
รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130012 Flag :  01

แขนงวชิา  : 30A -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาแกน 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

24 ชุดวชิา ( 144 หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10111

10141

10151

10131

10152

10103

10121

10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

30208

30209

30210

30211

30212

60120

32335

32336

32337

32338

32477

32495
หมายเหตุ

การจดัการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอยา่งยั่งยนื

การจดัการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

การจดัการธรุกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์และการจดัการธรุกจิตัวแทนท่องเที่ยว *

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการการท่องเที่ยว **

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหน้ักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้

     และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

**  นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration Program
 : บริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   และเลอืก 2 ชุดวชิา จากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิา

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

สังคมมนุษย์

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

     วชิาแกน บังคับ 6 ชุดวชิา

     วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

 : บธ.บ.
   B.B.A.

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ไทยศึกษา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

คณิตศาสตร์ สถติิธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ไทยกบัสังคมโลก

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

ทักษะชวีติ

อารยธรรมมนุษย์

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 30264 การจดัการการท่องเที่ยว



32478

32479

32484

32485

32486

32487

32488

10171

11301

11302

11303

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา

การใชภ้าษาองักฤษ

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

การจดัการโรงแรมและกลยทุธก์ารจดัการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมคัคุเทศกแ์ละการท่องเที่ยวอาเซียน

ความรู้เฉพาะอาชพีมคัคุเทศกแ์ละการบริการในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว *

การจดัการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ

การเป็นผู้ประกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจดัการที่พักทางเลือก

นวตักรรมการบริการในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร

     กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศเพ่ืองานอาชีพ

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

     กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ

การจดัการธรุกจิการจดัประชมุ นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั

* เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ และนักศึกษาต้องออกทศันศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

   สาขาวิชาฯ ขอแนะน าใหศึ้กษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130013 Flag :  02

แขนงวชิา  : 30A -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบตัิของผู้เข้า
ศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา

32335

32336

32337

32338

32477

32495

32478

32479

32484

32485

32486

32487

32488

หมายเหตุ

**   นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

    บังคับ 6 ชุดวชิา

การจดัการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ

การเป็นผู้ประกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจดัการที่พักทางเลือก

นวตักรรมการบริการในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

อารยธรรมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการการท่องเที่ยว **

   และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา

***  เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ และนักศึกษาต้องออกทศันศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

      สาขาวิชาฯ ขอแนะน าใหศึ้กษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว

     กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ

การจดัการธรุกจิการจดัประชมุ นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั

การจดัการโรงแรมและกลยทุธก์ารจดัการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมคัคุเทศกแ์ละการท่องเที่ยวอาเซียน

ความรู้เฉพาะอาชพีมคัคุเทศกแ์ละการบริการในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ***

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกจิ หรือประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจดัการ

   ธรุกจิท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาบริหารธรุกจิ ธรุกจิบริการ คอมพิวเตอร์ธรุกจิ หรือ

   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

การจดัการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอยา่งยั่งยนื

ไทยศึกษา

การจดัการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

การจดัการธรุกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์และการจดัการธรุกจิตัวแทนท่องเที่ยว *

*    เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหน้ักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้

     และประยุกต์วิชาการ ารคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

 : 30264 การจดัการการท่องเที่ยว

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร



10171

11301

11302

11303

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

     กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศเพ่ืองานอาชีพ

การใชภ้าษาองักฤษ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130014 Flag :  03

แขนงวชิา  : 30A -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

30208

30209

30210

30211

30212

60120

32335

32336

32337

32338

32477

32495

หมายเหตุ

     วชิาแกน  6 ชุดวชิา

*  เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหน้ักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้

    และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

การจดัการธรุกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์และการจดัการธรุกจิตัวแทนท่องเที่ยว *

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการการท่องเที่ยว **

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

     วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

คณิตศาสตร์ สถติิธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

การจดัการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอยา่งยั่งยนื

การจดัการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration Program

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

อารยธรรมมนุษย์

   Bachelor of Business Administration
 : บธ.บ.
   B.B.A.

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

สังคมมนุษย์

ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใชป่ระเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกจิ หรือประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจดัการ

   ธรุกจิท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใชส่าขาวชิาบริหารธรุกจิ ธรุกจิบริการ คอมพิวเตอร์ธรุกจิ หรือ

   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 : 30264 การจดัการการท่องเที่ยว

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร



32478

32479

32484

32485

32486

32487

32488

10171

11301

11302

11303

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การจดัการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ

การเป็นผู้ประกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจดัการที่พักทางเลือก

นวตักรรมการบริการในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร

     กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศเพ่ืองานอาชีพ

การใชภ้าษาองักฤษ

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ความรู้เฉพาะอาชพีมคัคุเทศกแ์ละการบริการในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว *

   และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา

     กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ

การจดัการธรุกจิการจดัประชมุ นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั

ความรู้พื้นฐานของมคัคุเทศกแ์ละการท่องเที่ยวอาเซียน

การจดัการโรงแรมและกลยทุธก์ารจดัการโรงแรม

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

*  เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ และนักศึกษาต้องออกทศันศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

   สาขาวิชาฯ ขอแนะน าใหศึ้กษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130015 Flag :  04
แขนงวชิา  : 30A -
วชิาเอก
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

30209

30211

30212

60120

32335

32336

32337

32338

32477

32495

32478

32479

32484

32485

32486

32487

32488

หมายเหตุ

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

การจดัการธรุกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์และการจดัการธรุกจิตัวแทนท่องเที่ยว *

การจดัการธรุกจิการจดัประชมุ นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั

การจดัการโรงแรมและกลยทุธก์ารจดัการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมคัคุเทศกแ์ละการท่องเที่ยวอาเซียน

ความรู้เฉพาะอาชพีมคัคุเทศกแ์ละการบริการในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ***

การจดัการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ

การเป็นผู้ประกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจดัการที่พักทางเลือก

นวตักรรมการบริการในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร

     วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

   และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา

     กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ

*    เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหน้ักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้

    และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

***  เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ และนักศึกษาต้องออกทศันศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

      สาขาวิชาฯ ขอแนะน าใหศึ้กษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว

**   นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

การจดัการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอยา่งยั่งยนื

การจดัการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 : 30264 การจดัการการท่องเที่ยว

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

     วชิาแกน  4 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

 : บธ.บ.
   B.B.A.

 : ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration Program
 : บริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

คณิตศาสตร์ สถติิธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการการท่องเที่ยว **



10171

11301

11302

11303

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

      กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศเพ่ืองานอาชีพ

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

การใชภ้าษาองักฤษ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130016 Flag :  05

แขนงวชิา  : 30A -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา

32335

32336

32337

32338

32477

32495

32478

32479

32484

32485

32486

32487

32488
หมายเหตุ *    เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหน้ักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้

     และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

***  เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ และนักศึกษาต้องออกทศันศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

      สาขาวิชาฯ ขอแนะน าใหศึ้กษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว

**   นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

ความรู้พื้นฐานของมคัคุเทศกแ์ละการท่องเที่ยวอาเซียน

ความรู้เฉพาะอาชพีมคัคุเทศกแ์ละการบริการในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ***

การจดัการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ

การเป็นผู้ประกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจดัการที่พักทางเลือก

นวตักรรมการบริการในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

การจดัการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอยา่งยั่งยนื

การจดัการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
ไทยศึกษา

    บังคับ 6 ชุดวชิา

 : บธ.บ.

   B.B.A.

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวชิาบริหารธรุกจิ ธรุกจิบริการ คอมพิวเตอร์ธรุกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

   วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

การจดัการธรุกจิการจดัประชมุ นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั

การจดัการโรงแรมและกลยทุธก์ารจดัการโรงแรม

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

การจดัการธรุกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์และการจดัการธรุกจิตัวแทนท่องเที่ยว *

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการการท่องเที่ยว **

   และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา

     กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ

 : 30264 การจดัการการท่องเที่ยว

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร



10171

11301

11302

11303

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

     กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศเพ่ืองานอาชีพ

การใชภ้าษาองักฤษ

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130017 Flag :  06

แขนงวชิา  : 30A -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )

ง. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

30208

30209

30210

30211

30212

60120

32335

32336

32337

32338

32477

32495

หมายเหตุ

การจดัการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอยา่งยั่งยนื

การจดัการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

การจดัการธรุกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์และการจดัการธรุกจิตัวแทนท่องเที่ยว *

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการการท่องเที่ยว **

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

     วชิาแกน  6 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

คณิตศาสตร์ สถติิธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

 : บธ.บ.

   B.B.A.

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต

     วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอื่นที่มิใชส่าขาวชิาบริหารธรุกจิ ธรุกจิบริการ คอมพิวเตอร์ธรุกจิ 

   หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 : 30264 การจดัการการท่องเที่ยว

*    เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหน้ักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้

     และประยุกต์วิชาการ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

**   นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร



32478

32479

32484

32485

32486

32487

32488

10171

11301

11302

11303

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *    เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ และนักศึกษาต้องออกทศันศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

      สาขาวิชาฯ ขอแนะน าใหศึ้กษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

การจดัการธรุกจิการจดัประชมุ นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั

การจดัการโรงแรมและกลยทุธก์ารจดัการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมคัคุเทศกแ์ละการท่องเที่ยวอาเซียน

ความรู้เฉพาะอาชพีมคัคุเทศกแ์ละการบริการในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว *

การจดัการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ

การเป็นผู้ประกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจดัการที่พักทางเลือก

นวตักรรมการบริการในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร

     กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศเพ่ืองานอาชีพ

การใชภ้าษาองักฤษ

   และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา

     กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

Last updated: 22-March-2022

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)


