
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 22 ชุดวิชา ( 132 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

28 ชุดวิชา ( 168  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10111

10151

10161

30205

10103
10121

10131

10141

10152
10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา

     วิชาแกน 6 ชุด

30208

30209
30210

30211

32206
60120

     วิชาเฉพาะดาน 

32335

32336

32337

32338

32477

32478

32479

32480

32481

32486

หมายเหตุ

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

คณิตศาสตรและสถิติ
    และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ทักษะชีวิต
อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 4 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ
หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

     บังคับ 10 ชุดวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

การจัดการการตลาดเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

ไทยกับสังคมโลก
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหวางประเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และการจัดการธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว *

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

การจัดการโรงแรมและกลยุทธการจัดการโรงแรม

การจัดการหองพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม *

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม **

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

*   เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะผานระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะใน

      การเรียนรูและประยุกตวิชาการ การคิดริเริ่มสรางสรรค การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม



32484

32485

32487
32488

10171

11301

11302

11303
ภาษาองกฤษ

สําหรับพนักงาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

     เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ

การเปนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดยอมและการจัดการที่พักทางเลือก

ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยวอาเซียน *

ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว *

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
     และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ

การใชภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว

* สําหรับนักศึกษาที่ตองการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก สาขาวิชาฯ ขอแนะนําใหศึกษาชุดวิชา 32484 ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยว

   อาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และ

   นักศึกษาตองออกทัศนศึกษาตามเสนทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

32335

32336
32337

32338

32477

32478

32479

32480

32481

32486

32484

32485

32487

32488

หมายเหตุ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และการจัดการธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว *

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชา

   การจัดการธุรกิจทองเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ 

   คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา

   การโรงแรมและการทองเที่ยว

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

*    เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะผานระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะใน

      การเรียนรูและประยุกตวิชาการ การคิดริเริ่มสรางสรรค การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

*** สําหรับนักศึกษาที่ตองการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก สาขาวิชาฯ ขอแนะนําใหศึกษาชุดวิชา 32484 ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยว

      อาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และ

      นักศึกษาตองออกทัศนศึกษาตามเสนทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ไทยศึกษา

    บังคับ 10 ชุดวิชา

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

การจัดการโรงแรมและกลยุทธการจัดการโรงแรม

     เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ

ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยวอาเซียน ***

ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ***

การเปนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดยอมและการจัดการที่พักทางเลือก

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

**  เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การจัดการหองพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม *

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม **

การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหวางประเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน
การจัดการการตลาดเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

 : การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม



10171

11301

11302

11303

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การใชภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม

     และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา ( 132 หนวยกิต )

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

26 ชุดวิชา ( 156  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา
     วชาแกน 6 ชุด

วิชา
30208

30209

30210

30211

32206

60120
     วชาเฉพาะดาน 

16 ชดวิชา
     บังคับ 10 ชุดวิชา

32335

32336

32337

32338

32477

32478

32479

32480

32481

32486

หมายเหตุ

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาที่มิใชประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชา

   การจัดการธุรกิจทองเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาที่มิใชสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ 

   คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา

   การโรงแรมและการทองเที่ยว

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

การจัดการโรงแรมและกลยุทธการจัดการโรงแรม

การจัดการหองพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม *

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม **

การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหวางประเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

การจัดการการตลาดเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และการจัดการธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว *

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

อารยธรรมมนุษย

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

*  เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะผานระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะใน

    การเรียนรูและประยุกตวิชาการ การคิดริเริ่มสรางสรรค การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

 : การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม



32484

32485

32487

32488

10171

11301

11302

11303

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

     และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

    กลุมวิชาภาษตางประเทศเพื่องานอาชีพ

การใชภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม

     เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ

ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยวอาเซียน *

ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว *

การเปนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดยอมและการจัดการที่พักทางเลือก

