
 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการการโรงแรม 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
รหสัหลกัสูตร : 25510561103665 
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. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 

       หลกัสูตรปกต ิ      หลกัสูตรก้าวหน้า 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   138  153 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 30 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  

(Language and Communication Skills) 
1.2 กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 

(Business and Entrepreneurship) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

(Science and Technology) 
1.4 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม   

(Aesthetics and Culture) 
1.5  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื   

(Quality of Life and Sustainable Society)  
(2) หมวดวชิาเฉพาะ 96  114* 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 
 4.1 วชิาสหกิจศึกษา หรือ  
 4.2 ฝึกงานแบบนบัชัว่โมง 400 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนัและ 1 รายวชิาในกลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ 

(กลุ่มวชิาเอกเลือก)  
*นกัศึกษาตอ้งเลือกเรียนรายวชิาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 15 หน่วย

กิต 
                3.1.3 รายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและจ านวนหน่วยกติ 
ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บังคบั   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกติ  ดงันี ้
1.  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills Courses) 

กลุ่มภาษา  จ านวน 15  หน่วยกติ (Language Courses: 15 credits) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(Thai for Careers) 

3(3-0-6) บงัคบั 

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
(English for Communication 1) 
 
 

3(3-0-6) บงัคบั* 

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
(English for Communication 2) 

3(3-0-6) 1) บงัคบั* 
2) ศึกษาก่อน GE002 
หรือคะแนน TOEIC 250 
หรือเทียบเท่า 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1) 

3(3-0-6) 1) บงัคบั* 
2) ศึกษาก่อนGE003 
หรือคะแนน TOEIC 350 
หรือเทียบเท่า 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in Careers 2) 

3(3-0-6) 1) บงัคบั* 
2) ศึกษาก่อนGE004 
หรือคะแนน TOEIC 450 
หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 

เง่ือนไข  
1. นักศึกษาชาวต่างชาติ ท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ี 1 (Native English Speakers)  ให้นักศึกษาเลือกเรียน

รายวิชาภาษาต่างประเทศวชิาอ่ืนทดแทน วชิา GE002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1*   วชิา GE003 ภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสาร 2*  GE004  วิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1*  และ วิชา GE005  ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในงานอาชีพ 2*  ใหค้รบจ านวนหน่วยกิตท่ีตอ้งศึกษาทดแทนรายวชิาภาษาองักฤษ 

2. ส าหรับรายวิชาภาษาองักฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC  หรือเทียบเท่า เพ่ือขอยกเวน้
รายวิชาภาษาองักฤษได ้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 2  ท่ี
นกัศึกษาเขา้ศึกษา  ในกรณีท่ียืน่ผลคะแนน TOEIC 550  หรือมากกวา่  นกัศึกษาสามารถไดรั้บยกเวน้วิชาภาษาองักฤษ
ไดทุ้กรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  และตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ  ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัทดแทนให้
ครบ/ไม่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการยกเวน้  เพ่ือใหมี้จ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 เกณฑ์การขอทดแทนรายวชิาภาษาองักฤษด้วยคะแนนสอบ 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 ข้ึนไป  ใชท้ดแทนรายวชิา GE002  GE003  GE004 และ GE005 

3. ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้วชิา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ และ GE002 ภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร 1 
2. กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ  จ านวน 3  หน่วยกติ       
รหัสวชิา ช่ือวชิา 

 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) - 

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จ านวน 3  หน่วยกติ  
 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  
 

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 

ส่วนที ่2 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกติจากกลุ่มวชิาต่อไปนี ้
กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills) 



 

กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Science and Technology) 
กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื  (Quality of Life and Sustainable Society) 

 
1. กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 1) กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลยเ์พื่อการส่ือสาร  3(3-0-6)  
 (Malay for Communication)   
GE007 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  
 (Vietnamese for Communication)   
GE008 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  
 (Burmese for Communication)   
   2) กลุ่มทกัษะการส่ือสาร   
GE051 มิติแห่งศพัท ์ 3(3-0-6)  
 (Aspects of Vocabulary)   
GE052 การเขียนโครงการทางวชิาการและวจิยั 3(3-0-6)  
 (Research and Academic Project Writing)   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Business Reading and Writing)   
GE054 การอ่านเพ่ือพฒันาชีวติ 3(3-0-6)  
 (Reading for Life Development) 

