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-ฉบับราง- 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรมการบริการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ  
  

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25460021100982 

ภาษาไทย หลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry 

Management 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม  บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) 
ชื่อยอ  บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) 
ชื่อเต็ม  Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry Management) 
ชื่อยอ  B.B.A. (Hospitality Industry Management) 

3. วชิาเอก  
3.1 แขนงวิชาการจัดการโรงแรม 
3.2 แขนงวิชาการจัดการการทองเท่ียวรวมสมัย 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
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หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไมนอยกวา       134      หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา        31      หนวยกิต 
  - กลุมสาระอยูดีมีสขุ     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  - กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร                  13 หนวยกิต 
  - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
  -  กลุมสาระสุนทรียศาสตร     ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา       97     หนวยกิต 
  - วิชาแกน           37 หนวยกิต 
  - วิชาเฉพาะบังคับ 

   - แขนงวิชาการจัดการโรงแรม 
   - แขนงวิชาการจัดการการทองเท่ียวรวมสมัย 

  
 

        30 หนวยกิต 
             30 หนวยกิต 
             30 หนวยกิต 

  - วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
     - กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ 

        - แขนงวชิาการจัดการโรงแรม  
        - แขนงวชิาการจัดการการทองเท่ียวรวมสมัย 

  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

     - กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา        6        หนวยกิต 

 (4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกงานแบบนับชั่วโมง 400 ช่ัวโมงตอเน่ืองกัน ยกเวนนิสิตที่เขารวม 
โครงการสหกิจศึกษา  

     รายวิชา 
 (1)   หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                ไมนอยกวา 31 หนวยกิต 
 1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข                               ไมนอยกวา          6 หนวยกิต 
           กิจกรรมพลศึกษา 

      (Physical Education Activities ) 
            1(0-2-1) 

            และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 5 หนวยกิต   
       1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ     ไมนอยกวา          6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร                 13 หนวยกิต 
                วิชาภาษาอังกฤษ                                          9( - - ) 
                วิชาภาษาไทย                                                             3( - - ) 
                วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร                                            1( - - ) 
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 1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา         3 หนวยกิต 
 01999111  ศาสตรแหงแผนดิน                                     2(2-0-4) 

  (Knowledge of the Land)  

และใหเลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต  
 1.5 กลุมสาระสนุทรียศาสตร      ไมนอยกวา         3 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 (2)   หมวดวิชาเฉพาะ                             ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน         37 หนวยกิต 
 03753113 เศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 
  (Business Economics for Service Industries)  
 03757112 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
  (Organization and Management)  
 03757223 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis and Business Statistics)  
 03757231 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Law)  
 03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
  

 

03759211 

(Principles of Marketing) 

 

การจัดการทางการเงิน I 

 

 

3(3-0-6) 

  (Financial Management I)  
 03760171 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
  (Principles of Accounting)  
 03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6) 
  (Principles of Production and Operations)  
 03763111**11 ความรูเบ้ืองตนในอุตสาหกรรมการบริการ   3(3-0-6) 
  (Introduction to Hospitality Industry)                                         
 03763112** จิตวิทยาอุตสาหกรรมการบริการ      3(3-0-6)             
  
03763491** 
 

(Hospitality Industry Psychology) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางอุตสาหกรรมการบริการ 
(Research Methods in Hospitality Industry) 

 
   3(3-0-6) 

 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวชิาปรับปรุง 
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03763497** 
 
03763498** 
 

สัมมนา 
(Seminar) 
ปญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

1 
 

3 

 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ                                                           30          หนวยกิต 
เลือกเรียนวิชาเฉพาะบังคับของแขนงวิชาใดแขนงวิชาหน่ึง ดังตอไปน้ี 

1. แขนงวชิาการจัดการโรงแรม                                         30          หนวยกิต 
 03760204 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Accounting for Hotel Business Management)  
 03763221 การจัดการงานบริการสวนหนา    3(3-0-6) 
  (Front Office Management)  
 03763222 การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม 3(3-0-6) 
  (Food and Beverage Management)  
 03763241 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Management and Operations in Hotel Business)  
 03763242** การจัดการและการดําเนินงานแมบาน 3(2-2-5) 
 
 

(Housekeeping Management and Operations) 
  

 03763243* การจัดการและการดําเนินงานครัว 3(2-2-5) 
  (Kitchen Management and Operations)   
 03763321* การสื่อสารในธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
  (Communication in Hotel Business)  
 03763322* การจัดการทุนมนุษยในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 22 (Human Capital Management in Hotel Business)  
 03763421* การเปนผูประกอบการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 13 (Hotel Business Entrepreneurship)  
 03763431* จริยศาสตรในธรุกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Ethics in Hotel Business)  

2. แขนงวิชาการจัดการการทองเท่ียวรวมสมัย                                30          หนวยกิต 
 03760205 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 3(3-0-6) 
  (Accounting for Tourism Business Management)  

 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรับปรุง 
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 03763251 ระบบการขนสงในการทองเท่ียว    
(Transportation Systems in Tourism) 

        3(3-0-6)             

 03763252 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 
(Tourist Behaviors) 

        3(3-0-6)             

 03763253** มัคคุเทศก 
(Tour Guide) 

3(3-0-6) 

 03763354* จริยศาสตรในธรุกิจทองเท่ียว 3(3-0-6)             
  (Ethics in Tourism Business)  
 03763355* 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจทองเท่ียว 
(Information Technology in Tourism Business) 

3(2-2-5) 

 03763361* การจัดการการตลาดทองเท่ียวรวมสมัย 3(3-0-6) 
  (Contemporary Tourism Marketing Management)  
 03763371* การจัดการทุนมนุษยในธุรกิจทองเท่ียว   3(3-0-6) 
  (Human Capital Management in Tourism Business)  
 03763373 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเท่ียว   3(3-0-6) 
 
 

(Tour Business Operations and Management) 
  

 03763472* การเปนผูประกอบการในธุรกิจทองเท่ียว  3(3-0-6) 
  (Tourism Business Entrepreneurship)  

 2.3  วิชาเฉพาะเลอืก    ไมนอยกวา                   30   หนวยกิต    
ใหเลือกเรียนกลุมวิชาความสนใจเฉพาะและกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี  
        2.3.1 กลุมวชิาความสนใจเฉพาะ  ไมนอยกวา                15 หนวยกิต     
 ใหเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งท่ีสัมพันธกับแขนงวิชาในวชิาเฉพาะบังคับ ดังตอไปน้ี 

2.3.1.1 แขนงวิชาการจัดการโรงแรม   ไมนอยกวา                                     15      หนวยกิต 
 03763244** การจัดการอาหารทองถิ่นและนานาชาติ   3(3-0-6) 
  (Local and International Cuisine Management)  
 03763323 การจัดการสปา    3(3-0-6) 
  (Spa Management)  
 03763324* การจัดการและดําเนินงานรานกาแฟ   3(2-2-5) 
 14 (Cafe Management and Operations)  
 03763325 การจัดการงานจัดเล้ียง   3(3-0-6) 
  (Catering Management)  

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวชิาปรับปรุง 
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 03763326** การจัดการและการดําเนินงานบารและเครื่องด่ืม   3(2-2-5) 
  (Bar and Beverage Management and Operations)  
 03763327** การจัดการและการดําเนินงานภัตตาคาร    3(2-2-5) 
  (Restaurant Management and operations)  
 03763328 การควบคมุตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม   3(3-0-6) 
  (Food and Beverage Cost Control)  
 03763331* เทคโนโลยีสารสนเทศในธรุกิจโรงแรม 3(2-2-5) 
  (Information Technology in Hotel Business)  
 03763332 การวางแผนรายการอาหาร  3(3-0-6) 
  (Menu Planning)  
 03763333** การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร   3(3-0-6) 
  (Food Selection and Preparation)  
 03763341 การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร   3(3-0-6) 
 
 

(Design and Layout in Restaurant) 
 

 

 03763342* การออกแบบบริการและนวตักรรมบริการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Service Design and Service Innovation in Hotel Business)  
 03763343* การจัดการธุรกิจไมซ 3(3-0-6) 
  (MICE Business Management)  
 03763344* การจัดการสถานท่ีจัดงาน 3(3-0-6) 
  (Venue Management)  
 03763345* การจัดการและการดําเนินงานกิจกรรมพิเศษ 3(3-0-6) 
  (Event Management and Operations)  
 03763441 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ   3(3-0-6) 
  (Cruise Business Management)  
 03763442 การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 
  (Marketing Planning and Development in Service Industry)  
 03763443 การจัดการโรงแรมระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
  (International Hotel Management)  
 03763444** การจัดการท่ีพักตากอากาศ   3(3-0-6) 
  (Resort Management)  
 03763445 การจัดการสโมสร   3(3-0-6) 
 15 (Club Management)  

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรับปรุง 
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 03763446* การจัดการโรงแรมขนาดเล็กและบูติก 3(3-0-6) 
  (Small and Boutique Hotel Management)  
 03763447* การจัดการโฮสเทลและท่ีพักแบงเชา 3(3-0-6) 
  (Hostel and Time Sharing Management)  
 03763490* 
 

สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

           6 
 

 2.3.1.2 แขนงวิชาการจัดการการทองเท่ียวรวมสมัย   ไมนอยกวา                  15      หนวยกิต 
 
03763357* การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูใหบริการในธรุกิจทองเท่ียว  

3(3-0-6) 

 
 

(Personality Development for Service Providers in Tourism 
Business) 

 

 03763358* ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการทองเท่ียว   3(3-0-6) 
  (Thai History and Culture for Tourism)  
 03763374 การจัดการธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
  (Airline Business Management)  

16 03763376** การทองเท่ียวเชิงผจญภัย   3(3-0-6) 
  (Adventure Tourism)  
 03763379* การจัดการสวนสนุก   3(3-0-6) 
  (Theme Park Management)  
 03763456* การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจทองเท่ียว  3(3-0-6)             
  (Service Quality Management in Tourism Business)  
 03763459* การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว  3(3-0-6) 
  (Tourist Attraction and Activity Development)  
 03763462 การจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร   3(3-0-6) 
  (Agro-Tourism Management)  
 03763463 การทองเท่ียวเฉพาะกลุม 3(3-0-6) 
  (Niche Tourism)  
 03763464* การจัดการงานเทศกาล 3(3-0-6) 
  (Festival Management)  
 03763465 การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 3(3-0-6) 
  (Sustainable Tourism Development)  

