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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศกัราช 2557 
ประเภทวชิา อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
 

จุดประสงคสาขาวิชา 
 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ  
ใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานการจัดการธุรกิจ
ทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

4. เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ
ใหประสบผลสําเร็จ 

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน ตามแผนงานและแกปญหา ดานการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิง
นิเวศ ดวยหลักการและเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน ดานการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศในสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระ  รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 

7. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมทองเท่ียว   สาขาวิชา การจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไดแก ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริตกตัญู

กตเวที อดกล้ันละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัยความรับผิดชอบความรักสามัคคี มีมนุษย

สัมพันธ เ ช่ือม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรูทักษะประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ 

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงานจัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง

การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมและหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3.3 จัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศตามหลักและกระบวนการ 
3.4 ปฏิบัติงานในหนาท่ีผูชวยมัคคุเทศกและติดตอประสานงานกับธุรกิจและองคกรท่ีเกี่ยวของ 
3.5ดําเนินกิจกรรมธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
3.6พัฒนากระบวนการดําเนินงานธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
3.7  ประยุกตใชความรูและทักษะวิชาชีพการทองเท่ียวตามมาตรฐานสมรรถนะรวมวิชาชีพ 

สําหรับการทองเท่ียวอาเซียน 
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โครงสราง 
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สาขาวิชา การจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
 

 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชา การจัดการธุรกิจจะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา
83 หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะชีพไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร(2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

  รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชา  การจดัการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทาท่ีไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3700-0001 การโรงแรมและการทองเท่ียว 3-0-3 
3700-0002 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดืม่ 3-0-3 
3700-0005 ธุรกิจทองเท่ียว 3-0-3 
3700-0006 บุคลิกภาพสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3-0-3 
 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน          
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม   มีความสามารถในการใชเหตุผล   การคิดวิ เคราะห                          
การแกปญหาและการจัดการมีทักษะในการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในสัดสวน                    
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร  (ไมนอยกวา 9หนวยกติ) 
 

1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย(ไมนอยกวา 3หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา6หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3 
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1211 ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3-0-3 
3000-1214 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการจัดเล้ียง 3-0-3 
3000-1219 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวเชิงเกษตร 3-0-3 
3000-1220 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1306 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจทองเท่ียวและการโรงแรม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1316 วิทยาศาสตรเพื่องานเทคนิคพลังงาน 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด       3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร(ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3 
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1  
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา  56 หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน (15หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
3700-1001 การดําเนนิงานอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3-0-3 
3700-1002 หลักการดําเนนิงานโรงแรม 3-0-3 
3700-1003 ศิลปะการตอนรับและการบริการ 2-2-3 

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21  หนวยกิต) 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3705-2001 ทรัพยากรทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2002 พฤติกรรมและการบริการนกัทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2003 การจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2004 มัคคุเทศกเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2005 การจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2006 กฎหมายเพ่ือการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 3-0-3 
3705-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 3-0-3 

 

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
 

 กรณีไมมีสาขางานใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวชิาชีพเลือกตามท่ีกําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3705-2101 การส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม 1-4-3 
3705-2102 การจัดนนัทนาการเพื่อการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2103 ภูมิศาสตรทางการทองเท่ียว 1-4-3 
3705-2104 การจัดการโฮมสเตยและฟารมสเตย 1-4-3 
3705-2105 พฤกษศาสตรเพื่อการทองเท่ียว 1-4-3 
3705-2106 การจัดการพกัแรม 1-4-3 
3705-2107 หลักการเล้ียงสัตวเพื่อการทองเท่ียว 1-4-3 
3705-2108 การปลูกและการขยายพันธุพชืเพื่อการทองเที่ยว 1-4-3 
 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3702-2101 การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 2-2-3 
3702-2104 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 2-2-3 
3702-2105 ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก 2-2-3 
3702-2109 การดําเนนิงานการทองเท่ียวเดนิปา 2-2-3 
3702-2111 การดําเนนิงานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 2-2-3 
3702-2112 การดําเนนิงานการทองเท่ียวชุมชนและโฮมสเตย 2-2-3 
3702-2113 การดําเนนิงานการทองเท่ียวเชิงเกษตร 2-2-3 
3702-2115 การทองเท่ียวในประชาคมอาเซียน 2-2-3 
3702*2101 ถึง 3702*2199    รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ x-x-x 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3705-5201 งานการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนเิวศ1 *-*-* 
3705-5202 งานการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนเิวศ 2 *-*-* 
3705-5203 งานการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนเิวศ 3 *-*-* 
3705-5204 งานการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนเิวศ 4 *-*-* 
3705-52XX งานการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนเิวศ … *-*-* 

 

 สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะหลักษณะ
งานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดช่ือวิชา จุดประสงครายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชาทวิภาคี  เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชาใหสอดคลองกับ
สมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน ท้ังนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3705-8001หรือรายวชิา 3705-8002และ 3705-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3705-8001 ฝกงาน *-*-4 
3705-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3705-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพีจํานวน 4 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3705-8501หรือรายวชิา 3705-8502และ 3705-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3705-8501 โครงการ *-*-4 
3705-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3705-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีกําหนด  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาและหมวดวิชาโดยตองไม
เปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004  กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 

