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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotel
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณ ฑิตในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางด้านการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ที่เอื้อต่อการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร สานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาเฉพาะบังคับ
- กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
- กลุ่มวิชาการโรงแรม
- วิชาเฉพาะเลือก
- กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) หมวดวิชาเลือกเสรี

159
30
9
6
15
117
36
60
30
30
21
6
15
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยดูรายละเอียดได้จากหน้า 33
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 117 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้
ททร 121
หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
TMH121
Principles of Accounting
ททร 141
หลักการตลาด
3(3-0-6)
TMH141
Principles of Marketing
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ททร 151
TMH151
ททร 152
TMH152
ททร 161
TMH161
ททร 162
TMH162
ททร 211
TMH211
ททร 212
TMH212
ททร 231
TMH231
ททร 251
TMH251
ททร 252
TMH252
ททร 351
TMH351

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ
Introduction to Hospitality Industry
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
การเงินธุรกิจ
Business Finance
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System
จรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
Business Ethics
สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
Business Statistics and Research

ปีการศึกษา 2559

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
ททร 171
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
TMH171
Tourism Management
ททร 172
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(2-2-5)
TMH172
Tourist Behavior
ททร 271
จิตวิทยาการบริการ
3(2-2-5)
TMH271
Service Psychology
ททร 272
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
3(2-2-5)
TMH272
Tourism Geography of Thai and ASEAN Countries
ททร 273
หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
TMH273
Tour Guide
ททร 371
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
TMH371
Ecotourism
ททร 372
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH372
Strategic Management in Tourism Business
ททร 373
การจัดการภาวะวิกฤตในธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH373
Crisis Management in Tourism Business
ททร 374
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6)
TMH374
History and Culture for Tourism in ASEAN Countries
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ททร 471
TMH471

แนวโน้มการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์
Trends in Global Tourism

2.2.2 กลุ่มวิชาการโรงแรม
ททร 181
การจัดการธุรกิจการโรงแรม
TMH181
Hotel Management
ททร 281
การจัดการงานแม่บ้าน
TMH281
Housekeeping Management
ททร 282
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
TMH282
Food and Beverage Management
ททร 381
การจัดการบริการส่วนหน้า
TMH381
Front Office Management
ททร 382
การดาเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
TMH382
Catering Management
ททร 383
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรม
TMH383
Strategic Management in Hotel Business
ททร 384
การตลาดโรงแรมและการขาย
TMH384
Hotel Marketing and Sales
ททร 481
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
TMH481
Cross Cultural Communication
ททร 482
การจัดการภาวะวิกฤตในธุรกิจโรงแรม
TMH482
Crisis Management in Hotel Business
ททร 483
สัมมนาการโรงแรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
TMH483
Seminar in Hotel Business in ASEAN Countries
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3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.3 วิชาเฉพาะเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2.3.1.1 วิชาการท่องเที่ยว
ททร 274
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
TMH274
Cultural Tourism Management
ททร 275
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
3(3-0-6)
TMH275
Medical and Health Tourism
ททร 375
การท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ
3(3-0-6)
TMH375
Special Interest Tourism
ททร 376
ธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
TMH376
Airline Business
ททร 472
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH472
Tourism Planning and Development
2.3.1.2 วิชาการโรงแรม
ททร 283
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
TMH283
Integrated Marketing Communication for Hotel Business
ททร 284
การจัดการบริการต้อนรับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
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TMH284
ททร 385
TMH385
ททร 386
TMH386
ททร 484
TMH484

Green Hospitality Management
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
Hotel Business Planning and Development
การจัดการสถานที่พักตากอากาศและสปา
Resort and Spa Management
การจัดการสโมสรและบาร์
Club and Bar Management
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.2.1 ภาษาอังกฤษ กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
อทท 291
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
ETM 291
English for Tourism Business I
อทท 391
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
ETM 391
English for Tourism Business II
อรร 291
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1
3(2-2-5)
EHM291
English for Hotel Business I
อรร 391
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2
3(2-2-5)
EHM391
English for Hotel Business II
2.3.2.2 ภาษาต่างประเทศอื่นๆ กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
จทร 391
CTH 391
จทร 392
CTH 392
จทร 491
CTH491

- ภาษาจีน
ภาษาจีนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 1
Chinese for Tourism and Hotel Business I
ภาษาจีนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2
Chinese for Tourism and Hotel Business II
ภาษาจีนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
Chinese for Tourism and Hotel Business III

ญทร 391
JTH 391
ญทร 392
JTH 392
ญทร 491
JTH 491

- ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 1
Japanese for Tourism and Hotel Business I
ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2
Japanese for Tourism and Hotel Business II
ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
Japanese for Tourism and Hotel Business III

