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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
รหสัหลกัสูตร : 25510561103665 
ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย) : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการการโรงแรม) 
ช่ือยอ่ (ไทย) : บธ.บ. (การจดัการการโรงแรม) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Business Administration (Hotel Management) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ) : B.B.A. (Hotel Management) 

3. วชิาเอก / หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
การจัดการการโรงแรม  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถ

ปฏิบติังานในธุรกิจโรงแรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ในการจดัการธุรกิจโรงแรมในการแกปั้ญหาการท างานได ้รวมถึง
ผลิตบณัฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทกัษะความพร้อมดา้นสังคม ท่ี
จ าเป็นต่อการท างานและการใชชี้วติในอนาคต 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 138 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
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5.3 ภาษาทีใ่ช้ 
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวชิาหลกัเป็นต าราภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถฟัง พดู อ่าน เขียน และเขา้ใจภาษาไทยเป็นอยา่งดี 

5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ปรับปรุงจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงหลกัสูตร 
ในการประชุม เม่ือวนัท่ี 4 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

- สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  พิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเห็นชอบ 
ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563   เม่ือวนัท่ี  12  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

- สภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  อนุมติัหลกัสูตร 
ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 (340) เม่ือวนัท่ี  20 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

- เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
การจดัการการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
1. พนกังานในโรงแรม และรีสอร์ต 
2. พนกังานตอ้นรับ 
3. พอ่ครัว 
4. พนกังานดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 
5. พนกังานสายการบิน  
6. พนกังานส ารองท่ีพกัและบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
7. ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

ในการพฒันาประเทศท่ีมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นการเขา้สู่ ”ยุค
ดิจิทลั” เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมัน่คง ย ัง่ยืน เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
ส่งเสริมนโยบายของประเทศท่ีเนน้เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม มุ่งหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งกา้วกระโดด และ
เพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในระดบัโลก โดยเป็นการเปล่ียนจากภาคอุตสาหกรรมการรับผลิตไปสู่การบริการมากข้ึน ทั้งน้ี กลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพมาก และมีความน่าสนใจอย่างยิ่งท่ีจะน ามาต่อยอดเพ่ือสร้างจุดแข็งโดยสอดคลอ้งกับการพฒันา
ประเทศ คือกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมหลกัท่ีเป็นเป้าหมายในการพฒันาเพ่ือ
ยกระดบัรายไดข้องประเทศ 

   จากแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) วางเป้าหมายรายได้ด้านการ
ท่องเท่ียวไม่ต ่ากวา่ 3 ลา้นลา้นบาทต่อปี และยกระดบัความสามรถในการท่องเท่ียว (The Travel & Tourism competitive index : 
TTCI) ใหไ้ม่ต ่ากวา่อนัดบัท่ี 30 และยิง่ไปกวา่นั้น รายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียของประเทศไทยมีสดัส่วนท่ีสูง
ถึงราว 10% จากGDP จากศกัยภาพท่ีรัฐเล็งเห็น ท าให้กล่าวไดว้า่ การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืนเป็นเร่ืองส าคญั เน่ืองจากการท่องเท่ียว ถือเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
และการพฒันาสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเขา้พกั นอกเหนือไปจากการบริการ แต่เป็นการส่งมอบประสบการณ์ท่ีหาท่ีอ่ืนไม่ได ้จึง
เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการยกระดบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม อนัเป็นหวัใจหลกัของเศรษญกิจไทย 

