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 หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคาร 

หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
1. รหสัและช่ือหลกัสตูร  
  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  
           สาขาวชิาศลิปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคาร 
  ภาษาองักฤษ    :  Bachelor of Business Administration Program in  
           Culinary Arts and Restaurant Management 
 

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

 ชื่อเตม็ (องักฤษ)    :  Bachelor of Business Administration  
          (Culinary Arts and Restaurant Management)  
 ชื่อยอ่ (องักฤษ)   :  B.B.A. (Culinary Arts and Restaurant Management) 

 
3. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
  3.1  เชฟอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ
  3.2  เชฟขนมอบและของหวาน 
  3.3  นกัออกแบบและตกแต่งอาหาร 
  3.4  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นกาแฟ 
  3.5    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการผลติเครือ่งดื่ม 
  3.6  ผูบ้รหิารธุรกจิภตัตาคารและบรกิารอาหาร 
  3.7  ผูป้ระกอบการธุรกจิภตัตาคารและบรกิารอาหาร 
   
4. หลกัสตูรและแผนการศึกษา 
  4.1   หลกัสตูร  
    4.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 135 หน่วยกติ 
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    4.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จ านวน     30 หน่วยกิต 
         หมายเหต ุเป็นไปตามหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
 

            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน     87 หน่วยกิต 
         (1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จ านวน    24 หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ    จ านวน    63 หน่วยกติ 
           ก.  วชิาเฉพาะบงัคบั   จ านวน   (48) หน่วยกติ 
           ข.  วชิาเฉพาะเลอืก   จ านวน   (15) หน่วยกติ 
            

       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน      6 หน่วยกิต 
       4)   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน     12 หน่วยกิต 
    4.1.3 รายวิชา  
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 30 หน่วยกติ 

อ้างถงึ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรปรญิญาตร ีพ.ศ. 2564 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีผ่่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวก ก.)  
         หมายเหตุ ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
หรอืเทยีบเท่า ไม่ต้องศกึษาวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ยกเว้นวชิาที่ต้องศกึษา จ านวน 2 วชิา คอื GE071 
ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ1 และ GE072 ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ2 
       2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 87 หน่วยกติ  
         ประกอบดว้ย 2 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 
         (1)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 24 หน่วยกติ 
                                  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA103 องคก์ารและการจดัการ 
(Organization and Management) 

3(3-0-6) - 

EC913 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
(Introduction to Economics) 

3 (3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3(3-0-6) - 

AC917 
 

หลกัการบญัชเีบือ้งตน้ 
(Principles of Accounting) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 

จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA205 การเงนิธุรกจิ 
(Business Finance) 

3(3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏบิตักิาร 
(Operations Management) 

3(3-0-6) - 

BA210 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและสถติธิุรกจิ 
(Quantitative Analysis and Statistics Business) 

3(3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกจิ 
(Business Law) 

3(3-0-6) - 

 

         (2)   กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวน 63 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั จ านวน 48 หน่วยกติ  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TR101 อุตสาหกรรมการบรกิาร 
(Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

TR102 หลกัการและทกัษะการประกอบอาหารเบือ้งตน้ 
(Principle and Skill of Basic Cookery) 

3(2-2-5) - 

TR201 การเตรยีมวตัถุดบิส าหรบัการประกอบอาหาร 
(Preparation of Ingredients for Cooking) 

3(2-2-5) - 

TR202 สุขาภบิาลอาหารและความปลอดภยัในการ
ท างาน 
(Food Sanitation and Work Safety) 

3(3-0-6) - 

TR203 การประกอบอาหารไทย 
(Thai Cuisine) 

3(2-2-5) - 

TR204 การประกอบอาหารตะวนัตก 
(Western Cuisine) 

3(2-2-5) - 

TR205 การผลติเบเกอรีแ่ละเพสตรีข้ ัน้ตน้ 
(Primary Bakery and Pastry Fundamentals) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TR206 โภชนาการส าหรบัการประกอบอาหาร 
(Nutrition for Cookery) 

3(3-0-6) - 

TR301 ภาษาองักฤษส าหรบัการประกอบอาหาร 
(English for Culinary) 

3(2-2-5) - 

TR302 การบรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 
(Food and Beverage Service) 

3(2-2-5) - 

TR303 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครือ่งดื่ม 
(Food and Beverage Cost Control) 

3(3-0-6) - 

TR304 การออกแบบและสรา้งสรรคร์ายการอาหาร 
(Menu Design and Creation) 

3(2-2-5) - 

TR401 การด าเนินงานและการจดัการภตัตาคาร  
(Restaurant Operations and Management) 

3(3-0-6) - 

TR402 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกจิภตัตาคาร  
(English for Restaurant Business) 

3(2-2-5) - 

TR403 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิภตัตาคารและ
บรกิารอาหาร 
(Entrepreneurship for Restaurant Business 
and Food Service) 

3(3-0-6) - 

TR404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัทางศลิปะการประกอบ
อาหารและการจดัการภตัตาคาร 
(Seminar on Current Issues in Culinary Arts 
and Kitchen Management) 