                                                      
 

* รายวิชาเปดใหม 
** รายวชิาปรับปรุง 
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257 03763466* การจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 3(3-0-6) 
  (Community-based Tourism Management)  
 03763467* การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 3(3-0-6) 
  (Creative Tourism)  
 03763468* การจัดการการทองเท่ียวในเขตเมือง 3(3-0-6) 
  (Urban Tourism Management)  
 03763469* การทองเท่ียวเพื่อความเขาใจขามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  (Tourism for Cross-cultural Understanding)  
 03763475** การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) 

48  (Health Tourism)  
 03763477** การจัดการพิพิธภัณฑ 3(3-0-6) 
  (Museum Management)  
 03763478** การจัดการทองเท่ียวทางทะเล 3(3-0-6) 
  (Marine Tourism Management)  

19 03763490* 
 

สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

           6 
 

        2.3.2 กลุมวชิาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ    ไมนอยกวา           15  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนจากแขนงรายวิชาตอไปน้ี  
 2.3.2.1 แขนงวิชาการจัดการโรงแรม ไมนอยกวา      15  หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพเพียงกลุมใดกลุมหน่ึงเทานั้น ระหวางกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษหรือกลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง  
- กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 03754361 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 3(3-0-6) 
  (Business English)  
 03754362 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในธรุกิจระดับโลก 3(3-0-6) 
  (English for Global Business Communication)  
 03754373 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(3-0-6) 
  (English for Food and Beverage Service)  
 03754376 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 

  (English for Health Service Business)  

                                                      
 

 

* รายวิชาเปดใหม 
** รายวชิาปรับปรุง 
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 03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Technical English for Hotel Business)  
   2.3.2.2 แขนงวิชาการจัดการการทองเท่ียวรวมสมัย  ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพเพียงกลุมใดกลุมหน่ึงเทานั้น ระหวางกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษหรือกลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง  
- กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 03754351 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 3(3-0-6) 
  (English Writing for Tourism Business)  
 03754374 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6) 
  (English for Airline Business)  
 03754375 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจจัดนําเท่ียวและตวัแทนทางการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
  (English for Tourism Operation and Travel Agency Business)  
 03754376 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 
  (English for Health Service Business)  
 03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจทองเท่ียว  3(3-0-6) 
  (Technical English for Tourism Business)  
      (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไมนอยกวา           6      หนวยกิต 
 (4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกงานแบบนับชั่วโมง 400 ชั่วโมงตอเนื่องกัน  
ยกเวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

 
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 
         ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ประกอบดวย 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 
 เลขลําดับท่ี 1-2 (03)     หมายถึง      วิทยาเขตศรรีาชา 
 เลขลําดับท่ี 3-5 (763) หมายถึง      สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
 เลขลําดับท่ี 6  หมายถึง      ชั้นป 
 เลขลําดับท่ี 7  มีความหมายดังตอไปน้ี 

       1 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
       2 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานการโรงแรม  
       3 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการโรงแรม 
       4 หมายถึง กลุมวิชาการบูรณาการโรงแรม 
       5 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานการทองเท่ียว 
       6 หมายถึง กลุมวิชาการวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียว 
       7 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการการทองเท่ียวรวมสมัย 
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       9 หมายถึง กลุมวิชาสหกิจศึกษา วิจัย  สัมมนาและปญหาพิเศษ  
     เลขลําดับที่ 8 หมายถึง ลําดับของวิชาในแตละกลุม 

 
 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 
03763111** ความรูเบื้องตนในอุตสาหกรรมการบริการ       3(3-0-6) 
 (Introduction to Hospitality Industry)                           
  ประวัติและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการบริการ ประเภทของธุรกิจบริการและ

รปูแบบงานบริการ หลกัการจัดการเบ้ืองตนในธุรกิจบริการ  แนวโนมของธุรกิจบริการ 
 History and evolution of hospitality industry. Types of hospitality businesses 
and service patterns. Principles of management in hospitality businesses. Trends 
of hospitality businesses. 

03763112**10 จิตวิทยาอุตสาหกรรมการบริการ                                                            3(3-0-6) 
 (Hospitality Industry Psychology) 
  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม

นักทองเท่ียว การรับรูและการเรียนรู การจูงใจ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธในธุรกิจบริการ  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ การสื่อสาร  การประเมินคุณภาพการบริการ ปญหาและการแกไขปญหา
การบริการ การนําหลักจิตวิทยาไปใชในงานดานการบริการ  จริยธรรมในธุรกิจบริการ 
          Basic concepts and theories in psychology. Psychological factors affecting 
tourist behavior. Perception and learning. Motivation. Personality and human 
relations in hospitality business. Attitude. Satisfaction. Communication. Evaluation 
of service quality. Problems and service recovery. Psychological implementation 
in service. Ethics in service business. 

03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว                   3(3-0-6) 
 (Personality Development for Service in Hotel and Tourism Business) 
 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและ

ทองเที่ยว การแตงกาย การติดตอสื่อสาร การตอนรับ อิริยาบถ มารยาทตางๆ และการพัฒนา
อารมณเพ่ือการใหบริการท่ีเปนเลิศ การสรางความพึงพอใจและความประทับใจตอลูกคา และ
การจัดการขอรองเรียนของลูกคาท่ีเกิดขึ้นในงานบรกิาร 

   Theories, concepts, and methods of personality development for service 
in hotel and tourism business. Attires, communications, greetings, manners, 

                                                      
** รายวิชาปรับปรงุ 
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courtesies, and emotional development for excellent service. Creating customer 
satisfaction and impression and managing customer complaint in service tasks. 

03763221 การจัดการงานบริการสวนหนา 3(3-0-6) 
 (Front Office Management)  
  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการหองพัก ระบบการสํารองหองพัก การจัดสรรหองพัก อัตรา    

คาหองพัก การตอนรับ การลงทะเบียน การบริการดานสัมภาระ เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
ในการติดต อ ส่ื อสาร  การชํ า ระ เงิ น  การประสานงาน กับแผนกต า งๆ การ จัดกา ร                           
ดานความปลอดภัย การสรางมาตรฐาน และการจัดการคุณภาพของงานบริการสวนหนา 
 Concepts of room management. Reservation systems. Room assignment. 
Room rates. Reception. Registration. Luggage handling service. Information 
technology in communication. Payment. Coordination with other departments. 
Safety and security management. Standardization and quality management in front 
office. 

03763222 การจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(3-0-6) 
 (Food and Beverage Management)  
  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการดานอาหาร และเครื่องดื่ม ความคาดหวังของลูกคา 

การดําเนินงาน และการควบคุมคุณภาพ การตลาด การเงิน การจัดการดานอาหาร และเครื่องด่ืม
ในธุรกิจ และองคกรตางๆ กรณีศึกษา 
 Concepts of food and beverage management. Customer expectation. 
Quality operations and control. Marketing. Financial. Food and beverage 
management in businesses and organizations. Case studies. 

03763241 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Management and Operations in Hotel Business)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภท และแนวคิด          
การจัดการโรงแรม โครงสรางการจัดการ ระบบ และการดําเนินการ งานสวนหนา การเตรียม
และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานแมบาน งานวิศวกรรมและซอมบํารุง บัญชีและ        
การควบคุม การขายและการตลาด ทักษะการจัดการและการบริการของผูจัดการโรงแรม 
แนวโนมของอุตสาหกรรมโรงแรม ศึกษานอกสถานท่ี    
 History and development of hotel industry. Types and concepts of hotel 
management. Management structure. Systems and operations. Front office. Food 
and beverage preparation and service. Housekeeping. Engineering and 
Maintenance. Accounting and control. Sales and marketing. Management and 
service skills of the GM. Trends in hotel industry. Field trips required. 

03763242** การจัดการและการดําเนินงานแมบาน 3(2-2-5) 
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111 (Housekeeping Management and Operations)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757112 

        ประวัติความเปนมาของท่ีพักแรมและธุรกิจบริการท่ีพัก โครงสรางสวนงานแมบาน 
หนาที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสวนงานแมบาน สารทําความสะอาดและ
เครื่องมือทําความสะอาด งานผาและงานซักรีด การทําความสะอาดหองพักแขกและการ
บํารุงรักษา การจัดสรรกําลังคนสําหรับการปฏิบัติงานทําความสะอาดหองพัก สุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการสินคาคงคลังของสวนงานแมบาน รายไดหองพัก ศึกษา
นอกสถานที่ หรือฝกปฏิบัติงานแมบาน 
 History of lodging and lodging businesses. Housekeeping structures. 
Responsibilities and operational standard of housekeeping. Cleaning agents and 
equipment. Linens and laundry. Guest room cleaning and maintenance. Staff 
allocation for guest room operation. Hygiene and safety in  workplace. Inventory 
management of housekeeping. Hotel room revenue. Field trip or housekeeping 
practices required. 

03763243* การจัดการและการดําเนินงานครัว 3(2-2-5) 
 (Kitchen Management and Operations)  
  ความรูเรื่องอาหาร และสุขอนามัยในการประกอบอาหาร โครงสรางของแผนกครัวใน

โรงแรมและภัตตาคาร ระบบการดําเนินงานครัว ประเภทของครัวและอุปกรณ การวางผังครัว 
การจัดวางอุปกรณ  ในครัว การประกอบอาหารของครัวรอนและครัวเย็น การวางแผนรายการ
อาหารและการควบคุมตนทุนอาหาร 
 Food knowledge and sanitation in cooking. Organization charts of kitchen 
departments in hotels and restaurants. Kitchen operation systems. Types of 
kitchen and equipment. Kitchen layout. Kitchen appliances layout. Cooking in hot 
kitchen and cold kitchen. Menu planning and food cost control. 