กทร 391
KTH 391
กทร 392
KTH 392
กทร 491
KTH 491

- ภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลีในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 1
Korean for Business Tourism and Hotel I
ภาษาเกาหลีในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2
Korean for Business Tourism and Hotel II
ภาษาเกาหลีในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
Korean for Business Tourism and Hotel III
59

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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วทร 391
VTH 391
วทร 392
VTH 392
วทร 491
VTH 491

- ภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนามในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 1
Vietnamese for Business Tourism and Hotel I
ภาษาเวียดนามในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2
Vietnamese for Business Tourism and Hotel II
ภาษาเวียดนามในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
Vietnamese for Business Tourism and Hotel III
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ต้องมีระยะเวลาในการฝึกจานวนไม่ต่ากว่า 400 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน โดย
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลประเมินผลของภาควิชาร่วมกับหน่วยงานที่รับนิสิตเข้าฝึกงาน
3.1 วิชาการท่องเที่ยว
ททร 473
ทักษะอาชีพทางการท่องเที่ยว
TMH473
Training Practicum in Tourism
3.2 วิชาการโรงแรม
ททร 485
ทักษะอาชีพทางการโรงแรม
TMH485
Training Practicum in Hotel

6(0-6-12)
6(0-6-12)

4. หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของรหัสวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย อักษร 3 หลัก และ เลข 3 หลัก
รหัสอักษร มีความหมายดังนี้
มศว หรือ SWU หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสตัวเลข หมายถึง
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับชั้นปี
หมายเลข 1
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 1
หมายเลข 2
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 2
หมายเลข 3
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 3
หมายเลข 4
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 4
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่
หมายเลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย
หมายเลข 2 – 3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
หมายเลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมายเลข 5 – 7 หมายถึง กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับรายวิชาในกลุ่มนั้น ๆ
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะบังคับ ประกอบด้วยอักษร 3 หลัก และตัวเลข 3 หลัก
รหัสอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
ททร และ TMH หมายถึง รายวิชาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รหัสตัวเลข หมายถึง
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับชั้นปี
หมายเลข 1
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 1
หมายเลข 2
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 2
หมายเลข 3
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 3
หมายเลข 4
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 4
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานและกลุ่มวิชาเอกบังคับได้แก่
หมายเลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
หมายเลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชี
หมายเลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาการเงิน
หมายเลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาด
หมายเลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจ
หมายเลข 6
หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการ
หมายเลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
หมายเลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาการโรงแรม
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับรายวิชาในกลุ่มนั้น ๆ
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ประกอบด้วย ตัวอักษร 3 หลัก และเลข 3 หลัก
รหัสอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
อทท และ ETM หมายถึง รายวิชาด้านภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว
อรร และ EHM หมายถึง รายวิชาด้านภาษาอังกฤษการโรงแรม
จทร และ CTH หมายถึง รายวิชาภาษาจีนในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
ญทร และ JTH หมายถึง รายวิชาภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
กทร และ KTH หมายถึง รายวิชาภาษาเกาหลีในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
วทร และ VTH หมายถึง รายวิชาภาษาเวียดนามในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
รหัสตัวเลข หมายถึง
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับชั้นปี
หมายเลข 1
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 1
หมายเลข 2
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 2
หมายเลข 3
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 3
หมายเลข 4
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 4
เลขหลักสิบ หมายถึงกลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่างๆ
หมายเลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
หมายเลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาการโรงแรม
หมายเลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับรายวิชาในกลุ่มนั้น ๆ
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2.3 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย ตัวอักษร 3 หลัก และเลข 3 หลัก
รหัสอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
ททร และ TMH หมายถึง รายวิชาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รหัสตัวเลข หมายถึง
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับชั้นปี
หมายเลข 1
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 1
หมายเลข 2
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 2
หมายเลข 3
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 3
หมายเลข 4
หมายถึง วิชาสาหรับปีที่ 4
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่างๆ
หมายเลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
หมายเลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาการโรงแรม
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับรายวิชาในกลุ่มนั้น ๆ
การกาหนดจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
X (X – X – X)
X ตัวแรก
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมต่อวิชา
X ตัวที่สอง
หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
X ตัวที่สาม
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
X ตัวที่สี่
หมายถึง จานวนชั่วโมงค้นคว้าด้วยตนเอง
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แผนการเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชั้นปีที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ

วิชาเฉพาะ
บังคับ

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
มนุษย์
มศว 251 มนุษย์กับสังคม

3(2-2-5)

รหัสวิชา
มศว 111
หรือ
มศว 112
มศว XXX

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

3(2-2-5)

มศว XXX

ททร 141 หลักการตลาด
3(3-0-6)
ททร 151 ความรู้ เบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ 3(2-2-5)
อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ ริ ก า ร
อาคันตุกะ
ททร 161 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
-