 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจทองเทีย่วเกษตรเชิงนิเวศ 
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วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
3700-0001 การโรงแรมและการทองเท่ียว 3-0-3 
3700-0002 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดืม่ 3-0-3 
3700-0005 ธุรกิจทองเท่ียว 3-0-3 
3700-0006 บุคลิกภาพสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3-0-3 
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3700-0001 การโรงแรมและการทองเท่ียว 3-0-3 
(Hotel and Tourism Industry) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเท่ียว 
2. มีความรูความเขาใจในงานบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเท่ียว 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเท่ียว 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอวิชาชีพการโรงแรมและการทองเท่ียว 

สมรรถนะรายวิชา  
แสดงความรูเกี่ยวกับความสําคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเท่ียว 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการโรงแรมและการทองเท่ียว หลักการ ประเภทของท่ีพัก งานบริการดานท่ี

พักแรมและการทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทองเท่ียว การประสานงานภายใน
องคกรและธุรกิจท่ีเกี่ยวของ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจทองเท่ียว 

 
3700-0002 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม 3-0-3 

(Introduction to Food and Beverage) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมีบริการในโรงแรม 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการเบ้ืองตน รายการอาหาร และลักษณะอาหาร

ท่ีมีบริการในโรงแรม 
3. มีความรูความเขาใจในเร่ืองอุปกรณเคร่ืองใชเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมีบริการในโรงแรม 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับอุปกรณเคร่ืองใชเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม 
3. แสดงความรูเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม หลักโภชนาการเบ้ืองตน ความรู

เกี่ยวกับอาหารและรายการอาหาร หลักและวิธีการจัดรายการอาหารม้ือตางๆ ประเภทของเครื่องดื่ม การ
บริการเคร่ืองดื่ม กับอาหารแตละประเภท ชนิดและลักษณะของเคร่ืองดื่มท่ีมีบริการในโรงแรม อุปกรณ
เคร่ืองใชเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3700-0005 ธุรกิจทองเท่ียว 3-0-3 
(Tourism Business) 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทความสําคัญของธุรกิจการทองเท่ียว 
2. นําความรูไปใชในการวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบธุรกิจการทองเท่ียว 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพดานการทองเท่ียวในฐานะเจาของประเทศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความสําคัญของธุรกิจทองเท่ียวในดานตางๆ  
2. แสดงความรูเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเท่ียวตลอดจนปจจัยท่ีทําใหเกิดธุรกิจทองเท่ียว 
3. มีทักษะเร่ืองการจําแนกประเภทของนักทองเท่ียวแตละภูมิภาค 
4. แสดงความรูเกี่ยวกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเท่ียว 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ตนกําเนิดของการทองเท่ียว ความหมายและความสําคัญของการ

ทองเท่ียว ประเภทของนักทองเท่ียว ทรัพยากรการทองเท่ียว ตลอดจนปจจัยตางๆ ท่ีเปนองคประกอบของ
ธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจรานอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจขนสงเพื่อการ
ทองเท่ียว ธุรกิจจําหนายสินคาและของท่ีระลึก หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจทองเท่ียว ประโยชน
ของการทองเท่ียว 

 
3700-0006 บุคลิกภาพสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3-0-3 

(Personality for Hospitality Industry) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะงานในอุตสาหกรรมบริการ 
2. นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานเปนพนักงานบริการที่มีบุคลิกภาพท่ีดี 
3. มีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพบริการ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะงานในอุตสาหกรรมบริการ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดี 
3. แสดงความรูในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการสรางทัศนคติในงานบริการ ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ              

หลักมนุษยสัมพันธ ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดี ศิลปะการแตงกาย การสรางความเช่ือม่ันในตนเอง ระเบียบ
วินัยในการทํางานบริการ การฝกพูดในรูปแบบและโอกาสตางๆ การปฏิบัติตนตามวฒันธรรมและประเพณี
ไทยมนษุยสัมพันธในการทํางานและการอยูรวมกนัในสังคม 
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หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  

 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
3700-1001 การดําเนนิงานอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3-0-3 
3700-1002 หลักการดําเนนิงานโรงแรม 3-0-3 
3700-1003 ศิลปะการตอนรับและการบริการ 2-2-3 

 
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
3705-2001 ทรัพยากรทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2002 พฤติกรรมและการบริการนกัทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2003 การจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2004 มัคคุเทศกเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2005 การจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2006 กฎหมายเพ่ือการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 3-0-3 
3705-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 2-2-3 
 
กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
3705-2101 การส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม 1-4-3 
3705-2102 การจัดนนัทนาการเพื่อการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 
3705-2103 ภูมิศาสตรทางการทองเท่ียว 1-4-3 
3705-2104 การจัดการโฮมสเตยและฟารมสเตย 1-4-3 
3705-2105 พฤกษศาสตรเพื่อการทองเท่ียว 1-4-3 
3705-2106 การจัดการพกัแรม 1-4-3 
3705-2107 หลักการเล้ียงสัตวเพื่อการทองเท่ียว 1-4-3 
3705-2108 การปลูกและการขยายพันธุพชืเพื่อการทองเที่ยว 1-4-3 
3702-2101 การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 2-2-3 
3702-2104 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 2-2-3 
3702-2105 ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก 2-2-3 
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3702-2109 การดําเนนิงานการทองเท่ียวเดนิปา 2-2-3 
3702-2111 การดําเนนิงานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 2-2-3 
3702-2112 การดําเนนิงานการทองเท่ียวชุมชนและโฮมสเตย 2-2-3 
3702-2113 การดําเนนิงานการทองเท่ียวเชิงเกษตร 2-2-3 
3702-2115 การทองเท่ียวในประชาคมอาเซียน 2-2-3 
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กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