03763244**12 การจัดการอาหารทองถ่ินและนานาชาติ                                        3(3-0-6) 
 (Local and International Cuisine Management) 
 
 
 
 
 

 

 ความหมายของอาหารทองถ่ินและอาหารนานาชาติ ระบบอาหาร แนวคิดการจัดการ
ดานการอาหารทองถ่ินและนานาชาติในธุรกิจบริการและการทองเท่ียวเชิงอาหาร ตลาดเกษตรกร
และการทองเท่ียวสรางสรรค การจัดการขยะและของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินการสุขอนามัยใน
การประกอบอาหารและการบริการอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
การพัฒนารายการอาหารเพื่อเพ่ิมมูลคาและสุนทรียภาพในการรับประทานอาหาร การศึกษา
นอกสถานที ่

                                                      
* รายวิชาใหม 
** รายวิชาปรบัปรุง 
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   Meaning of local and international cuisine. Food system. Concepts of 
managing the local and international food in service businesses and gastronomic 
tourism. Farmers' market and creative tourism. Garbage and waste management 
resulting from the operation. Cooking hygiene and food services. Food standards 
and relevant regulations. Menu development to add value and aesthetic in eating. 
Field trips required. 

03763251 ระบบการขนสงในการทองเท่ียว              3(3-0-6) 
(Transportation Systems in Tourism)      

  แนวคิด และความเขาใจเกี่ยวกับระบบการขนสงในการทองเที่ยว ลักษณะและรูปแบบ
ของระบบการคมนาคมขนสงในการทองเที่ยว เสนทางคมนาคมขนสงประเภทตางๆ ระบบการ
คํานวณคาโดยสาร การจัดการขนสงเพื่อการทองเท่ียว การพัฒนารูปแบบการขนสงเพ่ือดึงดูด
นักทองเท่ียว แนวโนมและโอกาสในการพัฒนาระบบการขนสงทางการทองเท่ียวสูสากล 
 Concepts and understanding about transportation systems in tourism. 
Characteristics and types of transportation systems in tourism. Various 
transportation routes. Fare calculating systems. Transportation management for 
tourism. Transport model development to attract tourists. Trends and 
opportunities in developing transport systems to international tourism. 

03763252 พฤติกรรมนักทองเที่ยว                     3(3-0-6)             
 (Tourist Behaviors)  
113  การวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเท่ียว ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจ รูปแบบพฤติกรรมนักทองเท่ียว ตลาดนักทองเท่ียว และแนวโนม 
       Analysis of tourist behavior. Internal and external factors effecting decision-
making process. Patterns of tourist behavior. Tourist market and trends. 

03763253** มัคคุเทศก 3(3-0-6) 
 (Tour Guide)  
  บทบาท ความรับผิดชอบ ประเภท ลักษณะ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กฎหมายที่

เก่ียวของกับมัคคุเทศก ระเบียบวิธีการเขาออกราชาอาณาจักร การเตรียมตัวของมัคคุเทศก 
การปฏิบัติงานในการนําเท่ียว มนุษยสัมพันธและศิลปะการสื่อสารของมัคคุเทศก เทคนิคการ 
นําเท่ียว การใหความปลอดภัยและการแกปญหาเฉพาะหนาแกนักทองเท่ียว การปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน การศกึษานอกสถานท่ี 
        Roles, responsibilities, types, characteristics  and professional ethics of a 
tour guide. Laws concerning tour guide. Immigration process and regulations. Tour 
guide preparations. Tour operations. Human relations and arts of communication. 

                                                      
** รายวิชาปรับปรงุ  
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Touring techniques. Providing safety and solving problems for tourists. First Aids. 
Field trips required. 

03763315 จริยศาสตรในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว    3(3-0-6) 
 (Ethics in Hotel and Tourism Business)  
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112   
  หลักจริยศาสตรในธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม การใชหลักจริยศาสตร

ประกอบการตัดสินใจ การนําหลักจริยศาสตรมาใชในอุตสาหกรรมโรงแรม และทองเท่ียวอยางมี
ประสทิธิผล 

 Principles of ethics in business and social responsibilities. Use of ethics in 
decision-making. Effectiveness of ethics implementation in hotel and tourism 
industry. 

03763316 การเรียนรูขามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการทองเท่ียวในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Cross-cultural Learning for Tourism Management in ASEAN)  
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111  
  วิวัฒนาการและความสําคัญของการจัดตั้งกลุมอาเซียน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ 

ประชากรศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมของแตละประเทศในประชาคมอาเซียน 
ความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกและการจัดการการ
ทองเท่ียวแนวโนมความรวมมือระหวางสมาชิกอาเซียนและโลก 

 Evolution and significance of ASEAN establishment. Physical, 
demographical, historical, art, and cultural characteristics of individual countries in 
the ASEAN community. Relationships between cultural characteristics of country 
members and tourism management. Collaborative trends between ASEAN 
members and the world. 

 03763321* การส่ือสารในธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
14 (Communication in Hotel Business)  
  แนวคิดการส่ือสารทางธุรกิจ บทบาทของการสื่อสารภายในและภายนอกในบริบทของ

ธุรกิจโรงแรม รูปแบบการส่ือสารและสื่อในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะหเน้ือหาและการออกแบบ
ส่ือ การเลาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม ทักษะการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคล เทคนิคการนําเสนอทางธุรกิจขามวัฒนธรรม การเจรจาตอรองและกลยุทธการ
ขายของธรุกิจโรงแรม การส่ือสารภาวะวิกฤตในธุรกิจโรงแรม 
 Concepts of business communication. Roles of internal and external 
communication in hotel business context. Communication types and media in 
hotel business. Content analysis and media design. Content marketing and 
storytelling. Digital marketing communication strategy in hotel business. 

                                                      
* รายวิชาใหม 
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Interpersonal communication skills. Presentation techniques in cross cultural 
business. Negotiations and hotels sales strategies. Crisis communication in hotel 
Business. 

03763322* การจัดการทุนมนุษยในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Human Capital Management in Hotel Business)  
215 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757112 

 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทุนมนุษยในบริบทธุรกิจโรงแรม องคประกอบและ
กระบวนการจัดการทุนมนุษยในธุรกิจโรงแรม เงื่อนไขการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมการบริการ 
การลงทุนในมนุษยและการพัฒนากําลังแรงงานดานการบริการ การพัฒนาสมรรถนะดาน 
การบริการ การจัดการคนเกง การสรางทีมงาน การจัดการขามวัฒนธรรมโรงแรม การสรางความ
ผูกพันกับพนักงานโรงแรม  
 Concepts and theories of human capital in hotel business context. 
Components and processes of human capital management in hotel business. 
Workplace conditions. Service culture. Human capital investment and service 
workforce development. Service competency development. Talent management. 
Team building. Hotel cross-cultural management. Hotel employee engagement. 

03763323 การจัดการสปา  3(3-0-6) 
 (Spa Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757112 
 

  วิวัฒนาการของสปา ประเภทของธุรกิจสปา องคประกอบของธุรกิจสปา การจัดการและ    
การดําเนินงาน การตลาดและการสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑและการจัดอาหารในสปา 
จริยธรรมท่ีเก่ียวของ แนวโนมของธุรกิจสปา การศึกษานอกสถานท่ี 
 Evolution of spa. Types of spa business. Spa business components. 
Management and operation in spa business. Marketing and marketing 
promotion. Spa product and spa cuisine. Ethics issues. Trends of spa business. Field 
trip required. 

03763324* การจัดการและดําเนินงานรานกาแฟ   3(2-2-5) 
116 (Cafe Management and Operations)  
  แนวโนมธุรกิจรานกาแฟ แนวคิดดานการจัดการรานกาแฟและการดําเนินงาน ความรู

เรื่องกาแฟ   การวางแผนรายการเครื่องด่ืม การวางแผนและจัดอุปกรณในรานกาแฟ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในธุรกิจรานกาแฟ ทักษะของบาริสตา การบริการลูกคา สุขลักษณะและ 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรับปรงุ 
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ความปลอดภัยในการบริการ การควบคุมตนทุนและการจัดการสินคาคงคลัง การพัฒนาแผน
ธุรกิจรานกาแฟ 
 Cafe business trends. Concepts of cafe management and operations. Coffee 
knowledge. Drink menu planning. Planning and equipping in cafes. Human resource 
management in cafe business. Skills of baristas. Customer service. Sanitation and 
safety in service. Cost control and inventory management. Developing a cafe 
business plan. 

03763325 การจัดการงานจัดเล้ียง   3(3-0-6) 

 
(Catering Management) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757112 

 

  วิวัฒนาการงานจัดเล้ียง ประเภท และรูปแบบการจัดงาน การออกแบบรายการอาหาร 
และเครื่องด่ืม การคํานวณปริมาณอาหาร การควบคุมความสะอาด และความปลอดภัย 
การออกแบบตกแตงสถานท่ี และรูปแบบการจัดงานการขาย และการรับจองการจัดการตนทุน
การวางแผนกําลังคน 
 Evolution of banqueting. Types of catering. Menu design. Food quantity 
estimate. Food safety and sanitation control. Site decoration and theme design. 
Selling and booking. Cost management. Manpower planning. 

03763326** การจัดการและการดําเนินงานบารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 
 (Bar and Beverage Management and Operations)  
  แนวคิดเก่ียวกับการบริการเครื่องด่ืม ความรูและประเภทของเครื่องดื่ม การจัดวางบาร

และอุปกรณ การจัดการสินคาคงคลัง   การเก็บรักษา ทักษะการบริการดานบารและ            การ
ปฏิบัติการสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ความรับผิดชอบในการบริการเครื่องดื่ม 
 Concepts of beverage services. Knowledge and types of beverage. Bar 
layout and equipment. Inventory management, storage. Bar service skills and 
operations. Hygiene and safety in workplace. Responsibility in beverage services. 

03763327** การจัดการและการดําเนินงานภัตตาคาร    3(2-2-5) 

17 (Restaurant Management and Operations)  
  แนวโนมธุรกิจภัตตาคาร แนวคิดดานการจัดการภัตตาคารและการดําเนินงาน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนรายการอาหารและกําหนดราคา การจัดผังภัตตาคาร 
การวางแผนและจัดอุปกรณในภัตตาคาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภัตตาคาร การควบคุมตนทุน
และการจัดการสินคาคงคลัง การพัฒนาแผนธุรกิจ 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรับปรงุ 
 



 124

 Restaurant business trends. Concepts of restaurant management and 
operations. Human resource management. Menu planning and price setting. 
Restaurant layout. Planning and equipping in a restaurant. Operation process in a 
restaurant. Cost control and inventory management. Storage Developing business 
plans. 