 
  

GE055 ทกัษะการพดูและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  
 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   
GE057 นกัข่าวพลเมือง 3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter)   

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 

 

 



 

2. กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสงัคม 3(3-0-6)  
 (Business Ethics and Social Responsibility)   
GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  
 (Design Thinking)   
GE104 ธุรกิจออนไลน ์ 3(3-0-6)  
 (Online Business)   
GE105 กฎหมายเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  
 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6)  
 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ 3(3-0-6)  
 (Trading and Investment)   
GE108 การบริหารความมัง่คัง่ 3(3-0-6)  
 (Wealth Management)   
GE109  ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม   3(3-0-6)  
  (Food Business for Wellness and Beauty)   

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 

3.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวเิคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Analytical Thinking for Business)   
GE204 เกษตรอจัฉริยะ 3(3-0-6)  
 (Smart Farming)   
GE205 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Herbs Wisdom)   



 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

GE207 เทคโนโลยดิีจิทลั 3(3-0-6)  
 (Digital Technology)   
GE208 เกมดิจิทลั 3(3-0-6)  
 (Digital Games)   

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 

4.  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Love)   
GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Art)   
GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 3(3-0-6)  
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   
GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมยัใหม่ 3(3-0-6)  
 (Narratives in the Modern World)   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6)  
 (Interpretation of Drama and Film)   
GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  
 (Tales of the World)   
GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 

เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
สยามบรมราชกมุารี 

3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Writing) 

  

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซียน 3(3-0-6)  
 (Southeast Asian Writers Award)   
GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Poetry Recitation)   
GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5)  
 (Thai Classical Dance)   



 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE311 แดนซ ์ 3(2-2-5)  
 (Dance)   
GE312 การขบัร้อง 3(2-2-5)  
 (Singing)   
GE313 ดนตรีวจิกัษณ์ 3(3-0-6)  
 (Music Appreciation)   
GE314 การจดัดอกไม ้ 3(2-2-5)  
 (Flower Decoration)   
GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6)  
 (Costume and Garment)   
GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้ 3(2-2-5)  
 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวจิกัษณ์ 3(3-0-6)  
 (Art Appreciation)   
GE318 การละเล่นและเพลงพ้ืนบา้นไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Folk Games and Songs)   
 2) กลุ่มวฒันธรรม   
GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  
 (Popular Culture)   
GE352 ส่ือบนัเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Entertainment Media)   
GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  
 (ASEAN Cultures)   
GE354 อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   
GE355 ประวติัศาสตร์สงัคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลง

การปกครอง 
3(3-0-6)  

 (History of  Thailand’s Society after 
Revolution) 

  

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6)  
 (China’s National Ideology)   
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก 3(3-0-6)  
 (Current World Events)   
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  



 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 (Multilingualism)   
GE359 การจดัการพิพิธภณัฑ ์ 3(3-0-6)  
 (Museum Management)   
GE360 ปรัชญาตะวนัตก 3(3-0-6)  
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรัชญาตะวนัออก 3(3-0-6)  
 (Eastern Philosophy)   
GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6)  
 (Tea Culture)   
GE363 วฒันธรรมขา้ว 3(3-0-6)  
 (Rice Culture)   
GE364 วฒันธรรมน ้ า 3(3-0-6)  
 (Water Culture)   
GE365 ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจีนในประเทศ

ไทย 
3(3-0-6)  

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Gender Diversity in Thai Society)   
GE368 คติชนสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  
 (Creative Folklore)   
    
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเ้คียง 3(3-0-6)  
 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 
  

GE370 ทอ้งถ่ินกบัการสร้างสรรคสิ์นคา้ทางวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Local and Creative Cultural Products)   
GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   
GE372 ประเพณีประดิษฐ ์ 3(3-0-6)  
 (Invented Tradition)   
GE373 ประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Tradition and Festivals in Thailand)   



 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE374 ประวติัศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6)  
 (History of Photography)   
GE375 ประวติัศาสตร์แอนิเมชัน่ 3(3-0-6)  
 (Animation History)   
GE376 ความเช่ือในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Faith in Thai Society)   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6)  
 (Astrology and Forecasting)   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  
 (World Religions)   
GE379 หมากลอ้ม 3(2-2-5)  
 (Go)   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  
 (Thai and International Chess)   