ททร 121
ททร 162

รวมจานวนหน่วยกิต

18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
หรือ
วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
รายวิชาในกลุ่มวิชา
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์ ฯ (เลือก)
รายวิชาในกลุ่มวิชา
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์ ฯ (เลือก)
หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
การจั ด การท รั พ ย าก ร 3(3-0-6)
มนุษย์

ททร 171

ก าร จั ด ก าร ธุ ร กิ จ ก า ร
ท่องเที่ยว
ททร 181 ก าร จั ด ก าร ธุ ร กิ จ ก า ร
โรงแรม
รวมจานวนหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ททร 152 กฎหมายธุรกิจ
ททร 172 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
รวมจานวนหน่วยกิต

หมวดวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาเฉพาะบังคับ
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
21
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
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ชั้นปีที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
วิชาเฉพาะ
บังคับ

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
มศว XXX รายวิชาในกลุ่ม
3(2-2-5) มศว XXX
ภาษาต่างประเทศ (เลือก)
ททร 231 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6) ททร 211
ททร 251 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5) ททร 252
ธุรกิจ
ททร 271 จิตวิทยาการบริการ
3(2-2-5) ททร 272
ททร 281
ททร 282

วิชาเฉพาะ
เลือก

การจัดการงานแม่บ้าน
การจั ด การอาหารและ
เครื่องดื่ม
-

รวมจานวนหน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

18

ททร 273

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่ม
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ (เลือก)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทาง 3(3-0-6)
ธุรกิจ
ภู มิ ศ าสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว 3(2-2-5)
ไท ย แล ะกลุ่ ม ป ระเท ศ
อาเซียน
หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)

XXX XXX ร า ย วิ ช า ใน ก ลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ
รวมจานวนหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ททร 212 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ททร XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาความ
สนใจเฉพาะ (เลือก)
รวมจานวนหน่วยกิต

หมวดวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาเฉพาะเลือก
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3
18
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3
6
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ชั้นปีที่ 3
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
วิชาเฉพาะ
บังคับ

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
มศว XXX ร า ย วิ ช า ใน ก ลุ่ ม ศิ ล ป 3(2-2-5)
ศาสตร์
ททร 351 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
มศว XXX ร า ย วิ ช า ใน ก ลุ่ ม ศิ ล ป 3(2-2-5)
ศาสตร์
-

ททร 371

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3(2-2-5)

ททร 373

ททร 372

การจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์ ใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

ททร 374

การจั ด การบริ ก ารส่ ว น
หน้า
ททร 382 การดาเนินงานและบริการ
จัดเลี้ยง
XXX XXX ร า ย วิ ช า ใน ก ลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ (เลือก)

3(2-2-5)

ททร 383

ททร 381

วิชาเฉพาะ
เลือก

วิชาเลือกเสรี

รวมจานวนหน่วยกิต

การจัดการภาวะวิกฤตใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม เพื่ อ ก า ร
ท่ องเที่ ยวในกลุ่ มประเทศ
อาเซียน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
ธุรกิจโรงแรม

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3

21

ททร XXX รายวิชาในกลุ่ม วิชาความ
สนใจเฉพาะ (เลือก)
XXX XXX ร า ย วิ ช า ใน ก ลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ
XX XXX 1 รายวิชา
รวมจานวนหน่วยกิต

3
3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ททร 383 การตลาดโรงแรมและการ 3(3-0-6)
ขาย
ททร XXX ร า ย วิ ช า ใน ก ลุ่ ม วิ ช า
3
ภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ (เลือก)
รวมจานวนหน่วยกิต
6

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะบังคับ
วิชาเฉพาะเลือก
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ชั้นปีที่ 4
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ
บังคับ

วิชาเฉพาะ
เลือก
หมวด
วิชาการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ททร 471 แนวโน้ ม การท่ องเที่ ย วใน 3(3-0-6)
ยุคโลกาภิวัตน์
ททร 481 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ททร 482 การจัดการภาวะวิกฤตใน 3(3-0-6)
ธุรกิจโรงแรม
ททร 483 สัมมนาการโรงแรมในกลุม่
3(2-2-5)
ประเทศอาเซียน
XXX XXX ร า ย วิ ช า ใน ก ลุ่ ม วิ ช า
3
ภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ (เลือก)
-

XX XXX 1 รายวิชา
รวมจานวนหน่วยกิต

3
18
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รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
-

หน่วยกิต

-

ททร 473 ทั ก ษ ะ อ า ชี พ ท า งก า ร 6(0-6-12)
ท่องเที่ยว
หรือ
ททร 485 ทั ก ษ ะ อ า ชี พ ท า งก า ร
โรงแรม
รวมจานวนหน่วยกิต
6