03763328 การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม   3(3-0-6) 

 
(Food and Beverage Cost Control) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 และ 03761111  

 
 

 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนทุน และยอดขาย การควบคุมการผลิตในดานตนทุน และ
คณุภาพของอาหารและเครื่องด่ืม 

 Concepts of cost control and management of sales volume. Production 
controls in relation with cost and quality of food and beverage. 

03763331* เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม   3(2-2-5) 

118 
(Information Technology in Hotel Business) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757112  

  โครงสรางการจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม ระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในธุรกิจโรงแรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการดําเนินการธุรกิจโรงแรม 
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร จริยธรรมการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Management structure and information technology in hotel business. 
Electronic commerce systems in hotel business. Using software program for hotel 
business operations. Data analysis for hotel business planning. Computer security. 
Ethics of using information technology.        

03763332 การวางแผนรายการอาหาร  3(3-0-6) 

 
(Menu Planning) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03758111 

 

   พฤติกรรมของลูกคา การประเมินตนทุน การกําหนดราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม                   
การออกแบบใบรายการอาหารและเครื่องด่ืม 
  Customer behavior. Cost estimation. Pricing food and beverages. Menu 
setting and design. 

03763333**19 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Selection and Preparation)  

                                                      
 

** รายวิชาปรับปรุง 
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  ประเภทอาหาร หลักโภชนาการ หลักพ้ืนฐานการเลือกอาหาร การเตรียมอาหารและ 
การปรุงอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องด่ืม  ความปลอดภัยและการปองกัน 
การปนเปอนในอาหาร โรคท่ีเกิดจากอาหารเปนเหตุ  การบริการอาหาร การวางแผนรายการ
อาหาร การคิดตนทุนอาหารและการกําหนดราคา การหมุนเวียนการใชท่ีน่ัง 
 Types of food. Food nutrition. Basic of food selection, preparation and 
cooking. Food and beverage quality control. Safety and prevention of food 
contamination. Foodborne illness. Food service. Menu planning. Food costing and 
pricing. Seat turnover. 

03763335 การจัดการทองเที่ยวเชิงกีฬา              3(3-0-6) 
 (Sport Tourism Management) 
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112  
 ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงกีฬา ความสัมพันธระหวางการ

ทองเที่ยวกับการกีฬา แหลงทองเท่ียวเชิงกีฬา การจัดการดานการตลาดสําหรับธุรกิจการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬา การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับการทองเท่ียวเชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬาอยางยั่งยืนในประเทศไทย 

       Meaning, types and forms of sport tourism. Relationship between tourism 
and sports. Sport tourism attractions. Marketing management for sport tourism 
business. Strategic management for sport tourism. Guidelines in developing 
sustainable sport tourism in Thailand. 

03763341 การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร 3(3-0-6) 
20 (Design and Layout in Restaurant) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03763241 
 

  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร การวางแผนการออกแบบและการ
จัดวาง การวิเคราะหพ้ืนท่ีวางในการจัดวางในภัตตาคาร การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณใน
ภตัตาคาร แนวโนมของการออกแบบและจัดวางอุปกรณ ความคาดหวังและความพอใจของลูกคา
ท่ีมีตอ   การออกแบบและจัดวาง การบํารุงรักษาและการจัดการการประหยัดพลังงาน  
การควบคุมราคาการออกแบบและการจัดวาง 
 Concepts of design and layout in restaurant. Planning of design and layout. 
Space analysis in restaurant layout. Layout of tools and equipment in the 
restaurant. Trend of restaurant design and layout of tools. Customer expectation 
and satisfaction with the design and layout. Maintaining equipment and energy 
saving management. Cost control of design and layout.  

03763342* การออกแบบบริการและนวัตกรรมบริการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)             

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
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 (Service Design and Service Innovation in Hotel Business)  
121  ความรูเบ้ืองตนของการออกแบบบริการ แนวคดินวัตกรรมบริการ การออกแบบความคิด 

วิธีการออกแบบบริการและนวัตกรรมบริการอยางสรางสรรคในธุรกิจโรงแรม การจัดการคุณภาพ
บริการ การสรางพิมพเขียวบริการในธุรกิจโรงแรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการในธุรกิจ
โรงแรม แนวโนมการบริการในอนาคต 
 Introduction to service design. Concepts of service innovation. Design 
thinking. Service design methodology and creative service innovation in hotel 
business. Service quality management. Creating service blueprints in hotel 
business. Technology and service innovation in hotel business. Future service 
trends. 

03763343* การจัดการธุรกิจไมซ 3(3-0-6)             
 (MICE Business Management)  
  ความหมาย ลักษณะของธุรกิจไมซ การจัดการการประชุม การจัดการการทองเท่ียวเพ่ือ

เปนรางวัล การจัดการการประชุมวชิาชีพ การจัดการงานแสดงสินคา ผูที่มีสวนไดเสียในธรุกิจไมซ
และความสัมพันธ มาตรฐานธรุกิจไมซ การจัดการสถานที่จัดงาน แนวโนมและโอกาสทางธุรกิจ 
 Meanings and characteristics of MICE business. Meeting management. 
Incentive travel management. Convention management. Exhibition management. 
MICE stakeholders’ management and relations. MICE business standards. Venue 
management. Business trends and opportunities. 

03763344* การจัดการสถานท่ีจัดงาน 3(3-0-6)             
 (Venue Management)  
122  ความหมาย ประเภท และลักษณะของสถานท่ีจัดงาน กายวิภาคของสถานท่ีจัดงาน    

การจัดการสถานท่ีจัดงานเชิงพาณิชย โครงสรางและระบบการดําเนินงานของธุรกิจรับจัดการ
สถานท่ีจัดงาน   การจัดการพื้นที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการภายในสถานท่ีจัดงาน 
การออกแบบแนวคิดสถานท่ีจัดงาน การจัดการบริการสําหรับผูมาเยือน ความปลอดภัยของ
สถานที่จัดงานและการจัดการความปลอดภัย การศึกษานอกสถานท่ี 
 Meanings, types and characteristics of venues. Venue anatomy. 
Commercial venue management. Structure and operation systems of venue 
management business. Venue space management. Facility and venue service 
management. Theme-based venue creation. Visitor service management. Venue 
safety and security managements. Field trips. 

03763345* การจัดการและการดาํเนินงานกิจกรรมพิเศษ 3(3-0-6)          
                                                      
 
* รายวิชาเปดใหม 
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 (Event Management and Operations)  
  ความสัมพันธระหวางธุรกิจไมซกับการจัดกิจกรรมพิเศษ แนวคิด ความหมายและ

ประเภทของกิจกรรมพิเศษ ผูจัดงานมืออาชีพ การศึกษาความเปนไปได การวางแผนและ      
การจัดการงานกิจกรรมพิเศษ  การสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษ การควบคุมและการจัดการความ
เสี่ยง กรณีศึกษา 
 Relation of MICE business and events management. Concepts, meanings 
and types of events. Event Professional organizers. Feasibility studies. Event 
planning and management. Event promotion. Control and risk management. Case 
studies. 

03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินคาและนิทรรศการ 3(3-0-6) 
 (Trade Fair and Exposition Management)  
 ประเภทของธุรกิจการแสดงสินคา องคประกอบของธุรกิจ การวิเคราะหลูกคา การจัดแสดง

สินคา และการออกแบบพื้นท่ีแสดงสินคา อุปกรณ และเทคโนโลยี การกําหนดราคา และการขายพื้นท่ี 
การบริหารจัดการภายในงาน การประเมินผลการจัดงาน กฎระเบียบพิธีทางศุลกากร หนวยงานของรัฐ 
และองคกรที่เกี่ยวของ แนวโนมอุตสาหกรรม 

Types of trade fair. Business components. Customer analysis. Booth display and 
design. Equipment and technology. Pricing and selling. On-site management. Post 
evaluation. Customs clearance. Government and related organizations. Industrial 
trends. 

03763347 การจัดการการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล  3(3-0-6) 
 (Incentive Travel Management)  
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763212  
 ลักษณะ และประเภทของการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล แรงจูงใจในการใหรางวัล ผูที่มีบทบาทใน

อุตสาหกรรม การวิเคราะหลูกคา การกําหนดแนวคิดของงาน การเลือกสถานที่จัดงาน การควบคุม
งบประมาณ การวางแผนดานการตลาด และแนวโนมของธุรกิจ 

Characteristics and types of incentive travel.  Reward  motivation.  Key players 
in the industry. Customer analysis, Theme creating, Site selection. Budgeting 
controlling. Marketing plan and trends. 

03763354* จริยศาสตรในธุรกิจทองเที่ยว 3(3-0-6)             
123 (Ethics in Tourism Business)  
  หลักจริยธรรม พัฒนาการทางจริยธรรม หลักจรรยาบรรณการทองเท่ียวโลก มาตรฐาน

และจรรยาบรรณทางธุรกิจทองเท่ียว กิจการทองเท่ียวเพ่ือสังคม ความรับผิดชอบทางตอสังคม
ของธุรกิจทองเท่ียว 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
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 Principle of ethics. Ethic evolutions. The Global Code of Ethics for tourism. 
Tourism business standards and codes of conduct. Social tourism enterprises. 
Cooperate social responsibility.  

03763355* 
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจทองเท่ียว                                                3(2-2-5) 
 (Information Technology in Tourism Business) 

  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ธุรกิจทองเที่ยว การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจทองเที่ยว โปรแกรมประยุกต
สําหรับธุรกิจทองเที่ยว แนวโนมในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจทองเท่ียว  
 Basic knowledge of information technology. Components of information 
technology in tourism business. Information technology management in tourism 
business. Software programs for tourism business. Future trends of information 
technology in tourism business. 
 

03763357* การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูใหบริการในธุรกิจทองเที่ยว  3(3-0-6) 
24 (Personality Development for Service Providers in Tourism Business)  
  ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจทองเท่ียว     การ

แตงกาย การติดตอสื่อสาร การตอนรับ อิริยาบถ มารยาทและการพัฒนาอารมณเพ่ือการ
ใหบริการที่เปนเลิศ การสรางความพึงพอใจและความประทับใจตอลูกคา การจัดการขอ
รองเรยีนของลูกคาท่ีเกิดข้ึนในงานบริการ จริยธรรมในงานบริการ มนุษยสัมพันธในงานบริการ 
 Theories, concepts, and methods of personality development for service 
in tourism business. Attire, communication, greetings, manners, courtesy and 
emotional development for excellent service. Creating customers’ satisfaction 
and impression. Managing customers’ complaints in service tasks. Ethics in service 
tasks. Human relations in service tasks. 

