
สาขาวิชาการโรงแรม คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์                              

 

ตารางโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 132 หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
(30 หน่วยกิต) 

หมวดวชิาเฉพาะ (90 หน่วยกติ) หมวดวชิา 
เลือกเสรี 

(6 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

(24 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

(30 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

(15 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

เพื่องานอาชีพ (21 หน่วยกติ) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
GE171 ความคิดสร้างสรรค์และ (3) 

  นวัตกรรม 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE122 ปรัชญากับชวีิต  (3) 
GE123 ไทยศึกษา (3) 
GE172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม     (3) 
          ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน  
GE173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3) 

  

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  
GE170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุค (3) 

 ประเทศไทย 4.0 

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
EO100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล                 (3) 
BA103 ผู้ประกอบการดิจิทัล               (3) 
BA104 การบริการแบบมูลค่าสูง          (3) 
GE136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชวีติ(3) 
GE138 การศึกษาเพือ่สร้างพลเมือง     (3) 
GE147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน (3) 
LW103 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (3) 
PA101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา (3) 

 เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 

TO201  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  (3) 
HO203  ธุรกิจทีพ่ักและอาหาร  (3) 
HO204  วัฒนธรรมไทยส าหรับ          (3)  

อุตสาหกรรมการบริการ   
HO202  จิตวิทยาการบริการ  (3) 
IT260 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ (3) 

ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 
TO203 ความรับผิดชอบต่อสังคมใน (3) 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
TO204 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ (3) 

ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
TO205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  (3) 

AC300 การบัญชีส าหรับธุรกจิ             (3)       
ท่องเที่ยวและโรงแรม              

HO303 งานส่วนหน้าโรงแรม               (3) 
HO304 งานบริการอาหารและ (3)                         

  เครื่องดื่ม                             
HO305 การตลาดโรงแรม (3) 
HO309 การวางแผนและพัฒนา (3) 

  ธุรกจิโรงแรม                        
HO316 การจัดการงานแม่บ้าน  (3) 
HO317 หลักการประกอบอาหาร          (3) 
           เบือ้งต้น                              
HO411 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยว     (3) 
          และบริการ 1                      
HO412 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยว     (3) 
          และบริการ 2                      
HO413 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยว     (3) 
          และบริการ 3                      
 
 

HO306 การจัดการงานขายโรงแรม     (3) 
HO307 การจัดการงานประชุมและ     (3) 

 นิทรรศการ                       
HO311 การจัดการงานจัดเลี้ยง        (3) 
HO312 การจัดการรีสอร์ท   (3) 
HO313 การจัดการบาร ์  (3) 
HO314 การจัดการธุรกิจสปา  (3) 
HO318 การจัดการภัตตาคาร           (3) 
HO319 การประกอบอาหารไทย        (3) 
HO320 การประกอบอาหารตะวันตก  (3) 
HO321 การประกอบขนมอบ            (3) 
HO322 การจัดการกิจกรรมงานพิเศษ  (3) 
HO323 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการ (3)          

ท่องเที่ยวและการโรงแรม      
HO324 การตลาดดิจิทัลส าหรับ         (3) 
          ธุรกิจโรงแรม                      
HO325 ธุรกิจบริการผู้สูงอาย ุ           (3) 
HO326 การดูแลสุขภาพความงาม      (3) 
          เบื้องต้น                            
HO327 การดูแลสุขภาพทางเลือก      (3) 
TO307 การจัดการธุรกจิการบิน  (3) 
TO318 ธุรกิจเรือส าราญ  (3) 
 
 

1.ภาษาอังกฤษ (บังคบั 2 วิชา 6 หน่วยกิต) 
LH302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม      (3) 
LH313 การสนทนาภาษาอังกฤษ           (3) 
          ส าหรับงานบริการ  
                      
2. เลือกภาษาต่างประเทศที่สอง 1 ภาษา 

(15 หน่วยกิต) 
2.1 ภาษาอังกฤษ  
LH303 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว (3) 
LH304 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ (3) 
LH306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (3) 
LH309 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน           (3) 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม  
LH312 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกจิ (3) 
LH351 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ        (3) 

ด้านการบริการ                                           
2.2 ภาษาจีน  
ZH301 ภาษาจีน 1 (3) 
ZH302 ภาษาจีน 2 (3) 
ZH303 ภาษาจีน 3                          (3) 
ZH306 การฟังการพูดภาษาจีน            (3) 
ZH314 ภาษาจีนเพื่องานบริการ           (3) 
ZH316 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน    (3) 
ZH351 ภาษาจีนเพื่อการน าเทีย่ว   (3) 
ZH352 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (3) 
ZH353 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์        (3)  
ZH363  ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัว       (3)           

ส าหรับงานอาชพี        

เลือกเรียนจาก
รายวิชาที่    
เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ์
และคณะอนุมัติ
ให้เป็นวิชาเลือก
เสรีได้ 

หมวดวชิาฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
(6 หน่วยกิต) 

HO410 

สหกิจศึกษา (6) 
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ตารางโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 132 หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
(30 หน่วยกิต) 

หมวดวชิาเฉพาะ (90 หน่วยกติ) หมวดวชิา 
เลือกเสรี 

(6 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

(24 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

(30 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

(15 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

เพื่องานอาชีพ (21 หน่วยกติ) 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์         
9 หน่วยกิต  
MA109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3) 
SC106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       (3)  
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
CT101 โลกของปัญญาประดิษฐ์  (3) 

และ IoTs 
CT102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   (3) 

เทคโนโลยีเสมือนจริงและ   
          เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
CE100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ           (3) 
          นวัตกรรมหุ่นยนต ์
 
กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต 
LH001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (-) 
LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  (3) 
LH102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (3) 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
TH104 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร         (3) 
ZH100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          (3) 
 
 
 
 
 

 

2.3 ภาษาญีปุ่่น   
LJ311 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  (3) 
LJ312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท างาน    (3) 
LJ318 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น          (3) 
LJ304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม         (3) 
LJ305 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์       (3) 
LJ307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว      (3) 
LJ308 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับงานธุรกิจ (3) 
LJ316 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบรกิารลูกค้า   (3) 
LJ317 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับพนักงาน        (3) 
         สายการบิน  

 

 


