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ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

 
 1. สําเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร

ดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 22 132  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   28 168  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บังคับ 4 ชดุวชิา  

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10151 ไทยศกึษา 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้

  10103 ทักษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สังคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกับสังคมโลก 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ   22 ชุดวชิา (132 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  6  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลักการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น  16  ชดุวชิา 

  บังคับ 10 ชดุวชิา  

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32477 การจัดการธุรกจินําเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว* 

  32478 การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล 

  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 

  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม** 

  32486 การจัดการธุรกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ 
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  และเลอืก  6 ชดุวชิาจาก 2 กลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งทีย่วอาเซยีน*** 

  32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว***  

  32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

  32488 นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร 

  กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

  11301 ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกจิ 

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11303 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

                                                                               

หมายเหตุ * ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีรรถนะ 

ในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตัดสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการท่องเทีย่วและการโรงแรมเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 *** สําหรับนักศกึษาทีต่อ้งการใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะนําใหศ้กึษาชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และ 

ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และนักศกึษาตอ้งออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางทีม่หาวทิยาลัยกําหนด 

 
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

 
 

 2. สําเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว สาขาวชิา

การจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาธุรกจิบรกิาร 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิา

การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  บังคับ 10 ชดุวชิา  

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 
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  32477 การจัดการธุรกจินําเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว*  

  32478 การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล 

  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 

  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม** 

  32486 การจัการจัดการธุรกจิโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ  

  และเลอืก  6  ชดุวชิาจาก 2 กลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาเฉพาะความสนใจ 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก*์** 

  32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก*์**   

  32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

  32488 นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร 

  กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

  11301 ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกจิ 

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11303 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี 

                                                                               

หมายเหตุ * ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีรรถนะ 

ในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตัดสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการท่องเทีย่วและการโรงแรมเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 *** สําหรับนักศกึษาทีต่อ้งการใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะนําใหศ้กึษาชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และ 

ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และนักศกึษาตอ้งออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางทีม่หาวทิยาลัยกําหนด 

 
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

 
 

 3.  สําเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร 

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและ 

การทอ่งเทีย่ว มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 22 132  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   26 156  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 
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 ข. หมวดวชิาเฉพาะ   22 ชุดวชิา (132 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  6  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลักการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น  16  ชดุวชิา 

  บังคับ 10 ชดุวชิา  

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32477 การจัดการธุรกจินําเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว*  

  32478 การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล 

  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 

  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม** 

  32486 การจัการจัดการธุรกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ  

  และเลอืก  6  ชดุวชิาจาก 2 กลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก*์** 

  32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก*์** 

  32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

  32488 นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร 

  กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

  11301 ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกจิ 

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11303 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

                                                                               

หมายเหตุ * ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีรรถนะ 

ในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตัดสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการท่องเทีย่วและการโรงแรมเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 *** สําหรับนักศกึษาทีต่อ้งการใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะนําใหศ้กึษาชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และ 

ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และนักศกึษาตอ้งออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางทีม่หาวทิยาลัยกําหนด 
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ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

 
 

 4. สําเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัร 2 ปี ของโรงเรยีนการจดัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วนานาชาต ิ(ไอทมิ)  มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 20 120  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 20 ชุดวชิา (120 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  4  ชุดวชิา 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น  16  ชดุวชิา 

  บังคับ 10 ชดุวชิา  

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32477 การจัดการธุรกจินําเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว*  

  32478 การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล 

  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 

  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม** 

  32486 การจัการจัดการธุรกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ  

  และเลอืก  6  ชดุวชิาจาก 2 กลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก*์** 

  32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก*์** 

  32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

  32488 นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร 

  กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

  11301 ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกจิ 

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
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  11303 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

                                                                               

หมายเหตุ * ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีรรถนะ 

ในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตัดสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการท่องเทีย่วและการโรงแรมเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 *** สําหรับนักศกึษาทีต่อ้งการใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะนําใหศ้กึษาชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และ 

ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และนักศกึษาตอ้งออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางทีม่หาวทิยาลัยกําหนด 

 
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

 
 

 5. สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิาธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  บังคับ 10 ชดุวชิา  

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32477 การจัดการธุรกจินําเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว*  

  32478 การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล 

  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 

  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม** 

  32486 การจัการจัดการธุรกจิโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ  

  และเลอืก  6  ชดุวชิาจาก 2 กลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก*์** 

  32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก*์** 

  32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

  32488 นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร 
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  กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

  11301 ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกจิ 

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11303 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

                                                                               

หมายเหตุ * ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีรรถนะ 

ในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตัดสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการท่องเทีย่วและการโรงแรมเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 *** สําหรับนักศกึษาทีต่อ้งการใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะนําใหศ้กึษาชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และ 

ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และนักศกึษาตอ้งออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางทีม่หาวทิยาลัยกําหนด 

 
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม) 

 
 

 6. สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาอืน่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิาธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและ 

การทอ่งเทีย่ว มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 22 132  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 22 ชุดวชิา (132 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  6  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลักการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น  16  ชดุวชิา 

  บังคับ 10 ชดุวชิา  

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

  32477 การจัดการธุรกจินําเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว* 

  32478 การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล 
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  32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

  32480 การจัดการหอ้งพักและการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่* 

  32481 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม** 

  32486 การจัการจัดการธุรกจิโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ  

  และเลอืก  6  ชดุวชิาจาก 2 กลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก*์** 

  32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก*์** 

  32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

  32488 นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร 

  กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี 

  โดยเลอืก 3 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

  11301 ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกจิ 

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11303 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

                                                                               

หมายเหตุ * ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฎบิัตเิสรมิทักษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ใหนั้กศกึษามสีรรถนะ 

ในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์การตัดสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการท่องเทีย่วและการโรงแรมเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 *** สําหรับนักศกึษาทีต่อ้งการใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะนําใหศ้กึษาชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน และ 

ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และนักศกึษาตอ้งออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางทีม่หาวทิยาลัยกําหนด 
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