(Quality Administration in Organization) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงาน
อาชีพ  

2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย 
ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการและองคกร  การบริหารงานคุณภาพและ 
  เพิ่มผลผลิตการจัดการความเส่ียง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ 
3. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตกําหนดแนวทางจัดการความเส่ียงในงานอาชีพ 
4. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพ

และเพิ่มผลผลิต  การจัดการความเส่ียง  กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  การนํากิจกรรมระบบ
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 

 

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและ

ส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  
และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและส่ือสารขอมูล

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศ
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   

3. จัดเกบ็ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม   ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการ
ขอมูลสารสนเทศ  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศตาม
ลักษณะงานอาชีพ 

 
3700-1001 การดําเนินงานอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3-0-3 

(Operations in the Tourism Industry) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการดําเนินงานของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
2. วิเคราะหผลกระทบ สถานการณ และแนวโนมของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพดานการทองเท่ียวในฐานะเจาของประเทศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  จัดการและดูแลตรวจสอบดานโครงสรางพื้นฐานการทองเท่ียว 
2.  วิเคราะหผลกระทบและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
3.  วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง และแนวโนมของอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว  
4.  ประเมิน วางแผน ประสานงาน และพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวสําหรับชุมชนอยาง

ยั่งยืน 
5. จัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวติ การทองเท่ียว

เดินปา ฯลฯ 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพืน้ฐานการดําเนินงานอุตสาหกรรมทองเท่ียว บทบาท และ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว โครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมทองเท่ียว องคประกอบของ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียว รูปแบบและกิจกรรมการทองเท่ียว การทองเท่ียว
แบบยั่งยืน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวิถีชีวติ การทองเท่ียวเดนิปา ฯลฯ นโยบาย
และการสงเสริมการทองเท่ียวของภาครัฐและเอกชน สถานการณเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบัน 
แนวทางการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  แนวโนมและทิศทางของการทองเท่ียว 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

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

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
                     1.  มีความรู ความเขาใจในหลักการดําเนนิงานในธุรกิจโรงแรม และการแบงสายงานตาง ๆ  

      ในโรงแรม 
2. มีความเขาใจถึงความสัมพันธของแผนกตาง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
3. มีความรูความเขาใจถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดตีองานในธุรกจิโรงแรม 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูเร่ืองหลักการดําเนินงานโรงแรม 
2.  จําแนกสายงานในโรงแรม 
3.  ระบุความสัมพันธของแผนกตาง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
4.  จําแนกปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานโรงแรม ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจท่ีพัก  ประเภทของธุรกิจท่ีพักและโรงแรม  ระบบการบริหารกิจการโรงแรม หนาท่ีความ
รับผิดชอบของแผนกตาง ๆ ในโรงแรม ความสัมพันธของแผนกตาง ๆในโรงแรม   ปจจัยตาง ๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจโรงแรม  สถานการณและแนวโนมดานการ
โรงแรมในปจจุบัน 

 
3700 – 1003  ศิลปะการตอนรับและการบริการ 2-2-3 

(Art of Reception and Service) 
จุดประสงครายวิชา    เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกบัศิลปะการตอนรับและบริการ 
2. มีทักษะ ปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการตอนรับ และเทคนิคในการใหบริการ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพบริการ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  จัดการและรักษาความสัมพันธในท่ีทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  สรางและรักษาแนวทางการทํางานเปนทีมเพื่องานบริการ 
3.  ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานตอนรับและบริการ 
4.  ส่ือสารทางโทรศัพทและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.  นําเสนอสินคาและบริการแกลูกคา 
6.  จัดการและแกปญหาความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการตอนรับและการบริการ หลักการ ความสําคัญและ

รูปแบบในการใหบริการ การตอนรับและเทคนิคในการใหบริการ การอยูรวมกันและการปรับตัวในสังคม 
การผูกมิตรไมตรีพฤติกรรมของลูกคา จิตวิทยาการบริการ การสรางมนุษยสัมพันธ เทคนิคการจูงใจ การ
สรางความประทับใจใหกับลูกคา แนวทางการทํางานเปนทีมเพื่องานบริการ การส่ือสารทางโทรศัพทและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการและแกไขปญหาความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ 

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 

3705-2001 ทรัพยากรทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3
 (Agro Eco Tourism Resources) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. นําความรูไปใชในการนําเสนอทรัพยากรทองเท่ียวและผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว

เกษตรเชิงนิเวศ 
3. ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ การอนุรักษและการ

พัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับทรัพยากรทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. มีทักษะการรวบรวมขอมูลดานการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
3. มีทักษะการจัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
4. มีทักษะการนําเสนอขอมูลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเท่ียวเกษตร         

เชิงนิเวศ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของทรัพยากรทองเท่ียวเกษตรเชิง
นิเวศ ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ แหลงทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
กิจกรรมการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ พัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ  และการอนุรักษ
ทรัพยากรการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศทัศนศึกษาแหลงเรียนรูทรัพยากรการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

 
3705-2002 พฤติกรรมและการบริการนักทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 

(Tourist Behavior and Service of Agro Eco Tourism) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. นําความรูไปใชในการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศในการใช

บริการและจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุมนักทองเท่ียว 
3. นําความรูไปใชในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับ

นกัทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. มีทักษะเร่ืองพฤติกรรมนักทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. มีทักษะในการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการทางการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว

เกษตรเชิงนิเวศ 
3. มีทักษะในการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศในการ

จัดกิจกรรมการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับกลุมนักทองเท่ียว 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในดานคานิยมสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และอ่ืนๆ พฤติกรรมการทองเท่ียว พฤติกรรมการใชบริการท่ีพักแรม พฤติกรรมการใช
บริการขนสง พฤติกรรมการบริโภค การซ้ือของการจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ ใหตรงกับความตองการของ
กลุมนกัทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

 

3705-2003 การจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3
 (Tour Business Management of Agro Eco Tourism) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียวเกษตรเชิง
นิเวศ 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง บทบาทหนาท่ีและรูปแบบของธุรกิจนําเท่ียว
เกษตรเชิงนิเวศ 

3. นําความรูไปใชในการวางแผนและออกแบบการดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียวเกษตร              
เชิงนิเวศ 

4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและกระบวนการดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. มีทักษะการจัดโครงสรางและบทบาทหนาท่ีและรูปแบบของธุรกิจนําเท่ียวเกษตรเชิง

นิเวศ 
3. มีทักษะการวางแผนและออกแบบการดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
4. มีทักษะการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนาํเท่ียวในการประกอบวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและกระบวนการดําเนินงานธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ  

โครงสราง บทบาทหนาท่ีและรูปแบบของธุรกิจทองเท่ียว การวางแผนในการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ  
การจัดเตรียมดานการกําหนดรายการนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ การจัดทําเอกสาร เสนอรายการนําเท่ียว           
การจัดทําบริษัททัวรจําลอง จรรยาบรรณในวิชาชีพธุรกิจนําเท่ียว 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3705-2004 มัคคุเทศกเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3
 (Agro Eco Tour Guide) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะงานมัคคุเทศกเกษตรเชิงนิเวศ 
2. นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานมัคคุเทศกเกษตรเชิงนิเวศ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศกเกษตรเชิงนิเวศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศกเกษตรเชิงนิเวศ 
2. มีทักษะเร่ืองการวางแผน ประสานงานและดําเนินการนําเท่ียวการทองเท่ียวเกษตรเชิง

นิเวศ 
3. มีทักษะการเปนผูนําและบริหารจัดการทีมงานดานการนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
4. มีทักษะในการแนะนําและใหขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ ควบคุมการ         

นําเท่ียว ดูแลความปลอดภัยและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนกับนักทองเท่ียว 
5. มีทักษะในการประยุกตหลักการมัคคุเทศกในการแกไขปญหาในการนําเท่ียวเกษตร         

เชิงนิเวศ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ คุณสมบัติ บทบาท หนาท่ี จรรยาบรรณและประเภทของ
มัคคุเทศก ศิลปะการพูดและการครองใจผูใชบริการ เทคนิควิธีการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ ระเบียบวิธีการ
เขา-ออก ราชอาณาจักร การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การกําหนดแผนงานการทองเท่ียวเกษตรเชิง
นิเวศ การรับเขา-นําเท่ียว-สงออก การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
การติดตอประสานงานท่ีเกี่ยวของ ปฏิบัตินําชมและใหขอมูลแหลงทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ และการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา 

 
3705-2005 การจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 1-4-3 

(Agro Eco-Tourism Management) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการ ดําเนินการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. นําความรูไปใชในการจัดทํา และเสนอขายรายการนําเท่ียว และจัดนําเท่ียวเกษตรเชิง

นิเวศ ตามรายการนําเท่ียว 
3. ปฏิบัติงานการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศดวยความรับผิดชอบ 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานการจัดนําเท่ียว เกษตรเชิงนิเวศ 
2. มีทักษะในการจัดทําและเสนอขายรายการนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ และขอนําเท่ียว

เกษตรเชิงนิเวศตามรายการนําเท่ียว 
3. มีทักษะในการจัดนําเท่ียวตามรายการนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
4. มีทักษะการแกไขปญหาและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ รูปแบบของการจัดนําเท่ียว

วิเคราะห วางแผนและออกแบบ จัดทํารายการนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ การจัดทําเสนทางการทองเท่ียวเกษตร
เชิงนิเวศ กิจกรรมการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ  การเสนอขายรายการนําเท่ียว การใหบริการแนะนําใหขอมูล               
ดานแหลงทองเท่ียว การอํานวยความสะดวกและการแกไขปญหาใหกับนักทองเท่ียว จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
การจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ การอนุรักษส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาเพื่อการทองเท่ียว และ               
ฝกปฏิบัติการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

 

3705-2006 กฎหมายเพื่อการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 3-0-3 
(Law for Agro Eco Tourism) 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. นําความรูไปใชวิเคราะหการปองกันและแกไขปญหาเบ้ืองตน ใหแกนักทองเท่ียว 

บุคลากรในธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. มีทักษะในการวางแผนปองกันและแกไขปญหาเบ้ืองตน ใหแกนักทองเท่ียว บุคลากรใน

ธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
3. มีทักษะในการประยุกตใชกฎหมายเพ่ือการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาส่ิงแวดลอม พระราชบัญญัติปาชุมชน อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืช
ปาท่ีใกลจะสูญพันธุ (CITES) มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ พระราชบัญญัติควบคุมการใช
สารเคมีพิษ  พระราชบัญญัติการขนสง การแกปญหาเบ้ืองตน ใหแกนักทองเท่ียว บุคลากรในธุรกิจทองเท่ียว
เกษตรเชิงนิเวศ 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3705-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 2-2-3 
(Marketing for Agro Eco Tourism) 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดเพื่อธุรกิจการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. นําความรูไปใชในการวิเคราะห แนวโนมและรูปแบบการตลาดในการทองเท่ียวเกษตร