จากโอกาสท่ีมีศกัยภาพในการเป็นเมืองท่องเท่ียวติดอนัดบัโลกของประเทศไทย และความหลากหลายดา้นธุรกิจท่ี
พกัแรม รวมถึงเคร่ืองมือในการบริหารงานโรงแรมในยคุดิจิทลั จะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนั มีธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดเล็กทีเกิดข้ึนมา
มากมาย ไม่วา่จะเป็น โรงแรมขนาดเล็ก เกสท์เฮาส์ โฮสเทล หรือโฮมสเตย ์ โดยบุคคลทัว่ไปสามารถเป็นเจา้ของธุรกิจท่ีพกัได้
โดยลงทุนไม่มาก การจดัการโรงแรมท าไดง่้ายข้ึนผา่นระบบเทคโนโลย ีแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นระบบการจองหอ้ง การ
จดัการดา้นแม่บา้น อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยท่ีโรงแรมขนาดเล็กเหล่าน้ีไม่ตอ้งลงทุนสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่านั้นเอง 
และสามารถน าเงินลงทุนไปพฒันาต่อยอดเพ่ือสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไดดี้ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีอาจอาจกล่าวได้
วา่ รูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีพกัทางเลือกสามารถบริหารจดัการไดง่้ายยิ่งข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้งลงทุนเงินกอ้นใหญ่ แต่สามารถ
จดัหาบริการจากบิษทัท่ีมีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆ เขา้มาท างานแทนให้ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน 
ไดง่้ายข้ึนมาก ซ่ึงเป็นการสร้างงาน การกระจายงาน การสร้างรายไดแ้ละการพฒันาประเทศต่อไป  

 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรมไดรั้บผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วซ่ึงเกิดจาก
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีทางอากาศยานท่ีท าให้การคมนาคมและขนส่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและช่วยประหยดัพลงังาน นอกจากน้ีปัจจยั
ดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ และท าใหก้ารโยกยา้ยถ่ินฐานของประชากรสะดวกข้ึน มีการ
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บริโภคข่าวสาร สินคา้และบริการท่ีฉบัไว วฒันธรรมจากต่างชาติมีอิทธิพลต่อค่านิยมและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ซ่ึงก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงรูปแบบวิถีชีวิต และค่านิยมของคนในสังคม  ความกา้วหน้าทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข การให้
ความส าคญัในดา้นสุขภาพ และการศึกษาท่ีสูงข้ึนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม เช่น การลดลงของจ านวน
ประชากรเด็ก และมีอตัราผูสู้งอายท่ีุมากข้ึน 

 การปรับตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะโครงสร้าง
ทางสงัคมและรูปแบบวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลง  อยา่งไรก็ตามการส่งเสริมการท่องเท่ียวคุณภาพ และน าเสนอความเป็นไทยให้เป็น
จุดขายทางการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายไดท้างการท่องเท่ียวให้ประเทศ โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน าไปสู่การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน การให้ความส าคญัในเร่ืองอตัลกัษณ์การบริการแบบไทย พร้อมทั้ งการ
อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีอนัสวยงาม และวิถีชีวิตไทย การสร้างวฒันธรรมการท่องเท่ียวท่ีมีจิตส านึกเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน
ดา้นการท่องเท่ียว และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบกบัแหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ีจึงเป็นหนา้ท่ีของคนในชุมชนท่ีตอ้งตระหนกัถึงคุณค่า
ของแหล่งท่องเท่ียวของตนเอง และช่วยกนัดูแลจดัระเบียบการท่องเท่ียวภายในชุมชน รวมถึงการสร้างบุคลากรท่ีมีวินยั ใฝ่รู้ ใช้
ภูมิปัญญาในการพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้กิดความน่าสนใจ และมีการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถน าความรู้และทกัษะมาประยกุต์ใชใ้นการประกอบวิชาชีพได ้พร้อมทั้งปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพและเกิด
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสงัคม ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อนั
น าไปสู่การยกระดบัมาตรฐานความสามารถของบณัฑิตในการแข่งขนัดา้นวิชาชีพ และเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัประเทศและ
โลกต่อไป 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
สถาบนัตอ้งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะความช านาญในดา้นวชิาชีพท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ โดยมี

