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หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธรุกิจบริการ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
  รหสัหลกัสตูร    :  
  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิบรกิาร 

  ภาษาองักฤษ    :  Bachelor of Business Administration Program in Service Business  
           Management 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเตม็ (ไทย)    :  บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการธุรกจิบรกิาร)  
  ชื่อยอ่ (ไทย)    :  บธ.บ. (การจดัการธุรกจิบรกิาร) 

 ชื่อเตม็ (องักฤษ)    :  Bachelor of Business Administration (Service Business Management) 
 ชื่อยอ่ (องักฤษ)   :  B.B.A. (Service Business Management) 

 
3. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
  3.1  พนกังานหรอืผูบ้รหิารระดบัตน้ในธุรกจิทีพ่กัแรม 
  3.2  พนกังานหรอืผูบ้รหิารระดบัตน้ในธุรกจิน าเทีย่วและตวัแทนการท่องเทีย่ว 
  3.3  พนกังานหรอืผูบ้รหิารระดบัตน้ในธุรกจิบรกิารสุขภาพและความงาม 
  3.4  พนกังานหรอืผูบ้รหิารระดบัตน้ในธุรกจิการจดัอเีวน้ท ์   
  3.5  พนกังานหรอืผูบ้รหิารระดบัตน้ในธุรกจิภตัตาคาร 
  3.6  ผูป้ระกอบการธุรกจิบรกิารขนาดกลางและขาดยอ่ม 
  3.7  นกัวจิยัและนกัวชิาการดา้นธุรกจิบรกิาร 
 
4. หลกัสตูรและแผนการศึกษา 
  4.1   หลกัสตูร  
    4.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 126 หน่วยกติ 
    4.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จ านวน     30 หน่วยกิต 
         หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั  จ านวน     21 หน่วยกิต 
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         (1)  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร จ านวน   (15) หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ จ านวน    (3) หน่วยกติ 
         (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  จ านวน    (3) หน่วยกติ 
         หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก  จ านวน      9 หน่วยกิต 
              (1)  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร     
         (2)  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
         (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         (4)  กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
         (5)  กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื 
         หมายเหตุ เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 (ปรบัปรงุเลก็น้อย) 
            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน     87 หน่วยกิต 
         (1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จ านวน    24 หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ    จ านวน    63 หน่วยกติ 
           ก.  วชิาเฉพาะบงัคบั   จ านวน    33 หน่วยกติ 
           ข.  วชิาเฉพาะเลอืก   จ านวน    30 หน่วยกติ  
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน      6 หน่วยกิต 
       4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน      3    หน่วยกิต 
    4.1.3 รายวิชา  
       ความหมายของรหสัวิชา 
       รายวิชาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว และ
ตวัเลข 3 หลกั น าหน้าทุกรายวชิาในหลกัสตูร ดงัต่อไปนี้ 
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
         รายวชิาต่างๆ ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจะมรีหสัน าหน้าชื่อวชิา ซึ่งมคีวามหมาย 
ดงันี้ 
         ตวัอกัษรสองตวั คอื GE หมายถงึ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
         ตวัเลขหลกัรอ้ย 0-4 หมายถงึกลุ่มวชิา ประกอบดว้ย 
         เลข 0  หมายถงึ กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
         เลข 1  หมายถงึ กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
         เลข 2  หมายถงึ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         เลข 3  หมายถงึ กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
         เลข 4  หมายถงึ กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื  
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       2) หมวดวิชาเฉพาะ 
         หมวดวชิาเฉพาะประกอบด้วยรายวชิาในกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี และกลุ่มวชิา
เฉพาะ จะมรีหสัน าหน้าชื่อวชิา ซึง่มคีวามหมาย ดงันี้ 
         2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี  
           TS หมายถงึ คณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 
           เลขหลกัรอ้ย  คอื  ชัน้ปีที ่ ประกอบดว้ย 
           เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
           เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
           เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
           เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
           เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 
         2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะ  
           อักษรแรกและตัวที่ สอง คือ  TM หมายถึง คณ ะการท่ องเที่ ยวและ
อุตสาหกรรมบรกิาร สาขาวชิาการจดัการธุรกจิบรกิาร 
           เลขหลกัรอ้ย  คอื  ชัน้ปีที ่ ประกอบดว้ย 
           เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
           เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
           เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
           เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
           เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 
       3) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         อกัษรแรกและตวัที่สอง คอื  TM หมายถึง คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บรกิาร สาขาวชิาการจดัการธุรกจิบรกิาร 
         เลขหลกัรอ้ย  คอื  ชัน้ปีที ่ ประกอบดว้ย 
         เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
         เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
         เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
         เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
         เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 
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       รายวิชา 
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 30 หน่วยกติ 
         ประกอบดว้ย 5 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 
         ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั นักศึกษาทุกคนต้องเรยีน จ านวน 21 
หน่วยกติ ดงันี้ 