เชิงนิเวศ 
3. นําความรูไปประยุกตใชความรูดานการตลาด เพื่อดําเนินงานการทองเท่ียวเกษตรเชิง

นิเวศ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตลาดเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
2. มีทักษะในการวิเคราะหสถานการณ สภาพแวดลอมทางการตลาดเพื่อการวางแผน

การตลาดในธุรกิจการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
3. มีทักษะในการจัดทําแผนการตลาดเพื่อการสงเสริม การทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
4. มีทักษะในการผลิตส่ือเพื่อการสงเสริมการขาย การทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ องคประกอบของ

การตลาด ลักษณะสินคาและตลาด เพื่อธุรกิจการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ การวิเคราะหสถานการณ
สภาพแวดลอมทางการตลาด จัดทําแผนการตลาด และแผนการสงเสริมการตลาด กลยุทธ การตลาด การ
ผลิตส่ือ เพื่อสงเสริมการขาย ศึกษาแนวโนมทางการตลาดเพ่ือการดําเนินการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
 
3705-2101 การส่ือความหมายธรรมชาตแิละวัฒนธรรม 1-4-3 
 (Natural and Cultural Interpretation) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูเขาใจเกี่ยวกับการส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม 
2. นําความรูไปใชในการปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในเปนผูส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม 
2. มีทักษะในการเปนผูนําในการส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3. มีทักษะในการวิเคราะห วางแผน ประสานงานและดําเนินการส่ือความหมาย ธรรมชาติ

และวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ 
4. มีทักษะในการประยุกตใชความรูการส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม ในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมไทย 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ ข้ันตอน การส่ือความหมายธรรมชาติและ
วัฒนธรรม วิเคราะห วางแผน ออกแบบ และจัดทําระบบการส่ือความหมายธรรมชาติ ในเสนทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม การจัดฐานกิจกรรมส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม  ศิลปะการส่ือความหมาย           
ในรูปแบบตางๆ การพูด การใชสัญลักษณ ปฏิบัติการส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒธรรม นอกสถานท่ีใน
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

 
3705-2102 การจัดนันทนาการเพื่อการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 2-2-3 
 (Recreational for Agro Eco Tourism) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดนันทนาการเพื่อการทองเท่ียว
เกษตรเชิงนิเวศ 

2. นําความรูไปใชในการวิเคราะห ออกแบบ วางแผน การจัดนันทนาการ เพื่อการ
ทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ โดยคํานึงถึง ความปลอดภัยและความคิดสรางสรรค 

3. มีเจตคติท่ีดีในการทํางานและการอนุรักษส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ 
 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดนันทนาการเพื่อการทองเท่ียวเกษตร

เชิงนิเวศ 
2. มีทักษะในการวิเคราะห ออกแบบ วางแผน การจัดนันทนาการ เพื่อการทองเท่ียวเกษตร

เชิงนิเวศ โดยคํานึงถึง ความปลอดภัยและความคิดสรางสรรค 
3. มีทักษะในการประยุกตใชหลักนันทนาการ เพื่อการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ อยาง

สรางสรรคและคํานึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ  
4. มีทักษะในการประยุกตใชความรูดานนันทนาการ เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา ในการ

ทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบของ
กิจกรรมนันทนาการ  ประเภทของกิจกรรมและพื้นท่ีนันทนาการท่ีสอดคลองกับนักทองเที่ยวและแหลง
ทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศอยางสรางสรรค อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปฏิบัติจัด
กิจกรรมนันทนาการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
 
3705-2103 ภูมิศาสตรทางการทองเท่ียว 2-2-3 
 (Geography of Tourism) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทางภูมิศาสตรประเทศไทย 
2. นําความรูไปใชในการวิเคราะหเช่ือมโยงภูมิศาสตรกับการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
3. ตระหนักถึงคุณคาของแหลงทองเท่ียว การอนุรักษและการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเกษตร

เชิงนิเวศ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภูมิศาสตรประเทศไทย 
2. มีทักษะในการนําความรูมาเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางภูมิศาสตรกับการทองเท่ียว

เกษตรเชิงนิเวศ 
3. มีทักษะการนําเสนอปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
4. มีทักษะการจําแนกภูมิลักษณแตละภูมิภาคของประเทศไทยท่ีสงเสริมการทองเท่ียว 
5. มีทักษะในการประยุกตใชความรูทางภูมิศาสตร วางแผนการอนุรักษและพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวของประเทศไทย 
 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภูมิศาสตรกับการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

ปจจัยภูมิศาสตรท่ีสงเสริมการทองเท่ียว ภูมิประเทศกับการทองเท่ียว ภูมิอากาศกับการทองเท่ียว หินกับการ
ทองเท่ียว พืชพรรณธรรมชาติกับการทองเท่ียว ภูมิลักษณแตละภูมิภาคของประเทศไทยท่ีสงเสริมการ
ทองเที่ยว วัฒนธรรมกับการทองเท่ียว เทคนิคทางภูมิศาสตรเพื่อใชในการจัดการและวางแผนดานการ
ทองเท่ียว ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูประกอบการศึกษาภูมิศาสตรการทองเท่ียว 
 