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศและนานาประเทศ กล่าวคือสถาบนัตอ้งรับผิดชอบในการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีความ
พร้อมในทุกดา้น ทั้งเป็นแหล่งท่ีรวมงานวชิาการและ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  พร้อมทั้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์โดยมีเวที
แลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการและงานวิจยัในระดบันานาชาติ นอกจากนั้น สถาบนัตอ้งปลูกฝังคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพ พร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อสงัคมใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย 
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลยั 
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

1) กลุ่มวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไดแ้ก่ 
- กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  

  และ คณะนิเทศศาสตร์ 
 - กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  เปิดสอนโดย  คณะบริหารธุรกิจ   
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และคณะนิติศาสตร์ 
 - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเปิดสอนโดย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 - กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม เปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  
 - กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื  เปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์   
   และคณะนิเทศศาสตร์ 
2) กลุ่มวชิาแกน ไดแ้ก่ 

- กลุ่มวชิาดา้นบญัชีเปิดสอนโดยคณะบญัชี 
- กลุ่มวชิาดา้นเศรษฐศาสตร์เปิดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาดา้นกฎหมายเปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

ทุกรายวชิาในหมวดวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ นกัศึกษาหลกัสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวชิาเลือกเสรี 
13.3. การบริหารจดัการ 

13.3.1 แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกบัอาจารยป์ระจ าวิชา   เพื่อการจดัการ
เรียนการสอน การวดั และประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

13.3.2 หัวหน้าสาขาวิชาท าหน้าท่ีก ากับดูแลและพฒันาหลกัสูตร โดยประสานกับคณะ ภายใตก้ฎเกณฑ์ของ
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบณัฑิต ทั้งในระดบัปฏิบติัการ
และผูป้ระกอบการ ท่ีมีความพร้อมทั้ งด้านการบริหารจัดการ ภาษา วฒันธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตใจพร้อมบริการ  
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลกัวชิาการ และวชิาชีพ เขา้ใจสถานการณ์ของโลกและสงัคม มีความพร้อม
ในการปรับเปล่ียนเพ่ือพฒันาในทางท่ีดีข้ึน และเป็นบณัฑิตท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะความรู้ ความสามารถ และปฏิบติังานไดจ้ริงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการ มีความเป็นผูป้ระกอบการและมีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถน านวตักรรมใหม่ๆ มา

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
5. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถส่ือสารขา้มวฒันธรรมไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา
1.1 ระบบ

การจดัการศึกษาเป็นแบบทวภิาค  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดย 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่
นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาห์  ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร หรือนโยบายของมหาวทิยาลยั
1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร

2.1 วนั- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคตน้  เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัตอ่ไปน้ี 
2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั (ม. 6) หรือระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดบัอนุปริญญา (3 ปี 

หรือเทียบเท่า หรือ 
2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัใด หรือสถาบนัการศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือ 

ต่างประเทศ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาอ่ืน 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่มีพ้ืนฐานความรู้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากหลากหลายสาขา เช่น สาย
วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  สายศิลป์-ค านวณ สายศิลป์-ภาษา  และสายวชิาชีพ  ท าใหมี้พ้ืนความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนสาขา
บริหารธุรกิจอนัไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน แตกต่างกนั  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนกัศึกษาในข้อ 2.3 

- กลยทุธ์ในการด าเนินงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามาเป็นระดบัมหาวทิยาลยั
ทางคณะจะจดัใหมี้การติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

- นกัศึกษาท่ีไม่ผา่นเกณฑพ้ื์นฐานทางดา้นคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ควรมีการ
จดัอบรมปรับความรู้ก่อนเร่ิมเรียนในภาคการศึกษาแรก 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลกัสูตร

3.1.1    จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 138 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั 21 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก   9 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 96 หน่วยกติ 
2.1 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 24 
2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะ 72 

2.2.1 วชิาเฉพาะบงัคบั 42 
2.2.2 วชิาเฉพาะเลือก 30 

2.2.2.1 วชิาความสนใจเฉพาะ 15 
2.2.2.2 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 15 

