
 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว  
  

 1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในประเภทวชิาหรอืสาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว   หรอืการโรงแรม หรอืบรหิารธุรกจิ  หรอืส าเร็จ

การศกึษาอนุปรญิญา หรอืปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ในสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  หรอืสาขาวชิาธุรกจิบรกิาร  

หรอืสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร  ์วชิาเอกบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ   
มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้    

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสูตร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 7 ชดุวชิา (42 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 3 ชดุวชิา (18 หน่วยกติ)  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  

  บงัคบั 7 ชดุวชิา  
  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   

  30202 หลกัการบญัช ี

  32360 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
  32361 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วของไทย 

  32362 กลยทุธก์ารตลาดในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
  32363 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว  

  32469 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว  

  และเลอืก  1  กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาเฉพาะตอ่ไปนี ้  
  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

  32463 การจัดการธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว   
  32464 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 

  32465 การจัดการนันทนาการและการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ 
 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหลง่ทอ่งเที่ ยว จะตอ้งเขา้รับการฝึก

ปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่วตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 
  32466 การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ  

  32467 การจัดการธรุกจิการจัดนทิรรศการ 
  32468 การจัดการธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประชมุ  นทิรรศการและการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  จะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประชมุ นทิรรศการ และการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลัตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 

    

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว  
  

 2. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ในสาขาวชิาอืน่  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้  
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  
  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 13 ชดุวชิา (78 หน่วยกติ)  
  2)   ชดุวชิาเลอืก 3 ชดุวชิา (18 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  
  บงัคบั 13 ชดุวชิา  

  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 



  30202 หลกัการบญัช ี

  30204 องคก์ารและการจัดการ 
  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

  32302 การจัดการการตลาด 
  32360 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

  32361 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วของไทย 

  32362 กลยทุธก์ารตลาดในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
  32363 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

  32469 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว  
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
  และเลอืก  1  กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาเฉพาะตอ่ไปนี ้  

  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

  32463 การจัดการธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว   
  32464 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 

  32465 การจัดการนันทนาการและการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ 
 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว จะตอ้งเขา้รับการฝึก

ปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิในแหลง่ท่องเทีย่วตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 
  32466 การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ  

  32467 การจัดการธรุกจิการจัดนทิรรศการ 
  32468 การจัดการธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประชมุ  นทิรรศการและการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  จะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประชมุนทิรรศการ และการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลัตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 

    

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว  

  
 3. ส าเร็จการศกึษา ปวส.  หรอืเทยีบเทา่สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 13 ชดุวชิา (78 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 3 ชดุวชิา (18 หน่วยกติ)  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  

  บงัคบั 13 ชดุวชิา  

  10171 การใชภ้าษาองักฤษ 
  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 
  30202 หลกัการบญัช ี

  30204 องคก์ารและการจัดการ 
  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

  32302 การจัดการการตลาด 

  32360 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  
  32361 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วของไทย 

  32362 กลยทุธก์ารตลาดในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
  32363 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว  

  32469 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว 

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
  และเลอืก  1  กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาเฉพาะตอ่ไปนี ้  

  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  
  32463 การจัดการธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว   



  32464 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 

  32465 การจัดการนันทนาการและการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ 
 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว จะตอ้งเขา้รับการฝึก

ปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่วตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

  32466 การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ  

  32467 การจัดการธรุกจิการจัดนทิรรศการ 
  32468 การจัดการธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประชมุ  นทิรรศการและการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  จะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประชมุนทิรรศการ และการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลัตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
    

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว  

  

 4. ส าเร็จการศกึษา ปวส. จากวทิยาลยัชุมชนในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ   ธุรกจิการทอ่งเทีย่ว   และการโรงแรม  
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  การตลาด  การบญัช ี คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  ภาษาองักฤษธุรกจิ  และการบรหิารงานนนัทนาการใน

สถานประกอบการ  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  

  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 10 ชดุวชิา (60 หน่วยกติ)  
  2)   ชดุวชิาเลอืก 3 ชดุวชิา (18 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   15 90  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา  
  บงัคบั 10 ชดุวชิา  

  10171 การใชภ้าษาองักฤษ 

  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   
  30202 หลกัการบญัช ี

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 
  32360 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

  32361 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วของไทย 
  32362 กลยทุธก์ารตลาดในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32363 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว  

  32469 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว 
  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

  และเลอืก  1  กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาเฉพาะตอ่ไปนี ้  
  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

  32463 การจัดการธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว   

  32464 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 
  32465 การจัดการนันทนาการและการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ 

 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว จะตอ้งเขา้รับการฝึก
ปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่วตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 
  32466 การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ  

  32467 การจัดการธรุกจิการจัดนทิรรศการ 

  32468 การจัดการธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 
 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ งกบัการจัดประชมุ  นทิรรศการและการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  จะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประชมุนทิรรศการ และการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลัตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาต่างๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

 
 



    

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว  

  
 5. ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาธุรกจิโรงแรม   อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  การตลาด  การบญัช ี 

เลขานุการ  การเงนิและการธนาคาร  คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  ธุรกจิบรกิารและการประชาสมัพนัธ ์  มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้  
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 13 ชดุวชิา (78 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 3 ชดุวชิา (18 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  
  บงัคบั 13 ชดุวชิา  

  10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   
  30202 หลกัการบญัช ี

  30204 องคก์ารและการจัดการ 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 
  32360 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

  32361 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วของไทย 
  32362 กลยทุธก์ารตลาดในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32363 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

  32469 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว  
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
  และเลอืก  1  กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาเฉพาะตอ่ไปนี ้  

  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

  32463 การจัดการธรุกจิในแหลง่ท่องเทีย่ว   
  32464 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 

  32465 การจัดการนันทนาการและการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ 
 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว จะตอ้งเขา้รับการฝึก

ปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่วตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

  32466 การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ  

  32467 การจัดการธรุกจิการจัดนทิรรศการ 
  32468 การจัดการธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 หมายเหต ุ ส าหรับนักศกึษาทีม่ไิดม้ปีระสบการณ์การท างานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประชมุ  นทิรรศการและการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  จะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัใินหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประชมุนทิรรศการ และการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลัตามมาตรฐานทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 

    

 