          (1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร จ านวน 15 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชพี 
(Thai for Careers) 

3(3-0-6) บงัคบั 

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) บงัคบั* 

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English for Communications 2) 

3(3-0-6) 1) บงัคบั* 
2) ศกึษาก่อน GE002 หรอื
คะแนน TOEIC 250 หรอื
เทยีบเท่า 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชพี 1 
(English for Communication in 
Careers 1) 

3(3-0-6) 1) บงัคบั* 
2) ศกึษาก่อน GE003 หรอื
คะแนน TOEIC 350 หรอื
เทยีบเท่า 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชพี 2 
(English for Communication in 
Careers 2) 

3(3-0-6) 1) บงัคบั* 
2) ศกึษาก่อน GE004 หรอื
คะแนน TOEIC 450 หรอื
เทยีบเท่า 

 
เง่ือนไข  
  1. นักศกึษาชาวต่างชาติ  ที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่ 1 (Native Speaker)  ให้นักศึกษาเลือก
เรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศวิชาอ่ืนทดแทน วชิา GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1* วชิา GE003 
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2* GE004  วชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1*  และ วชิา GE005  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*  ให้ครบจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาทดแทนรายวิชา
ภาษาองักฤษ 
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  2. ส าหรบัรายวชิาภาษาองักฤษ นักศกึษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC  หรอืเทยีบเท่า เพื่อ
ขอยกเวน้รายวชิาภาษาองักฤษได ้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ใหเ้สรจ็สิ้นภายในภาคเรยีนที่ 2 ของปี
การศกึษาที ่2 ทีน่ักศกึษาเขา้ศกึษา ในกรณีทีย่ ื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรอืมากกว่า นักศกึษาสามารถไดร้บั
ยกเวน้วชิาภาษาองักฤษไดทุ้กรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอื่นๆ ที่เปิด
สอนในมหาวทิยาลยัทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ได้รบัการยกเว้น เพื่อให้มจี านวนหน่วยกิ
ตครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
   เกณฑก์ารขอทดแทนรายวิชาภาษาองักฤษด้วยคะแนนสอบ TOEIC  
   ผลคะแนนสอบ TOEIC 250-349 ใชท้ดแทนรายวชิา GE002   
   ผลคะแนนสอบ TOEIC 350-449 ใชท้ดแทนรายวชิา GE002  และ GE003 
   ผลคะแนนสอบ TOEIC 450-549 ใชท้ดแทนรายวชิา GE002 GE003  และ GE004 
   ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึน้ไป  ใชท้ดแทนรายวชิา GE002 GE003  GE004 และ GE005 
  3.  ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั ปวส. ยกเว้นวชิา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ และ GE002 
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
         (2)  กลุ่มธรุกิจและการประกอบการ จ านวน 3 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE101 การประกอบการทีข่บัเคลื่อนดว้ย
นวตักรรม 
(Innovation – Driven 
Entrepreneurship) 

3(3-0-6) - 

 

           หมายเหตุ  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทัง้หมด 
 

         (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 3 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE201 การคดิเชงินวตักรรมทางดจิทิลั 
และการโคด้ 
(Digital Innovative Thinking and 
Coding) 

3(3-0-6) - 

 

           หมายเหต ุ ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทัง้หมด 
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         ส่วนท่ี 2 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก นักศกึษาเลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า 9 หน่วย  
กติจากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ 
          อ้างถงึ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีผ่่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ 
          

          หมายเหต ุ ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทัง้หมด 

   
 

       2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 87 หน่วยกติ  
         ประกอบดว้ย 2 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 
         (1)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 24 หน่วยกติ 
                                  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA103 องคก์ารและการจดัการ 
(Organization and Management) 

3(3-0-6) - 

EC913 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
(Introduction to Economics) 

3 (3-0-6) - 

AC914 
 

หลกัการบญัช ี
(Principles of Accounting) 

3(3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3(3-0-6) - 

BA205 การเงนิธุรกจิ 
(Business Finance) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน AC914 

BA207 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณส าหรบัธุรกจิ 
(Quantitative Analysis for Business) 