(3) หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
(4) หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 6 หน่วยกติ 
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3.1.3 รายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและจ านวนหน่วยกติ 
3.1.3.1 รหัสวชิา 
รายวิชาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑก์ารใชร้หัสวิชา โดยแทนดว้ยตวัอกัษร 2 ตวั และตวัเลข 3 หลกั น าหน้าทุก

รายวชิาในหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 
(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป

รายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปจะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี
ตวัอกัษรสองตวั คือ GE  หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป
ตวัเลขหลกัร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวชิา  ประกอบดว้ย 
เลข 0  หมายถึง กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
เลข 1  หมายถึง กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 
เลข 2  หมายถึง กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เลข 3  หมายถึง กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 
เลข 4  หมายถึง กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื  

(2) หมวดวชิาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนธุรกิจ กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชาโท จะมีรหัส
น าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี

2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 
อกัษรตวัแรกและตวัท่ีสอง  คือ  คณะวชิาท่ีใหบ้ริการวชิาพ้ืนฐานอาชีพ ประกอบดว้ย 
BA หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
AC หมายถึง คณะบญัชี 
EC หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 
SC หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
LW หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 
เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลข 9   หมายถึง  บริการการสอนต่างคณะ 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 

2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะ  
2.2.1 วชิาเฉพาะบังคบั  
อกัษรแรกและตวัท่ีสอง คือ  TH หมายถึง คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวชิา 
การจดัการการโรงแรม 
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เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลข 8 หมายถึง จดัสอนในกลุ่มวชิาสหกิจศึกษา 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 – 99 
2.2.2 วชิาเฉพาะเลือก 

2.2.2.1 วชิาความสนใจเฉพาะ
อกัษรแรกและตวัท่ีสอง คือ  TH หมายถึง คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวชิา 
  การจดัการการโรงแรม 
เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลข 8 หมายถึง จดัสอนในกลุ่มวชิาสหกิจศึกษา 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 – 99 

2.2.2.2 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 
อกัษรตวัแรก  คือ T หมายถึง คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ H หมายถึง สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม  
เลขหลกัร้อย เลขหลกัสิบ และหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 

3.1.3.2 รายวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ มี 2 กลุ่มวชิา จ านวนรวม  96 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จ านวน  24 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BA103 องคก์ารและการจดัการ 
(Organization and Management) 

3 (3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BA205 การเงินธุรกิจ 
 (Business Finance) 

3 (3-0-6) -



- 15 - 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BA210 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
(Quantitative Analysis and Business Statistics) 

3 (3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 
(Operations Management) 

3 (3-0-6) - 

AC917    หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 
                (Principles of Accounting) 

3 (3-0-6) - 

EC913     เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
                (Introduction to Economics)  

3 (3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 
(Business Law) 

3 (3-0-6) - 

 
2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะ (กลุ่มวชิาเอก) มี 2 กลุ่มวชิา จ านวนรวม  72  หน่วยกิต  
2.2.1 วชิาเฉพาะบงัคบั จ านวน 42 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
TH101 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

(Tourism and Hospitality Industry) 
3 (3-0-6) - 

TH102 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและจิตวทิยาบริการ 
(Tourist Behavior and Service Psychology) 

3 (3-0-6) - 

TH103 การจดัการธุรกิจโรงแรม 
                (Hotel Business Management) 

3 (3-0-6) - 

TH201     การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในธุรกิจท่ีพกั   
                (Environmental Management in the Accommodation  
                Business) 

3 (3-0-6) - 

TH202 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจโรงแรม 
(Human Resources Management in Hotel Business ) 

3 (3-0-6) - 

TH203 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
                (Laws and Professional Ethics in Tourism Industry)  

3 (3-0-6) - 

TH301 เทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Information Technology in Tourism Industry) 