3705-2104 การจัดการโฮมสเตยและฟารมสเตย 2-2-3 
 (Home Stay and Farm Stay Management) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานโฮมสเตยและฟารมสเตย 
2. นําความรูไปใชในการจัดการและดําเนินการโฮมสเตยและฟารมสเตย 
3. นําความรูไปใชในการใหบริการดานท่ีพักโฮมสเตยและฟารมสเตยแกนักทองเท่ียว 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการใหบริการดานท่ีพักโฮมสเตยและฟารมสเตย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานโฮมสเตยและฟารมสเตย 
2. มีทักษะในการวิเคราะหความแตกตางระหวางท่ีพักรูปแบบอ่ืนและโฮมเสตยและ

ฟารมสเตย 
3. มีทักษะในการจัดใหบริการที่พักและกิจกรรมในโฮมสเตยและฟารมสเตยแก

นักทองเท่ียว 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานโฮมสเตยและฟารมสเตยกระบวนการจัด
ใหบริการท่ีพักโฮมสเตยและฟารมสเตย การจัดกิจกรรมการทองเท่ียว ในโฮมสเตยและฟารมสเตย การ
ตอนรับ การบริการ การอํานวยความสะดวกและการแกไขปญหาใหกับนักทองเท่ียวในการพักโฮมสเตยและ
ฟารมสเตย 
 
3705-2105 พฤกษศาสตรเพื่อการทองเท่ียว 2-2-3 
 ( Botany for Tourism) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาเบ้ืองตน 
2. นําความรูไปใชเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับพฤกษศาสตร 
3. นําความรูไปใชในการวิเคราะห สังเคราะห ลักษณะของพันธุศาสตรของพืช 
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4. นําความรูดานพฤกษศาสตรไปประยุกตใชในการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศใหแก
นักทองเท่ียว 

5. มีเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษพันธุพืช 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาเบ้ืองตน 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับพฤกษศาสตร 
3. มีทักษะการวิเคราะห สังเคราะห ลักษณะทางพันธุศาสตรของพืช 
4. มีทักษะการจําแนกชนิดและประเภทของพชืตามลักษณะพฤกษศาสตร 
5. มีทักษะการประยุกตใชความรูดานพฤกษศาสตรในการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศใหแก

นักทองเท่ียว 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาเบ้ืองตน หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
พฤกษศาสตร การจําแนกชนิดและประเภทของพืชตามหลักพฤกษศาสตร ลักษณะทางพันธุศาสตรของพืช 
กลวยไม และพืชพรรณธรรมชาติในปา  วางแผนการจัดนําเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงพฤกษศาสตร
และประยุกตใชความรูทางพฤกษศาสตรในการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
 
3705-2106 การจัดการพักแรม 2-2-3 
 (Camping Management) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการพักแรม 
2. นําความรูไปใชในการจัดการพักแรมในรูปแบบตางๆ และการจัดกิจกรรมนันทนาการ

เพื่อการพักแรม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในการจัดการพักแรมใหนักทองเท่ียว 
4. มีเจตคติท่ีตอการจัดกจิกรรมการพักแรมใหแกนักทองเท่ียว 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการพักแรม 
2. มีทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักแรม 
3. มีทักษะการจัดการพักแรมในรูปแบบตางๆ ตามรายการนําเท่ียว 
4. มีทักษะในการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับการจัดการพักแรมใหแกนักทองเท่ียว 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการพักแรมประเภทและรูปแบบของ

การพักแรม การสํารวจพื้นท่ี การจัดเตรียมอุปกรณการพักแรม  สุขาภิบาลในการพักแรม การจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการพักแรม การรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีพักแรมการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการพัก
แรม และฝกปฏิบัติการจัดการพักแรม 
 
3705-2107 หลักการเล้ียงสัตวเพื่อการทองเท่ียว 2-2-3 
 (Principles of Animal Husbandry for Tourism) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวและพฤติกรรมสัตว 
2. นําความรูไปใชในการวางแผนการจัดนําเท่ียวเกี่ยวกับฟารมสัตวรูปแบบตางๆ 
3. นําความรูเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวประเภทตางๆ ไปประยุกตใชในการจัดนําเท่ียวใหแก

นักทองเท่ียว 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการเล้ียงสัตว 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสัตวและการเล้ียงสัตว 
2. มีทักษะการวิเคราะห วางแผน ออกแบบ การจัดนําเท่ียวเกี่ยวกับฟารมสัตวรูปแบบตางๆ 
3. มีทักษะการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวประเภทตางๆ ในการจัดนําเท่ียว

ใหแกนักทองเท่ียว 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเล้ียงสัตวประเภทตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 
พฤติกรรมของสัตวประเภทตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว วิเคราะหวางแผนออกแบบการจัดนําเท่ียวในฟารม
สัตวประเภทตางๆ กิจกรรมการทองเท่ียวในฟารมสัตวและปฏิบัติการจัดนําเท่ียวในฟารมสัตวใหสอดคลอง
กับรูปแบบการทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

 
3705-2108 การปลูกและการขยายพันธุพืชเพื่อการทองเท่ียว 2-2-3
 (Cropping and Plant Propagation for Tourism) 
จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการและระบบการปลูกและการขยายพันธุพืชแบบตางๆ 
2. มีความรูความเขาใจเทคนิควิธีการและกระบวนการขยายพันธุพืช 
3. นําความรูไปประยุกตใชในการปลูกและการขยายพันธุพืช เพื่อการจัดนําเท่ียวเกษตรเชิง