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 



 

 

5.  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมยัง่ยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวติ 
GE401                                                             ทกัษะการรู้สารสนเทศในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6)  
 (Information Literacy Skills in Digital Society)   
GE402 เปิดโลกกวา้งสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)  
 (Discovery of Learning Society)   
GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0-6)  
 (Media Literacy Skill)   
GE404 เจนเนอเรชัน่ ซี กบัคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)  
 (Generation Z and Quality of Life)   
GE405 จิตวทิยาพฒันาการ 3(3-0-6)  
 (Developmental Psychology)   
GE406 จิตวทิยากบัการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  
 (Psychology for Self-Management)   
GE407 จิตวทิยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6)  
 (Psychology for Teamwork)   
GE408 การพฒันาบุคลิกภาพผูน้ า 3(3-0-6)  
 (Personality Development for Leaders)   
GE409 แฟชัน่ 3(3-0-6)  
 (Fashion)   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  
 (Cooking)   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Health and Beauty Care)   
 2)  กลุ่มสังคมยัง่ยืน   
E451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สงัคมศึกษาเพื่อสงัคมท่ียงัยนื 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
    



 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE454 กฎหมายส าหรับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรัพยสิ์นทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์และวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภูมิ-ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทศัน์เร่ืองความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พทุธธรรมกบัการแกปั้ญหาชีวติ 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 ส่ิงแวดลอ้มในอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 



 

2 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) - 

AC917 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 
(Principles of Accounting) 

3 (3-0-6) - 

EC913 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
(Introduction to Economics) 

3 (3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BA205 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน AC917 

BA210 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
(Quantitative Analysis and Business Statistics) 

3 (3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 
(Business Law) 

3 (3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 
(Operations Management) 

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) 
BT101 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

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

BT103 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
(Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication) 

3 (3-0-6) - 

BT104 จิตวทิยาบริการ 
 (Service Psychology) 

3 (3-0-6) - 

BT204 เทคโนโลยสีารสนเทศในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Information Technology in Tourism Industry) 

3 (3-0-6)   - 

BT205 การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Entrepreneurship in Tourism Industry) 

3 (3-0-6) - 

BT307 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Human Resources Management in Tourism Industry) 

3 (3-0-6) - 

BT309 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Laws and Professional Ethics in Tourism Industry)  

3 (3-0-6) - 

BT317 ระเบียบวธีิวจิยัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Research Methodology in Tourism Industry) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA210 



 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
BT421 สมัมนาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

(Seminar in Tourism Industry) 
3 (3-0-6) ศึกษาวชิาเอกของสาขา

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 21 
หน่วยกิต 

BT229 การจดัการธุรกิจโรงแรม 
(Hotel Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BT230 การด าเนินงานแม่บา้น  
(Housekeeping Operations) 

3 (3-0-6) - 

BT318 การตลาดในธุรกิจโรงแรม 
(Marketing in Hotel Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BT331 การด าเนินงานส่วนหนา้ 
(Front Office Operations) 

3 (3-0-6) - 

BT332 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(Food and Beverage Service) 
 

3 (2-2-5) - 

2.2.2 วชิาเฉพาะเลือก ม ี2 กลุ่มวชิา จ านวน 30 หน่วยกติ 
 2.2.2.1 วชิาความสนใจเฉพาะ จ านวน 15 หน่วยกติ 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BT333 ธุรกิจการบิน 
(Airline Business) 

3 (3-0-6) - 

BT334 การจดัการธุรกิจสปา 
(Spa Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BT435 การจดัการการจดัประชุม  การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และการ
จดัแสดงนิทรรศการและสินคา้ 
(Meeting Incentive Convention and Exhibition Management) 

3 (3-0-6) - 

BT436 การท่องเท่ียวในอาเซียน + 6 
(Tourism in ASEAN  +6 ) 

3 (3-0-6) - 

BT437 การจดัการวกิฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Crisis Management in Tourism Industry) 

3 (3-0-6) - 

BT438 การจดัการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Service Quality Management in Tourism Industry) 