3 (3-0-6) - 

TH302 ระเบียบวธีิวจิยัในธุรกิจโรงแรม 
(Research Methodology in Hotel Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA210 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
TH303 การด าเนินงานแม่บา้น  

(Housekeeping Operations) 
3 (3-0-6) - 

TH304 การตลาดยคุดิจิทลัในธุรกิจโรงแรม 
                (Digital Marketing in Hotel Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

TH305 การด าเนินงานส่วนหนา้ 
(Front Office Operations) 

3 (3-0-6) - 

TH306 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
               (Food and Beverage Service) 

3(2-2-5) 
 

- 
 

TH401 สมัมนาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Seminar in Tourism Industry) 

3 (3-0-6) ศึกษาวชิาเอกของสาขา
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 21 

หน่วยกิต 
TH402 นวตักรรมและการประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
               (Innovations and Entrepreneurship in Tourism Industry) 

3 (3-0-6) - 

 
2.2.2 วชิาเฉพาะเลือก ม ี2 กลุ่มวชิา จ านวน 30 หน่วยกติ 
 2.2.2.1 วชิาความสนใจเฉพาะ จ านวน 15 หน่วยกติ   
                 สามารถเลือกเรียน 5 รายวชิา จาก 1 กลุ่มวชิา หรือจาก 5 กลุ่มวชิาน้ี  

2.2.2.1.1  กลุ่มวชิาการจดัการธุรกจิภัตตาคารและบริการอาหาร 
 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

TH204 การจดัการภตัตาคารในยคุดิจิทลั 
(Restaurant Management in Digital Era) 

3 (3-0-6) - 

TH205 ธุรกิจบาร์และเคร่ืองด่ืม 
(Bars and Beverage Business) 

3 (2-2-5) - 

TH206 โลกของไวน ์
(World of Wine) 

3 (3-0-6) - 

TH207 การด าเนินงานและบริการจดัเล้ียง 
(Banquet and Catering Operations) 

3 (3-0-6) - 

TH208 การด าเนินงานครัว 
(Kitchen Operations) 

3 (1-4-4) - 

TH307 การประกอบอาหารนานาชาติ  
(International Culinary) 

3 (1-4-4) ศึกษาก่อน  TH208 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

TH308  เบเกอร่ีเบ้ืองตน้  
(Bakery for Beginners) 

3 (1-4-4) - 

TH309 การออกแบบองคป์ระกอบอาหารเชิงสร้างสรรค ์
(Creative Food Styling) 

3 (2-2-5) - 

TH310 การควบคุมอาหารและเคร่ืองด่ืม  
(Food and Beverage Control) 
 
 

3 (3-0-6) - 

      2.2.2.1.2  กลุ่มวชิาการจดัการอเีว้นท์ 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

TH209    ธุรกิจการจดัอีเวน้ทแ์ละไมซ์ 
              (Event and MICE Business) 

3 (3-0-6) - 

TH210   การจดัการธุรกิจการประชุม 
              (Meeting and Convention Business Management) 

3 (3-0-6) - 

TH211 การจดัการธุรกิจการจดันิทรรศการ 
                และงานแสดงสินคา้ 
               (Exhibition and Trade Show Business Management)  

3 (3-0-6) - 

TH212 การจดัการสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับงานอีเวน้ท ์
               (Venues and Facility Management for Event) 

3 (3-0-6) - 

TH311 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมส าหรับการจดัอีเวน้ท ์
               (Creativity and Innovation for Event) 

3 (3-0-6) - 

TH312 การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั    
               (Incentive Travel Business Management) 

3 (3-0-6) - 

TH313  การบริการจดัเล้ียงส าหรับงานอีเวน้ท ์
                (Catering Service for Event) 
 
 
 
 
 
 
 

3 (3-0-6) - 
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1.2.2.1.3 กลุ่มวชิาการจดัการธุรกจิสายการบิน 
 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
TH213       อุตสาหกรรมการบิน     
                  (Airline Industry) 

3 (3-0-6) - 

TH214       การด าเนินงานและการจดัการท่าอากาศยาน   
                  (Airport Operations and Management) 

