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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
     ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism 
Management 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ภาษาไทย    : ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 
    ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 
     ภาษาอังกฤษ  : ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management) 
    ชื่อย่อ : B.B.A. (Hotel and Tourism Management) 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว ภาคปกติ 
 
4. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา 

1.1.1  หลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวมีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

1.1.2  หลักสูตร การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวมีศาสตร์ที่ครอบคลุมการวางแผนและการ
พัฒนา การบริหารจัดการ การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ  กฎหมาย และการอนุรักษ์
ความ เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ความส าคัญ 

1.2.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน 
อุตสาหกรรมการโรงแรม และการท่องเที่ยวไทย 

1.2.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานของประเทศ 
1.2.3  ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ และ

หน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย 
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วัตถุประสงค ์
1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติทักษะเชิงวิชาชีพ

ในศาสตร์การโรงแรมและท่องเที่ยว   
1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ มีจิตบริการ มี คุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และ

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน การวิเคราะห์สถานการณ์  โดยประยุกต์ใช้ความรู้  

เหตุผล และวิจารณญาณอย่างเหมาะสม 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  1 52     หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกิต  
  - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                13 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   115 หน่วยกิต 
  - วิชาแกน         24  หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะบังคับ         61  หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงานแบบนับชั่วโมง  400 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 

  
3.1.3  รายวิชา 

 (1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                           ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                           ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 
            กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 
            (Physical Education Activities )   
            และให้เลือกเรยีนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่สาระอยู่ดีมีสขุ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
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      1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ     

 
 

ไม่น้อยกว่า 

        
 
 6  หน่วยกิต 

    ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                13  หน่วยกิต 
                ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา                                          9( - - ) 
                วิชาภาษาไทย                                                              3( - - ) 
                วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์                                            1( - - ) 
 1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต 

 01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน                                      2(2-0-4) 
  (Knowledge of the Land)  

                        และให้เลือกเรยีน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 

 1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      ไม่น้อยกว่า           3  หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยกิต 
 

 (2)   หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า   115 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  24 หน่วยกิต 
 03753113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
  (Business Economics for Service Industries)  
 03757112 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
  (Organization and Management)  
 03757223 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis and Business Statistics)  
 03757231 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Law)  
 03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
  (Principles of Marketing)  
 03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 
  (Financial Management I)  

 03760171 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
  (Principles of  Accounting)  
 03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 
  (Principles of Production and Operations)  
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 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ                                                    61    หน่วยกิต 
 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
  (Service Industry Psychology)  
 03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Accounting for Hotel and Tourism Business Management)  
 03763111           ธุรกิจการท่องเที่ยว                                            3(3-0-6)              
  (Tourism Business)  
 03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)              
  (Tourist Behavior)  
 03763213 ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว  3(3-0-6)              
  (Transportation Systems in Tourism)  
 037632141

  
การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการในธุรกิจ       
โรงแรมและท่องเที่ยว   

     3(3-0-6) 

 
 

(Personality Development for Service in Hotel and  
Tourism Business)  

 03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Human Relations in Hotel and Tourism Business)  
 03763252 การจัดการงานบริการส่วนหน้า         3(3-0-6) 
  (Front Office Management)  
 03763253** การจัดการส่วนงานแม่บ้าน 3(3-0-6) 
  (Housekeeping Management)  
 03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
  (Food and Beverage Management)  
 03763315 จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6)              
  (Ethics in Hotel and Tourism Business)  
 037633162 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวใน

อาเซียน                                                              
3(3-0-6)              

  (Cross-cultural Learning for Tourism Management in 
ASEAN) 
 
 

 

                                                 
**รายวิชาปรับปรุง 
**รายวิชาปรับปรุง 
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 03763323** การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Marketing Management for Hotel and Tourism 

Business) 
 

 03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Service Quality Management in Hotel and Tourism 

Business) 
 

 03763341 การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจน าเที่ยว  3(3-0-6) 
  (Management and Operations in Tourism Business)  
 03763342 มัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
  (Tour Guide)  
 03763351** การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Management and Operations in Hotel Business)  
 03763425 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Strategic Management in and Tourism Hotel 

Business) 
 

 03763491 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
(Research Methods in Hotel and Tourism Business) 

     3(3-0-6) 

 03763497 สัมมนา        1  
  (Seminar)  
 03763498 ปัญหาพิเศษ        3  
 

 
(Special Problems) 
  

 2.3 วิชาเฉพาะเลือก         ไม่น้อยกว่า                                          30 หน่วยกิต      
    2.3.1กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   ไมน่้อยกว่า                               15 หน่วยกิต      
  ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้                                          
 03763243 การจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
  (Airline Business Management)  
 03763271 การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ        3(3-0-6) 
  (Local and International Cuisine Management)  
 03763332 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   3(3-0-6) 
  (Agro Tourism Management)  
 03763333 นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
  (Recreation for Tourism)   
 03763334 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6) 
 