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* สําหรับนักศึกษาที่ตองการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก สาขาวิชาฯ ขอแนะนําใหศึกษาชุดวิชา 32484 ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและ

   การทองเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งเปนชุดวิชาที่มี

   การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาตองออกทัศนศึกษาตามเสนทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 20 ชุดวิชา ( 120 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 20 ชุดวิชา
     วชาแกน 4 ชุด

วิชา
30209

30211

32206

60120
     วชาเฉพาะดาน 

16 ชดวิชา

32335

32336

32337

32338

32477

32478

32479

32480

32481

32486

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ป ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม)

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

*  เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะผานระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะใน

    การเรียนรูและประยุกตวิชาการ การคิดริเริ่มสรางสรรค การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และการจัดการธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว *

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

การจัดการโรงแรมและกลยุทธการจัดการโรงแรม

การจัดการหองพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม *

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม **

การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหวางประเทศ

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

     บังคับ 10 ชุดวิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

การจัดการการตลาดเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

 : การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม



32484

32485

32487

32488

10171

11301

11302

11303

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

การเปนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดยอมและการจัดการที่พักทางเลือก

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

     และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ

การใชภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

     เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ

ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยวอาเซียน *

ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว *

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* สําหรับนักศึกษาที่ตองการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก สาขาวิชาฯ ขอแนะนําใหศึกษาชุดวิชา 32484 ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยว

อาเซียน

   และชุดวิชา 32485 ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาตองออก

   ่



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

32335

32336

32337

32338

32477

32478

32479

32480

32481

32486

32484

32485

32487

32488

10171

11301

11302

11303

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหวางประเทศ

ไทยศึกษา

    บังคับ 10 ชุดวิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

การจัดการการตลาดเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอก

   เศรษฐศาสตรธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

**  เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

*    เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะผานระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะใน

      การเรียนรูและประยุกตวิชาการ การคิดริเริ่มสรางสรรค การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

*** สําหรับนักศึกษาที่ตองการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก สาขาวิชาฯ ขอแนะนําใหศึกษาชุดวิชา 32484 ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยว

      อาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และ

      นักศึกษาตองออกทัศนศึกษาตามเสนทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

     และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ

การใชภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม

     เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ

ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยวอาเซียน ***

ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ***

การเปนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดยอมและการจัดการที่พักทางเลือก

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และการจัดการธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว *

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

การจัดการโรงแรมและกลยุทธการจัดการโรงแรม

การจัดการหองพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม *

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม **

 : การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา ( 132 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา
     วชาแกน 6 ชุด

วิชา
30208

30209

30210

30211

32206

60120
     วชาเฉพาะดาน 

16 ชดวิชา

32335

32336

32337

32338

32477

32478

32479

32480

32481

32486

หมายเหตุ

การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาในสาขาวิชาอื่นที่มิใชสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอรธุรกิจ 

   หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

*   เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะผานระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะใน

     การเรียนรูและประยุกตวิชาการ การคิดริเริ่มสรางสรรค การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

 : การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และการจัดการธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว *

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

การจัดการโรงแรมและกลยุทธการจัดการโรงแรม

การจัดการหองพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม *

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม **

การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหวางประเทศ

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

     บังคับ 10 ชุดวิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

การจัดการการตลาดเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ



32484

32485

32487

32488

10171

11301

11302

11303

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

Last updated: 19-May-2017

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* สําหรับนักศึกษาที่ตองการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก สาขาวิชาฯ ขอแนะนําใหศึกษาชุดวิชา 32484 ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยว

อาเซียน

   และชุดวิชา 32485 ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาตองออก

   ั ึ  ี่ ิ ั ํ

การเปนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดยอมและการจัดการที่พักทางเลือก

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

     และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิขาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ

การใชภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

     เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ

ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกและการทองเที่ยวอาเซียน *

ความรูเฉพาะอาชีพมัคคุเทศกและการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว *

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว


	บริหารธุรกิจ การโรงแรม