03763358* ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการทองเท่ียว   
 (Thai History and Culture for Tourism) 

3(3-0-6) 

125  องคประกอบของแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย ประเภทของการ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย แหลงทองเท่ียวมรดกโลกทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมไทย เสนทางการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย  
 Components of Thai historical and cultural tourist attractions. Types of Thai 
historical and cultural tourism. World heritage attractions in Thailand. Historical and 
cultural tourism routes in Thailand. 

03763361* การจัดการการตลาดทองเที่ยวรวมสมัย 3(3-0-6) 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
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 (Contemporary Tourism Marketing Management)  
  ความหมายและลักษณะที่สําคัญของการตลาดทองเท่ียว พฤติกรรมการบริโภคของ

นักทองเท่ียว การแบงสวนการตลาดและการกําหนดเปาหมาย การวางกลยุทธการตลาดในธุรกิจ
ทองเท่ียว  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด การตลาดดิจิทัล  การวางแผนและพัฒนา
ตลาดทองเท่ียว การวจิัยตลาดการทองเท่ียวและกรณีศึกษา 
 Meanings and important characteristics of tourism marketing. Consumer 
behavior in tourism. Market segmentation and targeting. Marketing strategies in 
tourism business. Analyzing service marketing environment. Digital marketing. 
Planning and developing tourism marketing. Tourism marketing research and case 
studies. 

03763371*26 การจัดการทุนมนุษยในธุรกิจทองเท่ียว   3(3-0-6) 
27 (Human Capital Management in Tourism Business )  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757112 

 แนวคิดทุนมนุษยในธุรกิจทองเที่ยว การจัดการทุนมนุษยในธุรกิจทองเท่ียว การจัดการ
ความหลากหลายและการจัดการความสุขในการทํางานของทรัพยากรมนุษยในธุรกิจทองเท่ียว 
การประเมินประสิทธิภาพจากการลงทุนในทุนมนุษย และความทาทายของการจัดการทุนมนุษย
ในธุรกิจทองเท่ียว 
 Concepts of human capital in tourism business. Human capital 
management in tourism business. Diversity management and work happiness 
management in tourism business. Evaluating the efficiency of investment in human 
capital. Challenges of human capital management in tourism business. 

03763373 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Management and Operations in Tourism Business) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03763111  
 

  พัฒนาการของธุรกิจนําเท่ียว โครงสรางองคกรธุรกิจนําเท่ียว การจัดต้ัง การดําเนินงาน 
ระบบการสํารอง เทคนิคในการเขียนรายการนําเท่ียว การคิดตนทุน และการกําหนดราคาขาย 
การตลาด และการเงินของธรุกิจนําเท่ียว และการฝกปฏิบัติ 
 Development of tour business. Organization structure of tour business. 
Establishment, operations, reservation system. Itinerary writing techniques. Costing 
and pricing. Marketing and financing in tour business and practical training. 

03763374 การจัดการธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
 (Airline Business Management)  

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
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 องคประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตรการบิน สิทธิทางการบิน สายการบิน 
และเครือขายการบิน ระบบการสํารองที่นั่ง และจําหนายบัตรโดยสาร การบริการผูโดยสาร 
ระเบียบพิธีเขาออกระหวางประเทศ ระเบียบพิธีศุลกากร การขนสงสินคาทางอากาศ การตลาด 
การจัดการงานบุคคล แนวโนมในอุตสาหกรรมการบิน 
 Airline industry components. International air geography. Freedoms of the 
air. Airlines and network. Reservation ticketing system. Passenger services. 
Immigration and customs clearance. Air cargo. Marketing. Personnel management. 
Trends in airline industry. 
 

03763376** การทองเที่ยวเชิงผจญภัย   3(3-0-6) 
28 (Adventure Tourism)  
  ลักษณะของการทองเท่ียวเชิงผจญภัย ประเภทของการทองเท่ียวเชิงผจญภัย ประเภท

ของแหลงทองเท่ียวเชิงผจญภัย การดําเนินการทองเที่ยวเชิงผจญภัย  การตลาดการทองเท่ียวเชิง
ผจญภัย ผลกระทบการทองเท่ียวเชิงผจญภัย แนวโนมการทองเท่ียวเชิงผจญภัย และการศึกษา
นอกสถานที่  
 Characteristics of adventure tourism. Types of adventure tourism. Types of 
adventure tourism attractions. Adventure tourism operations. Adventure tourism 
marketing. Impacts of adventure tourism. Adventure tourism  trends and field trips 
required. 

03763379* การจัดการสวนสนุก 3(3-0-6)  
 (Theme Park Management)  
   แนวคิดและองคประกอบสวนสนุก การจัดการสวนสนุก การจัดการทรัพยากรบุคคล 

การจัดการดานการตลาด การจัดการดานอาหารและเครื่องด่ืม การจัดการรานคา การบริหาร
การเงิน การออกแบบและการจัดการอุปกรณ การจัดการดานมาตรฐานและความปลอดภัย 
แนวโนมการจัดการสวนสนุก 
 Concepts and elements of theme park. Theme park management. Human 
resource management. Food and beverage management. Shop management. 
Financial management. Device design and management. Standard and safety 
management. Trends in theme park management. 

03763421* การเปนผูประกอบการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
29 (Hotel Business Entrepreneurship)  
 
 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03757112 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรบัปรุง 
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 แนวคิดของความเปนผูประกอบการและการเปนผูประกอบการในธุรกิจโรงแรม รูปแบบ
ของความเปนเจาของในธรุกิจโรงแรม แนวโนมอุตสาหกรรมโรงแรม คูแขงและกลยทุธการแขงขัน 
การวางแผนการเงินและการพัฒนาแผนธุรกิจโรงแรม ขอบังคับและใบอนุญาตเก่ียวของใน 
การดําเนินธุรกิจโรงแรม แนวความคิดของผูประกอบการทางสังคมของธุรกิจโรงแรม ความทา
ทายสําหรับการเปนผูประกอบการท่ียั่งยืนในธุรกิจโรงแรม 
        Concepts of entrepreneurship and entrepreneurs in hotel business. Forms 
of ownership in hotel business. Trends in hotel industry. Competitors and 
competitive strategies. Financial planning and developing hotel business plans. 
Regulations and related licenses in operating hotel business. Concepts of social 
entrepreneurs of hotel business. Challenges of becoming sustainable  
entrepreneurs in hotel business. 

03763425 การจัดการกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                             3(3-0-6) 
 (Strategic Management in Hotel and Tourism Business)  
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112  
 แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการเชิงกลยทุธสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว การกําหนด 

การวางแผนและการควบคุมกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ 
การวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ขั้นตอนในการกําหนดแผนกลยทุธ การ
บริหาร การประเมิน และการประยุกตใชกลยุทธ กรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

  Concepts and theories of strategic management for hotel and tourism business. 
Strategic determining, planning, and controlling in hotel and tourism business. Levels 
of strategic planning. Analysis and evaluation of internal and external environment. 
Steps of determining strategic plan. Administration, evaluation, and application of 
strategies. Case studies of hotel and tourism business. 

03763426 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว                                                3(3-0-6)                         
 (Project Development in Hotel and Tourism Business)  
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112  
        การพัฒนาธุรกิจโรงแรม และการทองเท่ียว การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาธุรกิจ การ

วางแผน และกระบวนการพัฒนาโครงการ การดาํเนินงาน การควบคุม และการประเมินผลโครงการ 
Development of hotel and tourism business. Feasibility study in business 

development. Planning and procedures of development projects. Implementation, 
control and evaluation of project. 

03763427 การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว                                          3(3-0-6) 
 (Crisis Management in Tourism Industry)  
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112  
 
 

  การวิเคราะหปญหาและการจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดการภาวะ
วิกฤติดานทรพัยากร การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  
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        Problem analysis and crisis management in tourism industry. Resource, political, 
social and cultural, and administrative crisis management. 
 
 
 

03763431*30 จริยศาสตรในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Ethics in Hotel Business) 
  ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม วิวัฒนาการทางจริยธรรม แนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ หลักจรรยาบรรณการทองเท่ียวโลก ความรับผิดชอบของธุรกิจ
โรงแรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย การดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใตแนวคิดของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การกํากับดูแลกิจการโรงแรม มาตรฐานและจรรยาบรรณทางธุรกิจโรงแรม  
 Meanings and importance of ethics. Ethics evolution. Concepts and theories 
of business ethics. The Global Code of Ethics for Tourism. Responsibility of hotel 
business with stakeholders. Hotel business operation under the concept of 
sustainable development. Hotel corporate governance. Hotel business standards 
and ethics. 

03763436 การจัดการทองเที่ยวชนบท                                                                       3(3-0-6) 
 (Rural Tourism Management)  

 

ความหมายการทองเท่ียวชนบท กรอบแนวคิดในการจัดการทองเท่ียวชนบท รูปแบบการ
ทองเที่ยวชนบท การพัฒนาและอนุรกัษทรัพยากรในสถานที่ทองเท่ียวชนบท การปรับปรุงการพัฒนา
ภาคการทองเท่ียวในชนบท ความสัมพันธระหวางธุรกิจทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว การจัดการความ
ปลอดภัยในการทองเท่ียวชนบท แนวโนมและอนาคตการทองเท่ียวชนบท  การศึกษานอกสถานที ่
 Meaning of rural tourism. Concepts in rural tourism management. Types of rural 
tourism. Development and conservation of resources in the rural tourist attraction. 
Improving the development of the rural tourism sector. Relationship between rural 
tourism businesses and attractions. Safety management of rural tourism. Trend and 
future of rural tourism. Field trip required. 

03763437 การอนุรักษและการจัดการส่ิงแวดลอมการทองเที่ยว                                         3(3-0-6)                             
 (Conservation and Tourism Environment Management)  
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111  

 

แนวความคิดทางระบบส่ิงแวดลอม และนิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว ผลกระทบตอการทองเที่ยว หลักการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน และการจัดการทรัพยากร และส่ิงแวดลอม หลักการทองเท่ียวแบบ
ยั่งยนื  

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
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Concepts of environment and ecological systems. The connection between 
natural resources, environment and tourism. Tourism impacts. Principles of environment 
and natural resource conservation. Planning and management of environment and 
resources. Principles of sustainable tourism. 