3(3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกจิ 
(Business Law) 

3(3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏบิตักิาร 
(Operations Management) 

3(3-0-6) - 
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         (2)   กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวน 63 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั จ านวน 33 หน่วยกติ  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM101 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัธุรกจิบรกิาร  
(Introduction to Service Business) 

3(3-0-6) - 

TM102 นวตักรรมการบรกิาร 
(Service Innovation) 

3(3-0-6) - 

TM201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในธุรกจิบรกิาร  
(Consumer Behavior in Service 
Business) 

3(3-0-6) - 

TM202 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการ
จดัการธุรกจิบรกิาร  
(Information Technology for Service 
Business Management) 

3(3-0-6) - 

TM301 การจดัการการตลาดดจิทิลัส าหรบั
ธุรกจิบรกิาร  
(Digital Marketing Management for 
Service Business) 

3(3-0-6) - 

TM302 การจดัการทุนมนุษยแ์ละภาวะผูน้ า
ส าหรบัธุรกจิบรกิาร  
(Human Capital Management and 
Leadership for Service Business) 

3(3-0-6) - 

TM303 การจดัการคุณภาพส าหรบัธุรกจิ
บรกิาร  
(Quality Management  for Service 
Business) 

3(3-0-6) - 

TM401 การจดัการเชงิกลยุทธส์ าหรบัธุรกจิ
บรกิาร 
(Strategic Management for Service 
Business) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM402 การสรา้งธุรกจิใหมแ่ละการเป็น
ผูป้ระกอบการส าหรบัธุรกจิบรกิาร 
(New Venture Creation and 
Entrepreneurship for Service 
Business) 

3(3-0-6) - 

TM403 ระเบยีบวธิวีจิยัเบือ้งตน้ส าหรบัธุรกจิ
บรกิาร 
(Research Methodology for Service 
Business) 

3(3-0-6) - 

TM404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัทางการ
จดัการธุรกจิบรกิาร 
(Seminar on Current Issues in 
Service Business) 

3(3-0-6) - 

 
           ข.  วิชาเฉพาะเลือก จ านวน 30 หน่วยกติ 
             - กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จ านวน 15 หน่วยกติ  
              ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนจากรายวชิาต่อไปนี้ ใหค้รบ 15 หน่วยกติ   
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM203 การจดัการธุรกจิทีพ่กัแรม 
(Accommodation Business 
Management) 

3(3-0-6) - 

TM204 การจดัการธุรกจิน าเทีย่วและตวัแทน
การท่องเทีย่ว 
(Tour Operator and Travel Agency 
Management) 

3(3-0-6) - 

TM205 การจดัการธุรกจิอเีวน้ทแ์ละไมซ ์
(Event and MICE Business 
Management) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM206 การจดัการธุรกจิภตัตาคาร 
(Restaurant Management) 

3(3-0-6) - 

TM304 การด าเนินงานและการจดัการงาน
หอ้งพกั 
(Room Division Operations and 
Management) 

3(3-0-6) - 

TM305 การด าเนินงานและการจดัการงาน
บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 
(Food and Beverage Service 
Operations and Management) 

3(2-2-5) - 

TM306 การวางแผนและการด าเนินการ 
จดัน าเทีย่ว  
(Tour Planning and Organizing) 

3(3-0-6) - 

TM307 ระบบการส ารองทีน่ัง่และการออกบตัร
โดยสารของสายการบนิ  
(Ticketing and Reservation System 
for Airline) 

3(2-2-5) - 

TM308 การด าเนินงานและการจดัการการ
ประชุมและนิทรรศการ  
(Meeting Convention and Exhibition 
Business Operations and 
Management) 

3(3-0-6) - 

TM309 การด าเนินงานและการจดัการการ
ท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั 
(Incentive Travel Operations and 
Management) 

3(3-0-6) - 

TM310 การด าเนินงานและการบรกิารจดัเลีย้ง 
(Catering Operations and Service) 

3(3-0-6) - 

TM311 จดัการงานครวัและการประกอบอาหาร 
(Kitchen and Culinary Management) 

3(2-2-5) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM405 การจดัการธุรกจิสปา 
(Spa Business Management) 

3(3-0-6) - 

TM406 การจดัการธุรกจิสถานพยาบาล 
(Hospital Business Management) 

3(3-0-6) - 

TM407 การจดัการธุรกจิบรกิารผูส้งูอายุ 
(Elderly Service Business 
Management) 

3(3-0-6) - 

 
           - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศส าหรบังานอาชีพ จ านวน 15 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM207 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิ
บรกิาร 1 
(English for Service Business 
Management 1) 

