
 

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการฝึกปฏิบตัเิสรมิทกัษะของนกัศกึษา 
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว  

 
  เพือ่ใหก้ารฝึกปฏบิต้เิสรมิทกัษะของนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ แขนงวชิาบรหิารธรุกจิบณัฑติ  วชิาเอกการ

จัดการการทอ่งเทีย่ว ( ตอ่เนือ่ง) เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จงึก าหนดแนวปฏบิต้เิกีย่วกบัการฝึกปฏบิตั ิ

เสรมิทกัษะของนักศกึษาไวด้งันี้ 
 1. การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในวชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่วเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ

บณัฑติ  แขนงวชิาบรหิารธรุกจิ  วชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว (ตอ่เนือ่ง)  
 2. นักศกึษาทีจ่ะส าเร็จหลกัสตูรได ้ จะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะไมน่อ้ยกวา่ 400 ชัว่โมง 

 3. การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในวชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
3.1 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะผ่านสือ่คอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั  ไมน่อ้ยกวา่ 50 ชัว่โมง นกัศกึษาตอ้งฝึกปฏบิตั ิ

เสรมิทกัษะในสว่นนีท้กุคน  โดยไมม่กีารยกเวน้  

     3.2 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ณ หน่วยงานบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืสถานประกอบการทีก่ าหนดภายใตก้ลุม่วชิา
เฉพาะไมน่อ้ยกวา่  350 ชัว่โมง  โดยมรีะยะเวลาฝึกใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี  นับตัง้แตว่นัเริม่ตน้ภาคการศกึษาทีนั่กศกึษา

ลงทะเบยีนฝึกสือ่ปฏบิตัเิสรมิทกัษะ นกัศกึษาอาจไดร้บัการพจิารณายกเวน้ฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในสว่นนีไ้ด ้ หากมี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนด  

4. นักศกึษาทีเ่ขา้ฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะไดต้อ้งเคยลงทะเบยีนและศกึษาในหลกัสตูรการจัดการการทอ่งเทีย่วมาแลว้ไมน่อ้ย

กวา่ 6 ชดุวชิา  โดยไมร่วมชดุวชิาเลอืกเสรแีละจะตอ้งลงทะเบยีนฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะพรอ้มกบัการลงทะเบยีนชดุวชิาตามกลุม่วชิา
เฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ตอ่ไปนี้ 

4.1  ชดุวชิาการจัดการธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืชดุวชิาการจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว  
4.2  ชดุวชิาการจัดการธรุกจิการจัดประชมุ  หรอืชดุวชิาการจัดการธรุกจิการจัดนทิรรศการ  

4.3  ชดุวชิาการจัดการธรุกจิการทอ่งเทีย่ว  หรอื ชดุวชิาการจัดการธรุกจิน าเทีย่ว  
5. การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ณ  หน่วยงานบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืสถานประกอบการมเีงือ่นไขดงันี้  

     5.1 นักศกึษาจะตอ้งผา่นการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ผา่นสือ่คอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั โดยลงทะเบยีนจ านวน 600 

บาท  จงึจะแสดงความจ านงขอไปฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในหน่วยงานบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืสถานประกอบการได ้  
      5.2 นักศกึษาจะเขา้ฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในหน่วยงานบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่ว หรอืสถานประกอบการตามกลุม่วชิา

เฉพาะ  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวชิาวทิยาการจัดการ  
      5.3 นักศกึษาจะเขา้ฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในหน่วยงานบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืสถานประกอบการโดยสาขา วชิา

วทิยาการจัดการ  สง่หนังสอืแจง้เขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะไปยังหน่วยงานบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่ว  หรอืสถานประกอบการ  

และเมือ่ส ิน้สดุการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะแลว้ ผูท้ีรั่บผดิชอบดแูลการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะจะเป็นผูป้ระเมนิและแจง้ผลการประเมนิการ
ฝึกปฏบิตัเิสริ มทกัษะกลบัมายังสาขาวชิาวทิยาการจัดการ  ทัง้นี ้ นักศกึษาตอ้งสง่รายงานการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะใหส้าขาวชิา

วทิยาการจัดการดว้ย 
      5.4 ในกรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบถว้นตามหลกัสตูรและฝึกเสรมิทกัษะผา่นสือ่คอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั

แลว้  แตย่ังมไิดเ้ขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  ณ หน่วยงานบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืสถานประกอบการ  นักศกึษาจะตอ้ง

ลงทะเบยีนรักษาสถานภาพจนกวา่การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะดงักลา่วจะเสร็จสิน้อยา่งสมบรูณ์ภายในระยะเวลาของหลกัสตูร  
6. นักศกึษามสีทิธขิอยกเวน้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ณ หน่วยงานบริหารแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืสถานประกอบการได ้ ตาม

เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี้ 
     6.1 การยกเวน้แบบไมม่เีง ือ่นไข  นักศกึษาทีอ่าจไดรั้บการยกเวน้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ณ แหลง่ทอ่งเทีย่วหรอื