03763441 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ   3(3-0-6) 
 (Cruise Business Management)  
  พัฒนาการของธุรกิจเรือสําราญ รูปรางลักษณะของเรือ องคประกอบ และธุรกิจ               

ท่ีเกี่ยวของ เสนทางเดินเรือ งานบริการสวนตางๆบนเรือ การวางแผน และการตลาด                
การจัดการบุคลากร และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 Development of cruise business. Structure of ships. Components and 
related business. Cruising routes. Functional divisions on the cruise. Planning and 
marketing. Personnel management and related laws. 

03763442 การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 

 
(Marketing Planning and Development in Service Industry) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03763321 

 

  วิเคราะหสถานการณวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรควิเคราะห ภาพ 
การแขงขันในอุตสาหกรรมการบริการ  และวิเคราะหสภาพทางการเงินในธุรกิจบริการ การ
วางแผนการตลาดในธุรกิจบริการ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติในแผน และการควบคุมโดยใช
โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 Situation, SWOT, competition of service industry.  Financial analysis in 
service business.  Marketing planning in service industry, implementation, and 
control by software. 

03763443 การจัดการโรงแรมระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Hotel Management)  
  การลงทุนและพัฒนาโรงแรมระหวางประเทศสัญญา และระบบการจัดการ การดําเนิน

ธุรกิจ การจัดการดานทรัพยากรมนุษย การกําหนดมาตรฐานการบริการ  แนวโนมการแขงขันใน
อุตสาหกรรม 
 International hotel investment and development. Agreement and 
management system. International hotel operations. Human resources 
management. Service standardization. Competitive trends in the industry. 

03763444** การจัดการที่พักตากอากาศ   3(3-0-6) 
131 (Resort Management) 

                                                      
** รายวิชาปรับปรุง 
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  แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจที่พักตากอากาศ พฤติกรรมของลูกคา การออกแบบสถานท่ีพัก          
การพัฒนาและการจัดการ การจัดกิจกรรมพักผอน แนวโนมท่ีพักตากอากาศในอุตสาหกรรม
บริการ     
 Concepts of resort business. Customer behavior. Design for different resorts. 
Development and management. Arrangement of recreation activities. Trends  
resort in hospitality  industry. 

03763445 การจัดการสโมสร   3(3-0-6) 
 (Club Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757112 
  การบริหาร การดําเนินการ และสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสโมสร 

การวิเคราะหตลาด การจัดการดานสมาชิกสัมพันธ การจัดการอาหาร และเครื่องดื่มในสโมสร 
การวางแผนการผลิต และการบริการ การจัดการดานพนักงาน การจัดทํางบการเงิน และ            
การควบคุมทางการเงินการจัดการในเหตุการณพิเศษ และกรณีศึกษา 
 Administration, operations and environment of business in club industry. 
Market analysis. Member relations management. Food and beverage management 
in club. Production and service planning. Staffing. Budgeting and financial controls. 
Managing of special events and case studies. 

03763446* การจัดการโรงแรมขนาดเล็กและบูติก                                                    3(3-0-6)   
 (Small and Boutique Hotel Management) 
132  ความหมายและลักษณะของโรงแรมขนาดเล็กและบูติก แนวคิดการจัดการโรงแรม

สมัยใหม การกําหนดตลาดเปาหมายสาํหรับการจัดการโรงแรมขนาดเล็กและบูติก พฤติกรรมและ
ความตองการลูกคา การออกแบบสินคาและบริการ การจัดการคุณภาพบริการ ระบบการจัดการ
โรงแรม การจัดการกลยุทธการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ กรณีศึกษา 
 Meanings and characteristics of small boutique hotels. Concepts of modern 
hotel management. Market targeting for small and boutique hotels. Consumer 
behavior and demand. Product and service design. Service quality management. 
Hotel property management systems. Strategic marketing management. Strategic 
management. Case studies. 

03763447* การจัดการโฮสเทลและที่พักแบงเชา                                                    3(3-0-6)  
133 (Hostel and Time Sharing Management) 

 

 แนวคิดเศรษฐศาสตรแบงปน การจัดการธุรกิจแบงปน โอกาสและการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจที่พักแรม กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความหมายและประเภทของธุรกิจท่ีพักแบบแบงเชา 
การศึกษาความเปนไปไดและโอกาสทางธุรกิจ การกําหนดเปาหมายทางการตลาด พฤติกรรม

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
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และความตองการ การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการในธุรกิจที่พักแบบแบงเชา กลยุทธการจัดการ
รายได การกําหนดชองทางการจัดจําหนาย กลยุทธการตลาดและการรักษาความสัมพันธลูกคา 
การจัดการทรัพยากรมนุษยและการจัดการคุณภาพการบริการ จริยธรรมและการจัดการเชิง    
กลยทุธ 
 Concepts of sharing economy. Sharing business management. Opportunity 
and change of accommodation business. Related law. Meanings and types of 
accommodation business. Feasibilities studies and business opportunity. Market 
targeting. Behavior and demand. Product and service development for hostel and 
time share business. Revenue management. Distribution channel management. 
Marketing strategies and customer relationship management. Human resource 
management and service quality management. Ethics and strategic management. 

03763448 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม                                                                  3(3-0-6)  
 (Meeting and Convention Management)  

 

วิวัฒนาการการจัดการธุรกิจการจัดประชุม ประเภทของการจัดประชุม องคประกอบของ
ธุรกิจจัดประชุม อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดประชุม การจัดการ และการดําเนินงาน แผนการ
ตลาด กฎหมายที่เก่ียวของ หนวยงานรัฐและองคการในการสงเสริมการจัดประชุม แนวโนมของ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม 
         Evolution of meeting industry. Types of meeting and convention. Meeting 
and convention business components. Equipment and technology of meeting and 
convention. Operations and management. Marketing plan. Related legal issues. 
Government and related organizations. Trends of meeting and convention industry. 

03763456*34 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจทองเที่ยว 3(3-0-6)  
 (Service Quality Management in Tourism Business)  
  แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพการบริการ ระบบการสงมอบบริการ 

การปรับปรุงคุณภาพการบริการในธุรกิจทองเท่ียว การประเมินผลและการวัดผลคุณภาพในการ
บริการ 
 Concepts and theories of service quality management. Service delivery 
systems. Evaluation and measurement of service and service quality improvement 
in tourism business. 
 
 
 
 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 



 136

03763459*35 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว                                    3(3-0-6)                                      
36 (Tourist Attraction and Activity Development) 
  องคประกอบแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว กระบวนการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวและกิจกรรมทองเท่ียว บทบาทของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตอการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว แผนและนโยบายระดับชาติและนานาชาติท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมทองเท่ียว   
 Components of tourist attractions and activities. Tourist attraction and 
activity development processes. Roles of public and private sectors in tourist 
attraction and activity development. National and international plans and policies 
related to tourist attraction and activity development. 

03763462**37 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร                                                  3(3-0-6) 

 
(Agro-Tourism Management) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757112 

  ความหมายและรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของแหลงทองเที่ยว
เชิง เกษตร  หลักการการจัดการทอง เที่ยวเชิง เกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับการ
ทองเที่ยว การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว การตลาด
การทองเที่ยวเชิงเกษตร แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
กลยุทธในการสรางนวัตกรรมทางดานการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
 Meanings and forms of agro tourism. Types of agro tourism attractions. 
Principles of agro tourism management. Agro-tourism products and tourism. 
Development of Agro-tourism models to attract tourists. Marketing of Agro- 
tourism.  Guideline in developing sustainable agro tourism according to the 
philosophy of sufficient granted by His Majesty The King Bhumibol  Adulyadej. 
Strategy in creating global agro tourism innovation. 

03763463 การทองเที่ยวเฉพาะกลุม 3(3-0-6) 
 (Niche Tourism) 
   ลักษณะและประเภทของการทองเท่ียวเฉพาะกลุม ผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรม

ทอง เ ท่ียว การตลาดเ พ่ือการทองเที่ ยว เฉพาะกลุม การวางแผนและการดําเนินงาน                         
ดานการทองเท่ียวเฉพาะกลุม กรณีศกึษาและแนวโนม 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรับปรงุ 
* รายวิชาเปดใหม 
* รายวิชาเปดใหม 
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 Characteristics and types of niche tourism. Stakeholders in tourism industry. 
Marketing for niche tourism. Planning and operation study in niche tourism. Case 
studies and trends. 

03763464* การจัดการงานเทศกาล                                                                       3(3-0-6) 
 (Festival Management) 
        การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การประสานงาน การสงเสริมการตลาด การ

วิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินผลการจัดงานเทศกาลทองเท่ียวและงานมหกรรม 
กรณีศึกษา 
       Planning, design, development, coordination, marketing promotion. Risk 
analysis and evaluation of tourism events and events. Case Studies. 

03763465 การพัฒนาการทองเที่ยวแบบย่ังยืน                                                         3(3-0-6) 
 (Sustainable Tourism Development) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03763111 
        ประวัติความเปนมา และขอบเขตของการทองเที่ยวแบบย่ังยืน รูปแบบของการทองเท่ียว

แบบยั่งยืน กลุมท่ีมีบทบาทในการทองเท่ียวแบบย่ังยืน การจัดการในแตละสวนงานความสัมพันธ
กับหนวยงานอ่ืนๆ 
       History and scope of sustainable tourism. Dimensions of sustainable tourism. 
Key groups in sustainable tourism. Functional management. Relations to other 
sectors. 

03763466* การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6) 
1384 (Community-based Tourism Management) 
  แนวคิดการทองเท่ียวโดยชุมชน กระบวนการทํางานเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน 

เครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน ผลกระทบของการทองเท่ียวโดยชุมชน นโยบายท่ีเก่ียวของกับ
การทองเท่ียวโดยชุมชน   

   Concepts of community-based tourism. Processes of promoting community-
based tourism. Networks of community-based tourism. Impacts of Community-
based tourism. Related government policies. 