3(3-0-6) - 

 
           ข.  วิชาเฉพาะเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรยีนจาก
รายวชิาดงัต่อไปนี้   
 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TR207 การประกอบอาหารเอเชยี 
(Asian Cuisine) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TR208 การประกอบอาหารไทยรว่มสมยั 
(Thai Contemporary Cuisine) 

3(2-2-5) - 

TR209 การประกอบอาหารจนี 
(Chinese Cuisine) 

3(2-2-5) - 

TR210 การประกอบอาหารอติาเลยีน 
(Italian Cuisine) 

3(2-2-5) - 

TR305 อาหารว่างและขนมไทย 
(Snacks and Thai Desserts) 

3(2-2-5) - 

TR306 การผลติเบเกอรีแ่ละเพสตรีข้ ัน้สงู 
(Advanced Bakery and Pastry Production) 

3(2-2-5) - 

TR307 ศลิปะการท ากาแฟ 
(Barista) 

3(2-2-5) - 

TR308 ความรูเ้กี่ยวกบัไวน์ 
(Knowledge of Wine) 

3(3-0-6) - 

TR309 การผสมเครือ่งดื่มและการจดัการบาร ์
(Mixology and Bar Management) 

3(2-2-5) - 

TR310 ศลิปะการตกแต่งอาหารและการถ่ายภาพ 
(Food Decoration Arts and Photography) 

3(2-2-5) - 

TR311 การจดัการงานบรกิารจดัเลีย้ง 
(Catering Service Management) 

3(3-0-6) - 

TR405 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกจิการบรกิาร 
(English for Service Business) 

3(2-2-5) - 

TR406 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการส าหรบัธุรกจิ
ภตัตาคารและบรกิารอาหาร 
(Integrated Marketing Communication for 
Restaurant Business and Food Service) 

3(3-0-6) - 

TR407 การจดัการธุรกจิรา้นกาแฟและคาเฟ่ 
(Coffee Shop and Café Business 
Management) 

3(3-0-6) - 
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       3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 
         นักศกึษาอาจเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปิดสอนในสาขาวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตรี ใน
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หรือคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัรองจากส านกังาน ก.พ.  
         หมายเหตุ ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
หรอืเทยีบเท่า ไมต่อ้งศกึษาวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสร ี

       4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 12 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TR399 สหกจิศกึษา 1 
(Cooperative Education) 

6(0-40-20) - 

TR499 สหกจิศกึษา 2 
(Cooperative Education) 

6(0-40-20) - 
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  4.2  แผนการศึกษา 
     
ปีท่ี 1 ภาคต้น 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
BA103 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0-6) - 
TR101 อุตสาหกรรมการบรกิาร 3(3-0-6) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
EC913 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) - 
BA201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) - 

TR102 หลกัการและทกัษะการประกอบอาหารเบือ้งตน้ 3(2-2-5) - 
รวม 21  
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
AC917 หลกัการบญัชเีบือ้งตน้ 3(3-0-6) - 
TR201 การเตรยีมวตัถุดบิส าหรบัการประกอบอาหาร 3(2-2-5) - 

TR202 สุขาภบิาลอาหารและความปลอดภยัในการท างาน 3(3-0-6) - 

TR203 การประกอบอาหารไทย 3(2-2-5) - 
TRXXX วชิาเฉพาะเลอืก (1)  3 - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
BA205 การเงนิธุรกจิ 3(3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) - 

TR204 การประกอบอาหารตะวนัตก 3(2-2-5) - 

TR205 การผลติเบเกอรีแ่ละเพสตรีข้ ัน้ตน้ 3(2-2-5) - 

TR206 โภชนาการส าหรบัการประกอบอาหาร 3(3-0-6) - 
TRXXX วชิาเฉพาะเลอืก (2) 3 - 

รวม 21  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาศลิปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคาร (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2564)  9 

 

ปีท่ี 3 ภาคต้น 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA210 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและสถติธิุรกจิ 3(3-0-6) - 

TR301 ภาษาองักฤษส าหรบัการประกอบอาหาร 3(2-2-5) - 

TR302 การบรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 3(2-2-5) - 
TR303 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครือ่งดื่ม 3(3-0-6) - 

TR304 การออกแบบและสรา้งสรรคร์ายการอาหาร 3(2-2-5) - 

TRXXX วชิาเฉพาะเลอืก (3) 3 - 

 วชิาเลอืกเสร ี(1) 3 - 

รวม 21  
 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TR399 สหกจิศกึษา 1 6(0-40-20) - 
รวม 6  

 
ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TR401 การด าเนินงานและการจดัการภตัตาคาร 3(3-0-6) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 - 

รวม 6  
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาศลิปะการประกอบอาหารและการจดัการภตัตาคาร (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2564)  10 

 

ปีท่ี 4 ภาคต้น 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW911 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) - 
TR402 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกจิภตัตาคาร 3(2-2-5) - 

TR403 การเป็นผูป้ระกอบธุรกจิภตัตาคารและบรกิาร
อาหาร 

3(3-0-6) - 

TR404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัทางศลิปะการประกอบ
อาหารและการจดัการภตัตาคาร 

3(3-0-6) - 

TRXXX วชิาเฉพาะเลอืก (4) 3 - 

TRXXX วชิาเฉพาะเลอืก (5) 3 - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TR499 สหกจิศกึษา 6(0-40-20) - 
รวม 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