3 (3-0-6) - 

TH215       การจดัการงานบริการผูโ้ดยสารภาคพ้ืน                  
                  (Passenger Ground Services Management) 

3 (3-0-6) - 

TH314       การจดัการงานบริการสมัภาระ                 
                  (Baggage Service Management) 

3 (3-0-6) - 

TH315       การจดัการงานบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน   
                    (In-flight Service Management)  

3 (3-0-6)  

TH316       ระบบการส ารองท่ีนัง่และการออกบตัรโดยสารส าหรับธุรกิจ  
                   สายการบิน                
                   (Ticketing and Reservation System for Airline Business) 

3 (2-2-5) - 

TH317        การจดัการความปลอดภยัและนิรภยัทางการบิน                                                
                   (Aviation Safety and Security Management)               

3 (3-0-6)                   - 

TH318        การจดัการงานบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ    
                   (Air Cargo Service Management) 

3 (3-0-6) - 

 
1.2.2.1.4 กลุ่มวชิาการจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว 

 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
TH216        การจดัการการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื                  
                   (Sustainable Tourism Management) 

3 (3-0-6) - 

TH217       การวางแผนและการจดัการแหล่งท่องเท่ียว  
                  (Destination Planning and Management) 

3 (3-0-6) - 

TH319       การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทนการท่องเท่ียว  
                  (Tour Business and Travel Agency Management) 

3 (3-0-6) - 



- 19 - 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
TH320       การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอาหาร   
                   (Gastronomy Tourism Management) 

3 (3-0-6) - 

TH321        การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
                   (Community-Based Tourism Management) 

3 (3-0-6) - 

TH322        การจดัการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
                   (Health Tourism Management)   

3 (3-0-6) - 

TH323        การจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                   (Cultural Tourism Management)   

3 (3-0-6) - 

TH324       การท่องเท่ียวในอาเซียน + 6 
                  (Tourism in ASEAN +6) 

3 (3-0-6) - 

 

     1.2.2.1.5   กลุ่มวชิาการจดัการธุรกจิบริการ 
 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
TH218       การจดัการธุรกิจสปา                  
                   (Spa Business Management) 

3 (3-0-6) - 

TH219       คุณภาพการบริการและการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ใน 
                   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
                   (Service Quality and Customer Experience Management in  
                   Tourism Industry) 

3 (3-0-6) - 

TH325        ธุรกิจบริการเพื่อสงัคมผูสู้งวยั 
                    (Service Business for Aging Society) 

 3 (3-0-6)                    - 

TH403        การจดัการเชิงกลยทุธ์ในธุรกิจโรงแรม 
                   (Strategic Management in Hotel Business) 

3(3-0-6) 
 

      ศึกษาก่อน BA103 
 

TH404        การจดัการวกิฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
                    (Crisis Management in Tourism Industry) 

 3 (3-0-6)              - 

TH405        การจดัการธุรกิจสถานพยาบาล   
                   (Hospital Business Management)                                                      

 3 (3-0-6)                    - 
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2.2.2.2 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ จ านวน 15 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ภาษาองักฤษในงานโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
TH001 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานโรงแรมและการท่องเท่ียว  

(English for Communication in Hotel and Tourism) 

 
3 (3-0-6) 

 
- 

TH002 ภาษาองักฤษส าหรับงานหอ้งพกั 
(English for Rooms Division) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน TH001  

TH003 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจภตัตาคาร 
(English for Restaurant Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน TH001  

TH004 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจบริการ 
(English for Service Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน TH001  

TH005 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการบิน 
(English for Airline Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน TH001  

TH006     การเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในธุรกิจโรงแรม  
                (Englsih Writing for Hotel Business)        

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน TH001 

TH007 การสนทนาภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจโรงแรม  
                (English Conversation for  Hotel Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน TH001  