สถานประกอบการแบบไมม่เีงือ่นไข  ตอ้งเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ปฏบิตังิานในแหลง่ ทอ่งเทีย่วหรอืสถานประกอบการทอ่งเทีย่ว  โดย
มรีะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 

     6.2  การยกเวน้แบบมเีงือ่นไข  นักศกึษาทีอ่าจไดรั้บการยกเวน้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ณ แหลง่ทอ่งเทีย่วหรอื

สถานประกอบการแบบมเีงือ่นไข  ซึง่ตอ้งจัดท ารายงานพเิศษเพิม่เตมิ  ตอ้งเป็นนักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาหรอืผา่นการฝึกอบรม
วชิาการทอ่งเทีย่วจากสถาบนัการศกึษาทีเ่นน้วชิาชพีซึง่มกี าหนดระยะเวลาของหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 

 ทัง้นี ้ คณุสมบตัทิีน่ ามาขอยกเวน้ไมร่วมถงึการฝึกปฏบิตัทิีเ่ป็นสว่นหนึง่ของวฒุกิารศกึษาซึง่น ามาใชใ้นการสมัครเขา้ศกึษา
ตอ่หลกัสตูรปรญิญาตร ี วชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว  (ตอ่เนือ่ง)  ของสาขาวชิาวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

 7. การประเมนิฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ มหีลกัเกณฑ ์ ดงันี้  
     7.1 นักศกึษาจะตอ้งฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  ผา่นสือ่คอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั และ ณ  หน่ วยงานบรหิารแหลง่

ทอ่งเทีย่วหรอืสถานประกอบการ ครบตามเวลาทีก่ าหนด  
     7.2 นักศกึษาจะตอ้งผา่นการประเมนิความรูแ้ละความสามารถในการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะตามเกณฑท์ีส่าขาวชิา

วทิยาการจัดการก าหนด 
7.3 ในกรณีทีนั่กศกึษาไมผ่า่นการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในสว่นใดสว่นหนึง่  นั กศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิ

ทกัษะในสว่นนัน้ใหมแ่ละผา่นการประเมนิตามเกณฑ ์ จงึจะส าเร็จการศกึษาได  ้

เวลาการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะของนักศกึษาจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 400 ชัว่โมง  จะระบใุนใบรายงานผลการศกึษา 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

สถานประกอบการในการเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

 
  1.  สถานประกอบการส าหรบัฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  แยกตามกลุม่วชิาเฉพาะดงันี้ 

1.1  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

สถานประกอบการทีนั่กศกึษาสามารถเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในกลุม่นี ้ จะเป็นสถานประกอบการทีอ่ยูใ่น
บรเิวณแหลง่ทอ่งเทีย่วในประเทศไทย  โดยมลีกัษณะขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี้ 

1.1.1 เป็นกองพัฒนา  หรอืกองอนุรักษ์และฟ้ืนฟใูนส านักงานใหญห่รอืส านักงานภายในประเทศของการ
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย จ านวน 22 แหง่ 

1.1.2 เป็นหน่วยงานทีด่แูลรับผดิชอบหรอืบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ เชน่  ส านักอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ กรมป่าไม ้ อทุยานแหง่ชาต ิ วนอทุยาน สวนรุกขชาต ิ เขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า  เป็นตน้  
  1.1.3 เป็นหน่วยงานทีด่แูลรับผดิชอบหรอืบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่วทางศลิปวฒันธรรม เขน่ส านักโบราณคดแีละ

พพิธิภัณฑ ์ กรมศลิปากร  อทุยานประวตัศิาสตร ์ พพิธิภัณฑ ์ เป็นตน้  
  1.1.4 เป็นศนูยท์อ่งเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

  1.1.5 เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของมลูนธิหิรอืองคก์ารทีไ่มแ่สวงหาก าไร เชน่  ศนูยศ์ลิปาชพีบาง
ไทร  สถาบนัทกัษิณคดศีกึษา  เป็นตน้ 

  1.1.6 เป็นสถานประกอบการโรงแรมประเภทรสีอรท์ทีไ่ดรั้บการรับรองมาตรฐานคณุภ าพการด าเนนิงานจาก

สถาบนั  หน่วยงาน องคก์รทีเ่ชือ่ถอืได ้ เชน่ คณุภาพการบรหิาร (มาตรฐาน ISO 90002) และคณุภาพสิง่แวดลอ้ม   (มาตรฐาน 
ISO 14000) หรอืเป็นสถานประกอบการเครอืขา่ยนานาชาต ิ หรอืเป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทย  หรอืเป็นรสีอรท์ทีม่จี านวน

หอ้งพักตอ้งแต ่ 100 หอ้งขึน้ไป  และมคีณุภาพมาตรฐานเป็นทีย่อมรับ  
  1.1.7 เป็นเรอืส าราญ 

  1.1.8  เป็นบรษัิทน าเทีย่วทีเ่ป็นเครอืขา่ยนานาชาต ิ หรอืเป็นสมาชกิของสมาคมไทยธรุกจิการทอ่งเทีย่ว  หรอื