        3(2-2-5) - 

TM208 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิ
บรกิาร 2 
(English for Service Business 
Management 2) 

        3(2-2-5) - 

TM312 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิ
บรกิาร 3 
(English for Service Business 
Management 3) 

        3(2-2-5) - 

TM313 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิ
บรกิาร 4 
(English for Service Business 
Management 4) 

        3(2-2-5) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM408 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิ
บรกิาร 5 
(English for Service Business 
Management 5) 

        3(2-2-5) - 

 
       3) หมวดเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 
         นักศกึษาอาจเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปิดสอนในสาขาวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตรี ใน
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หรือคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัรองจากส านกังาน ก.พ.  

         หมายเหต ุ ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทัง้หมด 
 
       4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยกติ  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM399 ประสบการณ์วชิาชพี 
(Professional Internship) 

3(300 ชัว่โมง) - 
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   4.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
     

ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชพี 3(3-0-6) - 
GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) - 
GE101 การประกอบการทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 3(3-0-6) - 
BA103 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0-6) - 
EC913 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) - 
TM101 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัธุรกจิบรกิาร 3(3-0-6) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE002  
หรอื คะแนน TOEIC  
350 หรอืเทยีบเท่า 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก (1) 3(3-0-6) - 
GE201 การคดิเชงินวตักรรมทางดจิทิลัและการโคด้ 3(3-0-6) - 
TM102 นวตักรรมการบรกิาร 3(3-0-6) - 
AC914 หลกัการบญัช ี 3(3-0-6) - 
TM201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในธุรกจิบรกิาร 3(3-0-6) - 

    
TM207 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิบรกิาร 1 3(2-2-5) - 

รวม 21  
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1  3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE003 
หรอืคะแนน TOEIC 
450 หรอืเทยีบเท่า 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก (2) 3(3-0-6) - 
BA201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) - 
BA207 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณส าหรบัธุรกจิ 3(3-0-6) - 
TM202 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการจดัการธุรกจิ

บรกิาร 
3(3-0-6) - 

TMXXX วชิาเฉพาะเลอืก (1) 3(3-0-6) - 
TM208 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิบรกิาร 2 3(2-2-5) - 

รวม 21  
 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE004 
หรอื คะแนน TOEIC 
550 หรอืเทยีบเท่า 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก (3) 3(3-0-6) - 
BA205 การเงนิธุรกจิ 3(3-0-6) ศกึษาก่อน AC914 
LW911 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) - 
TM301 การจดัการการตลาดดจิทิลัส าหรบัธุรกจิบรกิาร  3(3-0-6) - 
TMXXX วชิาเฉพาะเลอืก (2) 3(3-0-6) - 
TM312 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิบรกิาร 3 3(2-2-5) - 

รวม 21  
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ปีท่ี 3 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA304 การจดัการการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) - 
TM302 การจดัการทุนมนุษยแ์ละภาวะผูน้ าส าหรบั

ธุรกจิบรกิาร  
3(3-0-6) - 

TM303 การจดัการคุณภาพส าหรบัธุรกจิบรกิาร  3(3-0-6) - 
TM401 การจดัการเชงิกลยุทธส์ าหรบัธุรกจิบรกิาร 3(3-0-6) - 
TMXXX วชิาเฉพาะเลอืก (3) 3(3-0-6) - 
TM313 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิบรกิาร 4 3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(1) 3(3-0-6) - 
รวม 21  

 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM402 การสรา้งธุรกจิใหมแ่ละการเป็นผูป้ระกอบการ
ส าหรบัธุรกจิบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TM403 ระเบยีบวธิวีจิยัเบือ้งตน้ส าหรบัธุรกจิบรกิาร 3(3-0-6) - 
TM404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัทางการจดัการธุรกจิ

บรกิาร 
3(3-0-6) - 

TMXXX วชิาเฉพาะเลอืก (4) 3(3-0-6) - 
TMXXX วชิาเฉพาะเลอืก (5) 3(3-0-6) - 
TM408 ภาษาองักฤษส าหรบัการจดัการธุรกจิบรกิาร 5 3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3(3-0-6) - 
รวม 21  

 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิบรกิาร (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  15 

 

ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TM399 ประสบการณ์วชิาชพี 3(300 ชัว่โมง) - 
รวม 3  

 
 
 
 


	1. ปก
	2. มคอ. 2 การจัดการธุรกิจบริการ (ประชาสัมพันธ์)

