มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6101B0130012 Flag : 01

แขนงวิชา

: 30A -

วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

: 30264 การจัดการการท่องเที่ยว
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program
: บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
: บธ.บ.
B.B.A.
: สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
( 30 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาแกน
18 ชุดวิชา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
24 ชุดวิชา ( 144 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
18 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32477 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว *
32495 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการการท่องเที่ยว **
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้
และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว *
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6101B0130013 Flag : 02

แขนงวิชา

: 30A -

วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

: 30264 การจัดการการท่องเที่ยว
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: บริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา

Bachelor of Business Administration
: บธ.บ.
B.B.A.
: สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงสร้างของหลักสูตร
3 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 18 หน่วยกิต )
12
ชุ
ด
วิ
ช
า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
( 72 หน่วยกิต )
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หน่วยกิต )
16 ชุดวิชา ( 96 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
บังคับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32477 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว *
32495 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการการท่องเที่ยว **
และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ***
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้
และประยุกต์วิชาการ ารคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
*** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1 ชุดวิชา

ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6101B0130014 Flag : 03

แขนงวิชา

: 30A -

วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

: 30264 การจัดการการท่องเที่ยว
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program
: บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
: บธ.บ.
B.B.A.
: สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3 ชุดวิชา

( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวิชา

( 132 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3 ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา

18 ชุดวิชา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32477 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว *
32495 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการการท่องเที่ยว **
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้
และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว *
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1 ชุดวิชา

ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

: 6101B0130015 Flag : 04
: 30A : 30264 การจัดการการท่องเที่ยว
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program
: บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
: บธ.บ.
B.B.A.
: สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม)

ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

3 ชุดวิชา
16 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

( 18 หน่วยกิต )
( 96 หน่วยกิต )
( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวิชา

( 120 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3 ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
วิชาแกน 4 ชุดวิชา
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32477 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว *
32495 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการการท่องเที่ยว **
และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ***
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้
และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
*** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

: 6101B0130016 Flag : 05
: 30A : 30264 การจัดการการท่องเที่ยว
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program
: บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
: บธ.บ.
B.B.A.
: สาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

12 ชุดวิชา

( 72 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวิชา

( 84 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ไทยศึ
ก
ษา
10151
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
12 ชุดวิชา
บังคับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32477 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว *
32495 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการการท่องเที่ยว **
และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ***
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้
และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
*** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

: 6101B0130017 Flag : 06
: 30A : 30264 การจัดการการท่องเที่ยว
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program
: บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
: บธ.บ.
B.B.A.
: สาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวิชา

( 120 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 6 ชุดวิชา

18 ชุดวิชา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32477 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว *
32495 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการการท่องเที่ยว **

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้
และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว *
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1 ชุดวิชา

ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
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