หมายเหตุ: ส าหรับกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการโรงแรม  สามารถเลือก
เรียนกลุ่มวชิาโทภาษาต่างประเทศจากคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ หรือกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (ภาษา
ท่ี 2) ของสาขาวิชาการท่องเท่ียว ท่ีมีเน้ือหาสาระของความรู้และทกัษะท่ีให้ผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในธุรกิจ
การโรงแรม  โดยก าหนดใหเ้ลือกเรียน 1 ภาษา ยกเวน้ภาษาไทย  จ านวน  15  หน่วยกิต 
 
3 หมวดวชิาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดทุ้กวชิาท่ีนกัศึกษาสนใจ เพ่ือนบัหน่วยกิตรวม
ไวใ้นหมวดวชิาเลือกเสรี 

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 
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4 หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ จ านวน 6 หน่วยกิต 
 
          นกัศึกษาตอ้งฝึกปฏิบติังานแบบสหกิจศึกษาเท่านั้น 
  

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
TH800 สหกิจศึกษา 
                (Co-operative Education) 

6 (0-40-20) - 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม 

ช้ันปีที ่1  ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6) - 
GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3 (3-0-6) - 
GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 3 (3-0-6) - 
GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 3 (3-0-6) - 
TH101 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 3 (3-0-6) - 
TH102 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและจิตวทิยาบริการ 3 (3-0-6) - 

รวม 18  
 

ช้ันปีที ่1  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE002  
หรือ คะแนน TOEIC  
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) - 
BA201 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) - 
AC917 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) - 
EC913 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) - 
BA103 องคก์ารและการจดัการ 3 (3-0-6) - 
TH103 การจดัการธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6) - 

รวม 21  
 

ช้ันปีที ่1  ภาคฤดูร้อน  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GExxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก (1) 3 (3-0-6) - 
GExxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก (2) 3 (3-0-6) - 

รวม 6  
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ช้ันปีที ่2  ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 
 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE003. 
หรือ คะแนน TOEIC  
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

AC917 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) - 
TH202 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6) - 
TH203 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพในอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว 
3 (3-0-6) - 

 วชิาเฉพาะเลือก (1) 3  
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (1) 3 - 

รวม 18  

ช้ันปีที ่2  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 
หรือ คะแนน TOEIC  
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

BA210 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) - 
TH201 การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในธุรกิจท่ีพกั 3 (3-0-6)  

 วชิาเฉพาะเลือก (2) 3  
 วชิาเฉพาะเลือก (3) 3  
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (2) 3 - 

รวม 18  

ช้ันปีที ่2  ภาคฤดูร้อน  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GExxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก (3) 3 (3-0-6)  
BA205 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) - 

รวม 6  
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ช้ันปีที ่3  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TH303 การด าเนินงานแม่บา้น  3 (3-0-6) - 
TH304 การตลาดยคุดิจิทลัในธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 
TH305 การด าเนินงานส่วนหนา้ 3 (3-0-6) - 
TH306 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 (2-2-5) - 

 วชิาเฉพาะเลือก (4) 3  
 วชิาเฉพาะเลือก (5) 3  

รวม 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปีที ่3  ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 3 (3-0-6) - 
TH301 เทคโนโลยสีารสนเทศในอตุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว 
3 (3-0-6) - 

TH302 ระเบียบวธีิวจิยัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA210 
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (3) 3  
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (4) 3  
 วชิาเลือกเสรี(1) 3  

รวม 18   
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ช้ันปีที ่4  ภาคต้น   

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TH401 สมัมนาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) ศึกษาวชิาเอกของ
สาขามาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 21 หน่วยกิต 

TH402 นวตักรรมและการประกอบการในธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA103 

 วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (4) 3  
 วชิาเลือกเสรี(2) 3  

รวม 12   
 

 
ช้ันปีที ่4  ภาคปลาย  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TH800 สหกิจศึกษา  6 (0-40-20) - 
รวม 6  

 
 
หมายเหตุ: - คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการสามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงจะมี

ประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 
 - นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