นิเวศใหแกนักทองเท่ียว  
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและระบบการปลูกและการขยายพันธุพืชแบบตางๆ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการและกระบวนการขยายพันธุพืช 
3. มีทักษะในการประยุกตใชความรูการปลูกและการขยายพันธุพืช เพื่อการจัดนําเท่ียว

เกษตรเชิงนิเวศใหแกนักทองเท่ียว  
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท ชนิด ของพันธุพืชตางๆ หลักการและระบบการปลูกและ
การขยายพันธุพืชแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับการทองเท่ียว เทคนิควิธีการและกระบวนการขยายพันธุพืช
ประยุกตใชความรู การปลูกพืชและการขยายพันธุพืชในรูปแบบตางๆ การจัดนําเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 
 
3702-2101 การทองเท่ียวอยางยัง่ยนื 2-2-3 
               (Sustainable Tourism) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2. ประเมินศักยภาพในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางความรวมมือและจิตสํานึกในการพัฒนา 
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในการจัดกิจกรรมทางการทองเท่ียว 
3. คนควา วิจัยและนําผลการวิจัยสินคาทางการทองเท่ียวไปใชในการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  หลักการจัดการทองเท่ียวแบบยั่งยืน   การพฒันาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน   นโยบายของรัฐและการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  ปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  จิตสํานกึในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กฎหมาย
และขอกําหนดท่ีเกีย่วของกบัการทองเท่ียวอยางยั่งยนื สถานการณและแนวโนมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
การคนควาวิจยัและนําผลการวจิัยสินคาทางการทองเท่ียวไปใชในการพฒันาการทองเที่ยวอยางยั่งยนื 

 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3702-2104 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 2-2-3 
(English For Tourism Business) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท  สํานวนและโครงสรางภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 
2. มีทักษะในการส่ือสาร สนทนาโตตอบ และใหขอมูลกับนักทองเท่ียว 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารโดยใชภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ใชคําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 
2.  อาน เขียนและส่ือสารภาษาอังกฤษไดในระดับสูงข้ันหัวหนางาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาท่ีใชในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว  การส่ือสาร สนทนาโตตอบเกี่ยวกับการโรงแรม การทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวของ การใหขอมูล
ของโรงแรมที่พัก สถานท่ีทองเท่ียว เสนทาง การเดินทางและบริการอื่นๆ การอานขอมูลขาวสารและ
ประกาศตางๆท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 
3702-2105 ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก 2 -2-3 
  (English for Guides) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับงานมัคคุเทศก 
2. มีทักษะในการส่ือสาร ภาษาอังกฤษในงานอาชีพมัคคุเทศก 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารโดยใชภาษาอังกฤษ  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ใชคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก 
2.  อาน เขียนและส่ือสารภาษาอังกฤษไดในระดับสูงข้ันหัวหนางาน 
3.  ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับนักทองเท่ียวตางชาติ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานมัคคุเทศก การพูด 

ฟง อาน เขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพมัคคุเทศก การใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับนักทองเท่ียวตางชาติ 
การใหขอมูล แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว เสนทาง ท่ีพัก เอกสารการเดินทาง ตารางการเดินทาง ตารางบิน  
ต๋ัวโดยสารตางๆ 

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3702-2109 การดําเนินงานการทองเท่ียวเดินปา 2-2-3 
 (Trekking Operation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินการทองเท่ียวเดินปา 
2. ดําเนินการจัดการทองเท่ียวเดินปา 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการทองเท่ียวเดินปา 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนนิการทองเท่ียวเดินปา 
2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเดนิปา 
3.  วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากการทองเท่ียวเดินปา   
4.  อนรัุกษและการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวเดินปา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทของปา สัตวปา พืชพรรณ การยังชีพในปา การใชเข็มทิศ 

และแผนท่ี วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน ชาวเขาเผาตาง ๆ ของไทย หลักการเลือก
ทําเลที่พักแรม การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวแบบเดินปาและผลกระทบ การอนุรักษพันธุปา 
 
3702-2111 การดําเนินงานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 2-2 -3 
 (Eco Tourism Operation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. ดําเนินการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนนิการทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
2.  ดําเนนิการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
3.  วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
4.  อนุรักษและการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบนิ เวศ  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  

ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศและการทองเท่ียว  การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ความสําคัญ  รูปแบบและวิธีการ
จัดกิจกรรมของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การจัดการดานท่ีพัก พาหนะ การนําเท่ียว  การบริหารทรัพยากรท่ี
เกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การจัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ แนวทางการอนุรักษและพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
กรณีศึกษา  

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3702-2112  การดําเนินงานการทองเท่ียวชุนชนและโฮมสเตย                                                      2-2-3 
 (Community Base Tourism & Homestay  Operation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการทองเท่ียวชุมชน และรูปแบบมาตรฐานโฮมสเตย
ไทย 

2. มีทักษะในการในการจัดกิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับชุมชน  
3. ระบุรูปแบบและความแตกตางของการจัดกิจกรรมทางการทองเท่ียวแบบโฮมสเตย 
4. มีจิตสํานึกในการอนุรักษและสงเสริมการทองเท่ียวแบบชุมชนและโฮมสเตย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานการทองเท่ียวชุมชน และรูปแบบมาตรฐาน 

