
 
  

ระดบัปรญิญาตร ี  

 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ    
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

  

 1. ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่  มโีครงสรา้งและรายละเอยีด
ของหลกัสตูรดงันี ้   

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาแกน 6 36  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  
  บงัคบั 4 ชดุวชิา  

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10151 ไทยศกึษา 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ  ิ

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  10103 ทกัษะชวีติ 
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  

  10152 ไทยกบัสงัคมโลก 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 
 ข. หมวดวชิาแกน 6 ชุดวชิา  

  30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 
  30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

  30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 
  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  

  บงัคบั 9 ชดุวชิา  
  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่งยนื 

  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 
  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก์และการจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว* 
  32478 การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 
  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11303 ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 
 หมายเหต ุ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ  

การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตดัสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และนักศกึษาที ่
มไิดม้ปีระสบการณ์ท างานในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการตามมาตรฐานที่
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 

 หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
 

 
 



 
  

ระดบัปรญิญาตร ี  

 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ    
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

  

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรอืประเภทวชิาอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว สาขาวชิาการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญา

ช ัน้ใดช ัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาธุรกจิบรกิาร สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์
วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว   มโีครงสรา้ง

และรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  
  บงัคบั 9 ชดุวชิา  

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่ งยนื 
  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 
  32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว* 

  32478 การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 
  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 

  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
  11303 ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 
 หมายเหต ุ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ การคดิ

รเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตดัสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  
 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 

 หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ระดบัปรญิญาตร ี  

 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ    
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

  

 3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัร 2 ปี ของโรงเรยีนการจดัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว (ไอทมิ) มโีครงสรา้งและ
รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 4 24  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   16 96  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 4 ชุดวชิา  
  30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  
  บงัคบั 9 ชดุวชิา  

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่งยนื 

  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 
  32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก์และการจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว* 

  32478 การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 
  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 
  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
  11303 ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 
 หมายเหต ุ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ การคดิ

รเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตดัสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  
 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 

 หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ระดบัปรญิญาตร ี  

 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ    
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

  

 4. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาคหกรรมศาสตร ์หรอืปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ใน
สาขาวชิาอืน่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาธุรกจิบรกิาร สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  
มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 6 36  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 6 ชุดวชิา  
  30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 
  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  

  บงัคบั 9 ชดุวชิา  
  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่งยนื 
  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 
  32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว* 

  32478 การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็น รางวลั 

  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 
  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 

  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11303 ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 
 หมายเหต ุ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ การคดิ

รเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตดัสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  
 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 

 หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
 

 