เป็นสมาชกิสมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ  
  1.1.9 เป็นสวนสนุกหรอืสวนพักผอ่นหยอ่นใจที่เป็นสมาชกิของสมาคมสวนสนุกและสวนพักผอ่นหยอ่นใจของไทย  

  1.1.10 เป็นศนูยห์รอืหา้งขายสนิคา้ทีร่ะลกึทีม่ขีนาดใหญ ่เชน่ นารายภัณฑ ์ ศนูยห์ัตถกรรม หรอืหา้งสรรพสนิคา้ที่
มฝ่ีายสนิคา้หัตถกรรมไทย  หรอืรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึทีส่มาคมการคา้สง่เสรมิหัตถกรรมไทยพจิารณาใหเ้ป็ นสถานทีฝึ่กปฏบิตัไิด  ้

  1.1.11 สถานประกอบการอืน่ๆ  ทีน่อกเหนอืจากนีใ้หอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของสาขาวชิาวทิยาการจัดการ  
1.2  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  

 สถานประกอบการทีนั่กศกึษาสามารถเขา้รับการผกึปกบิตัเิสรมิทกัษะในกลุม่นี ้ จะเป็นสถานประกอบการทีม่ี

ลกัษณะขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 
              1.2.1 เป็นศนูยป์ระชมุทีม่สีมาชกิสมาคมส าหรับการประชมุนานาชาต ิ (ไทย) หรอืสมาคมการแสดงสนิคา้ (ไทย) 

เชน่  ศนูยป์ระชมุ BITEC ศนูยก์ารประชมุอมิแพค  ศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ศนูยป์ระชมุ United Nations ศนูย ์Bangkok 
Convention Centre ในโรงแรมโซฟีเทลเซน็ทรัล  ศนูยป์ระชมุ  PEACH  โรงแรมรอยัลคลฟิพัทยา เป็นตน้ 

  1.2.2 เป็นโรงแรมทีม่หีอ้งประชมุจ ุ500 คนขึน้ไป  ทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมสง่เสรมิการประชมุนานาชาต ิ(ไทย) 

  1.2.3 เป็นบรษัิทผูรั้บจัดประชมุ (Professional Convention Organizer)  หรอืเป็นผูรั้บจัดงานแสดงสนิคา้
(Professional Exhibition Organizer)  หรอืเป็นผูรั้บเหมากอ่สรา้งบธู (Contractor) หรอืเป็นผูด้ าเนนิงานการขนสง่สนิคา้ (Freight 

Forwarder)  ทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมสง่เสรมิการประชมุนานาชาต ิ (ไทย)  หรอืสมาคมการแสดงสนิคา้ (ไทย) 
  1.2.4 สถานประกอบการอืน่ทีน่อกเหนอืจากนีใ้หอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสาขาวชิาวทิยาการจัดการ  

 2.  นกัศกึษาจะเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  ณ  สถานประกอบการไมน่อ้ยกวา่ 350 ชัว่โมง 

 3.  วธิกีารเขา้รบัการฝึกปฎบิตัเิสรมิทกัษะ  ณ หนว่ยงานบรหิารแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืสถานประกอบการ  
 3.1  กรณีนักศกึษาตดิตอ่สถานประกอบการเอง  ใหนั้กศกึษาประสานงานกบัสถานทีท่ีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รับการฝึก

ในเบือ้งตน้  และขอความเห็นชอบการเขา้รับการฝึกในสถานประกอบการทีต่ดิตอ่นัน้จากสาขาวชิาวทิยาการจัดการกอ่น  โดย
นักศกึษาท าหนังสอืขอเขา้รับการฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการทีต่นเองตดิตอ่ไดม้ายังสาขาวชิาวทิยาการจัดการ พรอ้มทัง้ระบุ

สถานที ่ ระยะเวลา  แผนการฝึกปฏบิตั ิและบคุคลทีต่ดิตอ่ไดข้องสถานประกอบการ (โดยระบชุือ่ ต าแหน่ง  เบอรโ์ทรศพัทข์อง
บคุลากรของสถานประกอบการ)  เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบแลว้สาขาวชิาวทิยาการจัดการจะแจง้นักศกึษาทราบและท าหนังสอืสง่ตวั

นักศกึษาเขา้รับการฝึกปฏบิตั ิ 

3.2  กรณีวชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่วเป็นผูก้ าหนดสถานประกอบการ  นักศกึษาทีไ่มส่ามารถตดิตอ่ประสานงานกบั
สถานประกอบการไดด้ว้ยตนเอง  ใหนั้กศกึษาแจง้ใหส้าขาวชิาวทิยาการจัดการทราบ  เพือ่ใหส้าขาวชิาพจิารณาก าหนดสถาน

ประกอบการส าหรับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะใหก้บันักศกึษา  และแจง้นักศกึษาทราบและท าหนังสอืสง่ตวันักศกึษาเขา้รับการฝึก
ปฏบิตั ิ

 

 
 

 


