางวชิราภรณ์  โลหะชาละ)                                                       (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

หวัหนา้ภาควิชาการท่องเที�ยว                                       หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

 

       ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................                                             

                 (นายศุภศานต ์ รักสกุล)                                                        (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                    

          หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                

 
 

                                                       ลงชื�อ ....................................... 

                                                             (นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ) 

                                                    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

  



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท�องเท่ียว (ต�อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำป*การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ป*ท่ี 1 ภาคเรียนฤดูร<อน (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (3 หน�วยกิต)   
30-4000-1302 วิทยาศาสตร*เทคโนโลยีประยุกต* 3(3-0-6) สถานศึกษา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   

 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน (3 หน�วยกิต)   

30-4000-2301 การใช9เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ 3(3-0-6) สถานศึกษา 

 2.2 วิชาเฉพาะด<าน (3 หน�วยกิต)   

30-4702-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3(2-2-5) สถานศึกษา 

รวม 9(8-2-17) 
 
 

ลงชื�อ ...................................                                                ลงชื�อ .......................................      

 (นางวชิราภรณ์  โลหะชาละ)                                                       (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

หวัหนา้ภาควิชาการท่องเที�ยว                                       หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

 

       ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................                                             

                 (นายศุภศานต ์ รักสกุล)                                                        (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                    

          หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                

 
 

                                                       ลงชื�อ ....................................... 

                                                             (นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ) 

                                                    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 

 

  



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท�องเท่ียว (ต�อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำป*การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ป*ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1(ศึกษาและฝDกอาชีพในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

2.2 วิชาเฉพาะด<าน (วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 12 หน�วยกิต)  
30-4702-2405 การจัดการธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทน

ท:องเท่ียว 
3(0-9-0) สถานประกอบการ 

30-4702-2406 การวางแผนและพัฒนาการท:องเท่ียวอย:าง
ยั่งยืน  

3(0-9-0) 
สถานประกอบการ 

30-4702-2407 การจัดการกลยุทธ*และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมท:องเท่ียว 

3(0-9-0) 
สถานประกอบการ 

30-4702-2410 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท:องเท่ียว 3(0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม                                                                   12(0-36-0) 
  
 

ลงชื�อ ...................................                                                ลงชื�อ .......................................      

 (นางวชิราภรณ์  โลหะชาละ)                                                       (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

หวัหนา้ภาควิชาการท่องเที�ยว                                       หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

 

       ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................                                             

                 (นายศุภศานต ์ รักสกุล)                                                        (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                    

          หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                

 
 

                                                       ลงชื�อ ....................................... 

                                                             (นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ) 

                                                    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 

  



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท�องเท่ียว (ต�อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำป*การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ป*ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 (ศึกษาและฝDกอาชีพในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

2.2 วิชาเฉพาะด<าน (วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 6 หน�วยกิต)  
30-4702-2409 การจัดกิจกรรมนันทนาการและบันเทิง 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
30-4702-2411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท:องเท่ียว   3(0-9-0) สถานประกอบการ 

  2.2 วิชาเฉพาะด<าน (วิชาโครงงาน 3 หน�วยกิต)   

30-4702-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
      2.3 วิชาการฝDกประสบการณFวิชาชีพ/บูรณาการ (3 หน�วยกิต)  
30-4702-2601 มัคคุเทศก*และผู9นำเท่ียว 3(0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12(0-36-0) 
 

ลงชื�อ ...................................                                                ลงชื�อ .......................................      

 (นางวชิราภรณ์  โลหะชาละ)                                                       (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

หวัหนา้ภาควิชาการท่องเที�ยว                                       หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

 

       ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................                                             

                 (นายศุภศานต ์ รักสกุล)                                                        (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                    

          หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                

 
 

                                                       ลงชื�อ ....................................... 

                                                             (นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ) 

                                                    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 