3 (3-0-6) - 

BT439 การจดัการเชิงกลยทุธ์และนวตักรรมในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
(Strategic Management and Innovation in Tourism Industry) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA103 

BT440 การวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียว 
(Tourism Planning and Development) 

3 (3-0-6) - 

BT349 การด าเนินงานและการจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(Food and Beverage Operations and Management) 

3 (3-0-6) - 



 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BT350 การจดัการงานหอ้งพกั 
(Rooms Division Management) 

3 (3-0-6) - 

BT351 การจดัการธุรกิจภตัตาคาร 
(Restaurant Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BT352 ธุรกิจบาร์และเคร่ืองด่ืม 
(Bars and Beverage Business) 

3 (2-2-5) - 

BT353 การด าเนินงานครัว 
(Kitchen Operations) 

3 (1-4-4) - 

BT355 การด าเนินงานและบริการจดัเล้ียง 
(Banquet and Catering Operations) 

3 (3-0-6) - 

BT356 การประกอบอาหารนานาชาติ 
(International Culinary) 

3 (1-4-4) ศึกษาก่อน BT353 

BT357 เบเกอร่ีเบ้ืองตน้ 
(Bakery for Beginners) 

3 (1-4-4) - 

BT358  ศิลปะการออกแบบและการจดัดอกไม ้
(The Arts of Floral Design and Arrangement) 

3 (1-4-4) - 

BT359 โลกของไวน ์
(World of Wine) 

3 (3-0-6) - 

BT360 การด าเนินงานและการจดัการธุรกิจเรือส าราญ 
(Cruise Operations and Management ) 

3 (3-0-6) - 

BT361 การจดัการท่ีพกัทางเลือก 
(Alternative Accommodation Management) 

3 (3-0-6) - 

BT456 การออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค ์  
(Creative Food Styling) 

3 (2-2-5) - 

BT457 การออกแบบและการวางแผนรายการอาหาร 
(Menu Planning and Design) 

3 (3-0-6) - 

BT458 การควบคุมอาหารและเคร่ืองด่ืม  
(Food and Beverage Control) 

3 (3-0-6) - 

BT459 การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงแรม  
(Hotel Environmental Management) 

3 (3-0-6) - 

 



 

2.2.2.2 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ จ านวน 15 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ภาษาองักฤษในงานโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
BT001 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานโรงแรมและการท่องเท่ียว 1 

(English for Communication in Hotel and Tourism 1) 

 
3 (3-0-6) 

 
- 

BT002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานโรงแรมและการท่องเท่ียว 2 
(English for Communication in Hotel and Tourism 2) 

3 (3-0-6) - 

BT003 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการบิน 
(English for Airline Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 
หรือ BT002 

BT004 ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก ์
(English for Tourist Guide) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 
หรือ BT002 

BT006 ภาษาองักฤษส าหรับงานหอ้งพกั 
(English for Room Division) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 
หรือ BT002 

BT007 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจภตัตาคาร 
(English for Restaurant Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 
หรือ BT002 

BT009 การสนทนาภาษาองักฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(English Conversation for Tourism Industry) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 
หรือ BT002 

 
หมายเหตุ: ส าหรับกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  

สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทภาษาต่างประเทศจากคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  ห รือกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (ภาษาท่ี 2) ของสาขาวชิาการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ ท่ีมีเน้ือหา
สาระของความรู้และทกัษะท่ีให้ผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในธุรกิจการโรงแรม  โดยก าหนดให้เลือก
เรียน 1 ภาษา ยกเวน้ภาษาไทย  จ านวน  15  หน่วยกิต 
3 หมวดวชิาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดทุ้กวชิาท่ีนกัศึกษาสนใจ เพื่อนบั
หน่วยกิตรวมไวใ้นหมวดวชิาเลือกเสรี 

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 

4 หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ จ านวน 6 หน่วยกิต 
นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติังานแบบสหกิจศึกษา หรือฝึกงานแบบนบัชัว่โมง 400 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนัและ 1 รายวชิาใน
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ  
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BT400 การฝึกงาน 3 (0-6-3) ฝึกงาน 400 ชัว่โมง
ต่อเน่ือง 

BT800 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20) - 



 

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) - 
BA103 องคก์ารและการจดัการ 3 (3-0-6) - 
BT101 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 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  