โฮมสเตยไทย 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการทองเท่ียวชุมชน และรูปแบบมาตรฐานโฮมสเตยไทย 
3. วิเคราะหรูปแบบและความแตกตางของการจัดกิจกรรมทางการทองเท่ียวแบบโฮมสเตย 
4. อนุรักษและสงเสริมการทองเท่ียวแบบชุมชนและโฮมสเตย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน  ความหมาย  ความสําคัญของชุมชนในการจัดการ

ทองเท่ียว  การสรางจิตสํานึก  การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  การสรางเครือขาย  การจัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวและการอนุรักษ  แนวทางการจัดโฮมสเตยและกิจกรรมการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยท่ีเหมาะสมใน
ชุมชน  มาตรฐานโฮมสเตยไทย  ปญหาขอจํากัดและแนวทางการจัดการท่ีดี  กรณีศึกษา 

 
3702-2113 การดําเนินงานการทองเท่ียวเชิงเกษตร  2-2 -3 
 (Agro Tourism Operation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
2. ดําเนินการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนนิการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
3.  วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
4.  อนุรักษและการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการทองเท่ียวเชิงเกษตร ความสําคัญรูปแบบและ

วิธีการจัดกิจกรรมของการทองเท่ียวเชิงเกษตร การจัดการดานท่ีพัก พาหนะ การนําเท่ียว และกิจกรรมอ่ืนๆ 
การบริหารทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร การติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร แนวทางการอนุรักษและพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิงเกษตรภูมิ
ปญญาทองถ่ิน กรณีศึกษา 

 
3702-2115 การทองเท่ียวในประชาคมอาเซียน 2-2-3 
  (ASEAN Tourism) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   

1.  รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของการทองเท่ียวประชาคมอาเซียน 
2. มีทักษะในการจัดเสนทางทางการทองเท่ียวในแถบภูมิภาคอาเซียน 
3. ตระหนักถึงความแตกตางของวัฒนธรรม วิถีความเปนอยูของประชาคมในภูมิภาค

อาเซียน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความสําคัญของการทองเท่ียวประชาคมอาเซียน 
2. ดําเนินการจัดเสนทางทางการทองเท่ียวในแถบภูมิภาคอาเซียน 
3. วิเคราะหแหลงทองเท่ียว ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญในแถบภูมิภาค

อาเซียน 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน ประเทศ
สมาชิกในแถบภูมิภาคอาเซียน เสนทางการคมนาคม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญในแถบภูมิภาค
อาเซียนแหลงทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

3705-8001 ฝกงาน *-*-4 
3705-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3705-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3705-8001 ฝกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันอดทนและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. มีทักษะในการใชเคร่ืองมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. มีทักษะในการพัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. มีทักษะในการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถาน

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับ
เทคนิค โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผล
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3705-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 
 (On-the-Job Training 1) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันอดทนและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. มีทักษะในการใชเคร่ืองมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. มีทักษะในการพัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. มีทักษะในการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถาน

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับ
เทคนิค โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผล
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3705-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 
 (On-the-Job Training 2) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันอดทนและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. มีทักษะในการใชเคร่ืองมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. มีทักษะในการพัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. มีทักษะในการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถาน

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับ
เทคนิค โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผล
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผู เรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 3705-8002 ในสถาน
ประกอบการ สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3705-8501 โครงการ *-*-4 
3705-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3705-8503 โครงการ 2 *-*-2 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3705-8501 โครงการ * - * - 4 
 (Project) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปน

ระบบ 
2. นําความรูไปใชในการบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานใน

สาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงาน
และนําเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยาง

เปนระบบ 
2. มีทักษะการเขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. มีทักษะการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. มีทักษะการเก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตาม

หลักการ 
5. มีทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. มีทักษะการนําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
                          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลองกับ
สาขาวิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐคิดคนหรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ
การดําเนินงานโครงการการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลผลการสรุปจัดทํารายงานการนําเสนอ
ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3705-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
 (Project 1) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปน

ระบบ 
2. นําความรูไปใชในการบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานใน

สาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงาน
และนําเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปน

ระบบ 
2. มีทักษะการเขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. มีทักษะการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. มีทักษะการเก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตาม

หลักการ 
5. มีทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. มีทักษะการนําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
                              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลองกับ
สาขาวิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐคิดคนหรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ
การดําเนินงานโครงการการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลผลการสรุปจัดทํารายงานการนําเสนอ
ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3705-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
 (Project 2) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปน

ระบบ 
2. นําความรูไปใชในการบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานใน

สาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงาน
และนําเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปน

ระบบ 
2. มีทักษะการเขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. มีทักษะการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. มีทักษะการเก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตาม

หลักการ 
5. มีทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. มีทักษะการนําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลองกับ

สาขาวิชาชีพ      ท่ีศึกษาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐคิดคนหรือ
การปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียน
โครงการการดําเนินงานโครงการการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลผลการสรุปจัดทํารายงานการ
นําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

(ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 3705-8502
หรือเปนโครงการใหม) 
 
 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 

3000-2001-4 กิจกรรมองคการวิชาชพี 1-4 0-2-0 
 (Vocational Activities 1-4) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและ

วิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน  องคกร ชุมชนและสังคม  
2. นําความรูไปใชในการวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. มีทักษะการวางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ 

ลักษณะและวัตถุประสงคของกิจกรรม 
3. มีทักษะการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรม

องคการวิชาชีพ  
4. มีทักษะในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไข
ปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบ
ประชาธิปไตยในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 

 