03763467* การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 3(3-0-6) 
 (Creative Tourism)  
        หลักการพ้ืนฐานและคุณลักษณะของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ผูมีสวนไดสวนเสียใน 

การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในแตละภูมิภาค การจัดการการตลาดใน
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและประเภทของนักทองเท่ียว 
การออกแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค แนวโนมในการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
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 Principles and characteristics of creative tourism. Stakeholders in creative 
tourism. Creative tourism in each region. Marketing management in creative 
tourism. Creative tourism and types of tourists. Designing creative tourism activities. 
Trends in creative tourism. 

03763468* การจัดการการทองเที่ยวในเขตเมือง 3(3-0-6) 
239 (Urban Tourism Management)  
  แนวคิดและความสําคัญของการทองเท่ียวในเขตเมือง องคประกอบ กิจกรรมและ 

สิ่งอํานวยความสะดวกของการทองเท่ียวในเขตเมือง การวิเคราะหปจจัยดึงดูดในการทองเท่ียว
เขตเมือง ผูมีสวนไดสวนเสียของการทองเท่ียวในเขตเมือง การจัดการการทองเที่ยวในเขตเมือง 
การสงเสริมการตลาดกับการทองเท่ียวในเขตเมือง ผลกระทบของการทองเที่ยวในเขตเมืองและ
การแกไขปญหาการทองเท่ียวในเขตเมือง การศึกษาการทองเที่ยวในเขตเมืองของไทยและ
ตางประเทศ 

 Concepts and importance of urban tourism. Components, activities and 
facilities of urban tourism. Analyzing attraction factors in urban tourism. Urban 
tourism stakeholders. Urban tourism management. Marketing promotion with 
urban tourism. Impacts of urban tourism and problem-solving. Studies of urban 
tourism in Thailand and abroad. 

03763469* การทองเที่ยวเพ่ือความเขาใจขามวัฒนธรรม                                              3(3-0-6) 
 (Tourism for Cross-cultural Understanding) 
  คําจํากัดความ องคประกอบและมิติทางวัฒนธรรม การให คุณคาทางวัฒนธรรม 

การติดตอและการมีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางเจาบานกับนักทองเท่ียว  ลักษณะรวมและ
ลักษณะที่แตกตางกันทางวัฒนธรรมในภูมิภาคของโลก โลกาภิวัตนและวัฒนธรรมโลก 
     Cultural definitions, components and dimensions.  Cultural values. Social 
contact and social interaction between tourists and hosts. Common cultures and 
cultural differences in different parts in the world. Globalization and global 
cultures.   

03763472* การเปนผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยว                                                 3(3-0-6) 
 (Tourism Business Entrepreneurship ) 
  แนวคิดพื้นฐานการจัดการผูประกอบการ ลักษณะของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว 

การสรางธุรกิจใหมในธุรกิจทองเท่ียว กฎระเบียบและขอบังคับสําหรับการประกอบการธุรกิจ
ทองเท่ียว แผนธุรกิจและแหลงเงินทุนสําหรับผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว การออกแบบ
บริการและนวัตกรรมในธุรกิจทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเท่ียว จริยธรรมและความ
รับผดิชอบตอสังคมของธุรกิจทองเท่ียว 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
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 Fundamentals of entrepreneurship management. Characteristics of tourism 
entrepreneurs. New venture creation in tourism business. Rules and regulations 
for tourism business entrepreneurs. Business plans and sources of investment 
funds for tourism business entrepreneurs. Service design and innovation in 
tourism business. Tourism business management. Ethics and social responsibility 
of tourism business.   

03763475** การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ                                                                     3(3-0-6) 
40 (Health Tourism) 
         แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แหลงทองเท่ียว

และจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  พฤติกรรมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
การพัฒนาสินคาและบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การจัดการพ้ืนท่ีการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
การตลาดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโนมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 Concepts, meanings, types and forms of health tourism. Health tourism 
attractions and destinations. Behavior of health tourists. Development of health 
tourism products and services. Health tourism site management. Health tourism 
marketing. Trends of health tourism.       

 
 
 
03763477** การจัดการพิพิธภณัฑ                                                                        3(3-0-6) 
 (Museum Management)  
 ความสําคัญ แนวคิดและประเภทของพิพิธภัณฑ จริยธรรมในการจัดการพิพิธภัณฑ 

ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการพิพิธภัณฑ เทคนิคการจัดแสดง การส่ือความหมายและ
การใหความรู การดูแลรักษาผลงานในพิพิธภัณฑ พฤติกรรมของผูเขาชมพิพิธภัณฑ การจัด
เหตุการณพิเศษ กิจกรรม และส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูเขาชม ความสัมพันธระหวาง
พิพิธภณัฑกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการพิพิธภัณฑ การศึกษานอกสถานท่ี 

Significances, concepts and types of museums. Ethics in museum 
management. Stages and processes in museum management. Exhibition, 
interpretation, and education techniques. Care of the museum’s collections. 
Behaviors of museum audiences. Organizing special events, activities and facilities 
for museum audiences. Relationships between museums and public and private 
sectors in museum management. Field trip required.    

03763478** การจัดการทองเที่ยวทางทะเล                                                               3(3-0-6) 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรบัปรุง 
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41 (Marine Tourism Management) 
  ทรัพยากรการทองเที่ยวทางทะเล   ประเภทการทองเท่ียวทางทะเล ประวัติและความ

เปนมาของการทองเที่ยวทางทะเล   ชวงช้ันโอกาสนันทนาการการทองเท่ียวทางทะเล ผลกระทบ
จากการทองเท่ียวทางทะเล การจัดการเชิงกลยุทธการทองเท่ียวทางทะเล และแนวโนมการ
ทองเท่ียวทางทะเล 
 Marine tourism resources. Types of marine tourism. History and development 
of marine tourism. Spectrum of marine recreation opportunities. Impacts of marine 
tourism. Marine tourism strategic management.   Marine tourism trends.  

03763490* สหกิจศึกษา                                                                                     6 
 (Cooperative Education) 
        การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 
        On the job training as a temporary employee according to the assigned project 
including report and presentation. 

03763491** ระเบียบวิธีวิจัยทางอุตสาหกรรมการบริการ                                                3(3-0-6) 
 (Research Methods in Hospitality Industry) 
        หลักและระเบียบวิธีวิจัย การกําหนดปญหา  การวิจัยทางดานอุตสาหกรรมการบริการ 

ตลอดจนการนําเสนอและรายงานการวิจัย 
       Research principles and methods. Defining research problem of hospitality 
industry including research proposing and presenting. 

 
 
 
03763497**42 สัมมนา                                                                                           1                     
 (Seminar) 
        การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางอุตสาหกรรมการบริการในระดับปริญญาตร ี

       Presentation and discussion on current interesting issues in hospitality industry 
at the bachelor level. 
 
 

03763498**43 ปญหาพิเศษ                                                                                         3 
 (Special Problems) 

                                                      
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรบัปรุง 
 
** รายวิชาปรบัปรุง 
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        การศึกษาคนควาทางอุตสาหกรรมการบริการระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน 
       Study and research in hospitality industry at the bachelor degree level and 
complied into a written report. 

 
3.1.5.2 รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 
03753113      เศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ            3(3-0-6) 
          (Business Economics for Service Industries ) 

       ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โครงสรางเศรษฐกิจ
กับอุตสาหกรรมการบริการ อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพ การวิเคราะหตนทุนและรายได โครงสราง
ตลาด การตั้งราคาในอุตสาหกรรมการบริการ การตัดสินใจลงทุน ความผันผวนของเศรษฐกิจกับ
การพยากรณ ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจท่ีมีตออุตสาหกรรมการบริการ 
       Basic knowledge of economics, basic economic problems, economic 
structure and service industries, demand, supply, equilibrium, cost and revenue 
analysis, market structure, pricing in service industries, capital investment decision, 
economic fluctuations and forecasting, the impacts of economic conditions on 
service industries 

03754351 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจทองเที่ยว                                                 3(3-0-6) 
 (English Writing for Tourism Business) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355103 
        ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเก่ียวกับหัวขอท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว การ

เจรจาเรื่องแผนการเดินทาง การเขียนจดหมายท่ีสําคัญทางธุรกิจอยางมืออาชีพ การเขียน
จดหมายโตตอบทางธุรกิจ การเขียนเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ และการเขียน                
เพื่อการสมัครงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียว  
       Writing skill for communicating about travel-related topics, travel plans 
discussion, professional business letter writing, business correspondence writing, 
advertising and public relations writing, and job application writing in tourism 
industry. 

03754361      ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                            3(3-0-6) 
(Business English) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 

                           การใชทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนรวมกันเพื่อการติดตอและโตตอบ การใชศัพท               
และสํานวนในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 

                           Use of four integrated skills: listening, speaking, reading, and writing in 
correspondence. Use of vocabulary and idioms in business communication. 
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03754362      ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในธุรกิจระดับโลก                     3(3-0-6) 
          (English for Global Business Communication) 
                   วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 

       การพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษโดยใชส่ือท่ีหลากหลายท้ังในและนอกช้ันเรียน 
การเพ่ิมความเขมขนของทักษะทางภาษาท่ีจําเปนในการจัดการเชิงธุรกิจ การใชสื่อเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเอง 
       Development of English language proficiency through the use of various 
materials both inside and outside classroom, the consolidation of language skills 
necessary for business management using materials for self-directed learning. 

03754373       ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม                                   3(3-0-6)  
  (English for Food and Beverage Service) 
                     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355103 

       ฝกฝนการอานและการเขียนในหัวขอตางๆ รวมทั้ ง เรียนรูคํ าศัพท  สํานวน และ                    
บทสนทนาที่ใชในแผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
       To practice reading and writing topics, including to learn vocabulary, 
expressions, and conversations in food and beverage department. 

03754374      ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจสายการบิน                                                     3(3-0-6)                                 
(English for Airline Business) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355103 
       การบูรณาการทักษะ 4 ดาน โดยเนนการฟง การพูด การอาน และการเขียน ศัพทและ
สํานวนทางธุรกิจ สายการบิน การทําสํารองที่น่ัง การเช็คอิน การประกาศ การจัดการกับปญหา
ของผูโดยสาร และการบรกิารบนเครื่องบิน 
       Four skills integration; emphasizing on listening, speaking, reading, writing. 
Vocabulary and idioms in airline business: making reservation, checking-in, making 
announcement, dealing with passengers’ problems, and in-flight services. 
 