250 หรือเทียบเท่า 

GExxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก 3 (3-0-6) - 
GExxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก 3 (3-0-6) - 
AC917 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) - 
EC913 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) - 
BT103 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและการส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม 
3 (3-0-6) - 

รวม 18  

 



 

 

ช้ันปีที ่2  ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 
 

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

350 หรือเทียบเท่า 

GExxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก 3 (3-0-6) - 
BT104 จิตวทิยาบริการ 3 (3-0-6) - 
BA201 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) - 
LW911 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) - 
BT229 การจดัการธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6)  

รวม 18  

 
ช้ันปีที ่2  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

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

450 หรือเทียบเท่า 

BA210 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) - 
BT307 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว 
3 (3-0-6) - 

BT309 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 

3 (3-0-6) - 

BT331 การด าเนินงานส่วนหนา้ 3 (3-0-6) - 
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (1) 3 - 

รวม 18  

 
ช้ันปีที ่2  ภาคฤดูร้อน  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA205 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน AC917 
 วชิาเลือกเสรี (1) 3  

รวม 6  
 



 

 

ช้ันปีที ่3  ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA103 
BT205 การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) - 
BT318 การตลาดในธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA210 
BT230/ 
BT332 

การด าเนินงานแม่บา้น / 
การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3 (3-0-6) - 

 วชิาเฉพาะเลือก (1) 3  
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (2) 3  

รวม 18   

 
ช้ันปีที ่3  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BT204 เทคโนโลยสีารสนเทศในอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

3 (3-0-6) - 

BT230/ 
BT332 

การด าเนินงานแม่บา้น / 
การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3 (3-0-6) - 

BT317 ระเบียบวธีิวจิยัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA210 
 วชิาเฉพาะเลือก (2) 3  
 วชิาเฉพาะเลือก (3) 3  
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (3) 3  
 *รายวชิาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 3  

รวม 18 หรือ 21  

 
ช้ันปีที ่3  ภาคฤดูร้อน (ส าหรับนกัศึกษาฝึกงานแบบนบัชัว่โมง / ส าหรับนกัศึกษาฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BT400 การฝึกงาน  3 (0-6-3) ฝึกงาน 400 ชัว่โมง
ต่อเน่ือง 

 หรือ   
 *รายวชิาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 3  

รวม 3  
 



 

ช้ันปีที ่4  ภาคต้น  (ส าหรับนกัศึกษาฝึกงานแบบสหกิจศึกษา) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BT421 สมัมนาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) ศึกษาวชิาเอกของ
สาขามาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 21 หน่วยกิต 

 วชิาเฉพาะเลือก (4)  3  
 วชิาเฉพาะเลือก (5)  3  
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (4) 3  
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (5) 3  
 วชิาเลือกเสรี(1) 3  
 *รายวชิาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 3  

รวม 18 หรือ 21  

 
ช้ันปีที ่4  ภาคต้น (ส าหรับนกัศึกษาฝึกงานแบบนบัชัว่โมง) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BT421 สมัมนาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) ศึกษาวชิาเอกของ
สาขามาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 21 หน่วยกิต 

 วชิาเฉพาะเลือก (4)  3  

 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (4) 3  
 วชิาเลือกเสรี (2) 3  

รวม 12 หรือ 15  

 



 

 

ช้ันปีที ่4  ภาคปลาย (ส าหรับนกัศึกษาฝึกงานแบบสหกิจศึกษา) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BT800 สหกิจศึกษา  6 (0-40-20) - 
รวม 6  

 

ช้ันปีที ่4  ภาคปลาย (ส าหรับนกัศึกษาฝึกงานแบบนบัชัว่โมง) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วชิาเฉพาะเลือก (5) 3  
 วชิาเฉพาะเลือก (6) 3  
 วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ (5) 3  

รวม 9 หรือ 21  

 
ช้ันปีที ่4  ภาคฤดูร้อน (ส าหรับนกัศึกษาฝึกงานแบบสหกิจศึกษา) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 *รายวชิาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 3 - 
 *รายวชิาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 3 - 

รวม 6  

 
หมายเหต:ุ - คณะบริหารธุรกิจสามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซ่ึงจะมีประกาศแจง้ให้

นกัศึกษาทราบ 
 - นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
 

 