03754375 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจัดนําเที่ยวและตัวแทนทางการทองเที่ยว                      3(3-0-6)                                 
 (English for Tourism Operation and Travel Agency Business) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355103 
        ประยุกตใชทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสาร ประสานงาน และจัดเตรียมเอกสาร

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจนําเท่ียว 
       To apply English skills in communicating, coordinating, and preparing 
documents related to tour operator and travel agency. 

03754376 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพ                                                     3(3-0-6)                                 
 (English for Health Service Business) 
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วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355103 
       บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจบริการ
สุขภาพ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใหขอมูลเ ก่ียวกับโปรแกรมบริการ                  
ทางสุขภาพ แพ็กเกจสปาและนวดผอนคลาย โดยเนนวิธีการสนทนาซึ่ งหนา  สนทนา                   
ทางโทรศัพทและการเขียนโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
       Integrating English listening, speaking, reading and writing skills for 
communicating in health service business. Developing English competency for 
giving information about health service program, relaxing massage and spa 
packages with emphasis on face-to-face conversation, phone calls and email 
correspondence. 

03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับการจัดการธุรกิจ                                             3(3-0-6)                                 
 (Academic English for Business Management)  
 การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จําเปนสําหรับการสื่อสารสากล โดยเนนการ

ใชภาษาอยางคลองแคลวและถูกตองในสถานการณท้ังทางการจัดการเชิงธุรกิจและทางสังคม
ท่ัวไป 

The integration of advanced English language competence necessary for 
international communication by emphasizing on fluent and accurate use both in 
business management and social settings. 

03754392     ภาษาอังกฤษเพื่อการสรรหาบุคคล                                            3(3-0-6)  
 (English for Recruitment)  
 การพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษในการอาน เขียน ฟงและพูด ฝกฝนทักษะทาง

ภาษาและเทคนิคตางๆ ในกระบวนการสมัครงาน เชน การเตรียมประวัติสวนตัว การกรอกใบ
สมัครงาน การสัมภาษณงาน และการเขียนจดหมายหลังการสัมภาษณงาน 

To enhance English language proficiency in reading, writing, listening, and 
speaking. To practice language skills and techniques in a job application process, 
such as preparing a CV or resume, filling out application forms, attending a job 
interview, and writing follow-up letters. 

03754473       ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจโรงแรม                                                3(3-0-6)  
  (Technical English for Hotel Business) 
                     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355103 

        การพัฒนาความสามารถทางภาษาท่ีใชการส่ือสาร และการสงเสริมการใชภาษา          
โดยการนําเสนอโครงสรางทางภาษาที่ใชในสถานการณตางๆ ตลอดจนคําศัพทและสํานวน                 
ท่ีจําเปนสําหรับธรุกิจโรงแรมผานทางบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ีหลากหลาย 
        Development of communicative language competence and the 
enhancement of language use by illustrating functional language structures 
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altogether with vocabulary and idiomatic expressions technically required in the 
hotel business via multiple real-life situations. 

03754474      ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจทองเที่ยว                                               3(3-0-6)  
(Technical English for Tourism Business) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355103 
        การประยุกตใชทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือการทองเท่ียว โดยการฝกบรรยาย
บุคคล เหตุการณ สถานที่ ส่ิงของ และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง การพูดใหคําแนะนํา               
การสอบถาม และการจัดการส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของ 
        To apply communicative English skills for efficient tourism. To practice 
describing people, events, places, things, traditions and customs; giving instructions 
and directions; questioning; and dealing with matters related. 

03757112  องคการและการจัดการ                                 3(3-0-6) 
  (Organization and Management) 

        แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีองคการและการจัดการ การตัดสินใจ 
การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนํา การสรางแรงจูงใจ 
การติดตอส่ือสารในองคการ การจัดการความขัดแยงและการควบคุม 
       Managerial concept and its evolution, organizational theory and 
management, decision-making, planning, organizing, human resource 
management, leadership, motivation, organizational communication, conflict 
management and its control. 

03757223 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ                      3(3-0-6)
           (Quantitative Analysis and Business Statistics) 

        การนําทฤษฎีทางการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในทางธุรกิจ การตัดสินใจภายใตความ
ไมแนนอนและภายใตความเส่ียง การประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสน ความนาจะเปน การแจกแจง
ความนาจะเปน การวิเคราะหมารคอฟ การประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสน การวเิคราะหความไวตอ
การเปลี่ยนแปลง การควบคุมสินคาคงคลัง แบบจําลองการขนสงการ การวิเคราะหแถว            
รอคอย และการจําลองสถานการณ 
        Quantitative analysis theories for business application, decision making 
under uncertainty and risk, application of linear programming,  probability, 
probability distribution, Markov analysis,  application of linear programming, 
sensitivity analysis, game theory,  inventory control, transportation model, queuing 
analysis  and simulations. 

03757231  กฎหมายธุรกิจ                                           3(3-0-6) 
  (Business Law)   
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        สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจและความเปนมา 
ประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการ
และความรับผิดทางอาญาและแพง 

                             Business legal environment, concepts of business law and origins, types of 
                     law, justice process, settlement by court and arbitration, civil and criminal liability. 
03758111  หลักการตลาด                       3(3-0-6)  
  (Principles of Marketing)   

        ความหมายและแนวคิดดานการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค 
การแบ งส วนตลาด การเลือกตลาดเป าหมาย การ กําหนดกลยุทธ  และส วนประสม                        
ทางการตลาด 
        Meanings and marketing concepts, marketing process, consumer behavior, 
market segmentation, selecting target market, designing strategies and marketing 
mix. 

03759211  การจัดการทางการเงิน I                        3(3-0-6) 
  (Financial Management I) 

        ขอบเขตและบทบาทของผูบ ริหารทางการเงิน วัตถุประสงคและความสํ าคัญของ                
การจัดการทางการเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสรางเงินทุน งบประมาณเงินทุน 
อัตราผลตอบแทนและการจัดการความเส่ียงทางการเงิน การจัดการแหลงเงินทุนระยะสั้น ปานกลาง
และระยะยาว การจัดการสินทรัพย หมุนเวียนและสินทรพัยถาวรและนโยบายอ่ืนๆ ทางการเงิน 
        Scopes and roles of financial executives. Objective and significance of financial 
management. Principles of financial planning and control, capital structure, capital 
budgeting, rate of return and financial risk management. Management of short, medium, 
and long term sources of capital. Management of current and fixed assets. Other 
financial policies. 

03760171  หลักการบัญชี                                  3(3-0-6) 
  (Principles of Accounting) 

        ความหมาย แนวคิดและความสําคัญของการบัญชี  หลักและวิธี กา ร บันทึกบัญชี                     
วงจรบัญชี หลักการวัดผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการจัดทํารายงานทางการ
เงินของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อมาขายไป การบัญชีสําหรับสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

Meanings, concepts and significance of accounting: accounting principles and 
recording, principles of double entry, adjusting account and closing entry, principles of 
profit assessment, preparing of financial statement and report, and knowledge of cost 
accounting. 

03760204      การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรม                   3(3-0-6) 
  (Accounting for Hotel Business Management) 
                      วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760171 
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 ความหมาย แนวคิด หลักการ และความสําคญัของการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรม การ
ประยุกตใชการบัญชีตนทุน การบัญชีเพื่อการจัดการ และบัญชีการเงินสําหรับการดําเนินงานทางดาน
ธุรกิจโรงแรม นโยบายราคาและการตัดสินใจดานราคาสําหรบัธุรกิจโรงแรม การจัดทํางบประมาณ การ
วิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหและการประเมินโครงการลงทุน และการควบคุมภายในสําหรับธุรกิจ
โรงแรม 
 Meanings, concepts, principles, and importance of accounting for hotel business 
management. Applying cost accounting, management accounting, and financial 
accounting for hotel business operation. Price policy and price decision for hotel 
business, budgeting, financial statement analysis, analytical and evaluation in projects 
investment, and internal control for hotel business. 

03760205 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจทองเที่ยว         3(3-0-6) 
 (Accounting for Tourism) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03760171 
ความหมาย แนวคิด หลักการ และความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

การประยุกตใชการบัญชีตนทุน การบัญชีเพื่อการจัดการ และบัญชีการเงินสําหรับการดําเนินงาน
ทางดานธุรกิจทองเที่ยว นโยบายราคาและการตัดสินใจดานราคาสําหรับธุรกิจทองเที่ยว การจัดทํา
งบประมาณ การวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหและการประเมินโครงการลงทุน และการควบคุม
ภายในสําหรบัธุรกิจทองเที่ยว 

Meanings, concepts, principles, and importance of accounting for tourism 
business management.  Applying cost accounting, management accounting, and 
financial accounting for tourism business operation.  Price policy and price decision for 
tourism business, budgeting, financial statement analysis, analytical and evaluation in 
projects investment, and internal control for tourism business 

03760272     การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว                       3(3-0-6) 

            (Accounting for Hotel and Tourism Business Management) 
 เคร่ืองมือการบัญชีบริหารประยุกตใชสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว โดยมุงเนน
ระบบรูปแบบทางการบัญชีสําหรับการดําเนินงานทางดานโรงแรมและทองเท่ียว การวางแผน
ตนทุน ผลิตภัณฑและราคาขาย บัญชีตามความรับผิดชอบ การใชขอมูลทางบัญชีเพ่ือ การ
วางแผน การควบคุม การประเมินผลการดําเนินงาน การตัดสินใจ การวเิคราะหโครงการลงทุน 
   Instrument of applied management accounting for hotel and tourism 
business management, emphasizing on accounting system used for hotel and 
tourism operation, cost and price planning, responsibility accounting, the use of 
management accounting for planning, controlling, performance evaluating, 
decision-marking, and analysis of investment project. 

03761111  หลักการผลิตและการดําเนินการ                                3(3-0-6) 
  (Principles of Production and Operations)                 
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        แนวคิดทางดานการผลิตและการดําเนินการ การจัดการทั่วไป วิธีการทางสถิ ติและ              
การวัดเชิงปริมาณ การวางแผนและการดําเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดซื้อ               
การจัดการผลิต การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงผลิตภาพ 
        Concepts of production and operations, general management, statistical and 
quantitative methods, planning and operating production activities, materials 
management, purchasing, production management, inventory management, quality 
control management and improvement of productivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