 
(Health Tourism) 
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03763335 

 
การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา               

 
3(3-0-6) 

  (Sport Tourism Management)  
 03763338 การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม   3(3-0-6) 
  (Niche Tourism)  
 03763344 การจัดการธุรกิจกอล์ฟ       3(3-0-6) 
  (Golf Business Management)  
 03763345 การจัดการธุรกิจเรือส าราญ           3(3-0-6) 
  (Cruise Business Management)  
 03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ       3(3-0-6) 
  (Trade Fair and Exposition Management)  
 03763347 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล   3(3-0-6) 
  (Incentive Travel Management)  
 03763355 การจัดการงานจัดเลี้ยง        3(3-0-6) 
  (Catering Management)  
 03763356 การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์   3(3-0-6) 
  (Bar and Beverage Management)  
 03763357 การจัดการภัตตาคาร                                          3(3-0-6) 
  (Restaurant Management)  
 03763361 การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร        3(3-0-6) 
  (Design and Layout in Restaurant)  
 03763362 การวางแผนรายการอาหาร             3(3-0-6) 
  (Menu Planning)  
 03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร   3(3-0-6) 
  (Food Selection and Preparation)  
 03763372 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย        3(3-0-6) 
  (Adventure Tourism)  
 03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม   3(3-0-6) 
 = (Festivals and Special Events Management)  
 03763374 การจัดการพิพิธภัณฑ์        3(3-0-6) 
  (Museum Management)  
 03763426 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                   3(3-0-6) 
  (Project Development in Hotel and Tourism Business)  
    



9 
 

 
 
 03763427 การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  (Crisis Management in Tourism Industry)  

 03763428 การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
  (Marketing Planning and Development in Service Industry) 
 03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 
  (Sustainable Tourism Management)  
 03763436 การจัดการท่องเที่ยวชนบท         3(3-0-6) 
  (Rural Tourism Management)  
 03763437 การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
  (Conservation and Tourism Environment Management)  
 03763448 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม                                   3(3-0-6) 
  (Meeting and Convention Management)  
 03763458 การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  (International Hotel Management)  
 03763459 การจัดการที่พักตากอากาศ   3(3-0-6) 
  (Resort Management)  
 03763464 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม      3(3-0-6) 
  (Food and Beverage Cost Control)  
 03763475 การจัดการสปา         3(3-0-6) 
  (Spa Management)  
 03763476 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล                                   3(3-0-6) 
  (Marine Tourism Management)  
 03763477 การจัดการสโมสร                                                          3(3-0-6) 
  (Club Management)  

 2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    ไม่น้อยกว่า                      15 หน่วยกิต    
  

03754362 
ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้                                        
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก 

 
3(3-0-6) 

  (English for Golbal Business Communication)  
 03754373 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
  (English for Food and Beverage Service)  
 03754374 

 
 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน 
(English for Airline Business) 
 
 

3(3-0-6) 
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03754391 

 
 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับการจัดการธุรกิจ 

 
     
 3(3-0-6) 

  
03754392 

(Academic English for Business Management) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสรรหาบุคคล   

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

 
03754473 

 (English for Recruitment)        
ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

  (Technical English for Hotel Business)  
 03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Technical English for Tourism Business)  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต 

(4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงานแบบนับชั่วโมง  400 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 
 
 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
         ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว 

ประกอบด้วย 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 เลขล าดับที่ 1-2 (03)     หมายถึง      วิทยาเขตศรีราชา  
 เลขล าดับที่ 3-5 (763) หมายถึง      สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  
 เลขล าดับที่ 6  หมายถึง      ชั้นปี  
 เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังต่อไปนี้  

 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการโรงแรมและท่องเที่ยว 

      2    หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

      3    หมายถึง กลุ่มวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 

      4    หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

      5    หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

      6    หมายถึง กลุ่มวิชาการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม 

      7    หมายถึง กลุ่มวิชาท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

      9    หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย  สัมมนาและปัญหาพิเศษ  

                  8    หมายถึง ล าดับของวิชาในแต่ละกลุ่ม  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
 03757112 องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 
 03758111 

03763111 
หลักการตลาด 
ธุรกิจการท่องเที่ยว    

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

  ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
  กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข     2( - - ) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

  
  3( - - ) 

  รวม 20( - - ) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 
 03753113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6) 
 03760171 หลักการบัญช ี   3(3-0-6) 
 03761111 

 
หลักการผลิตและการด าเนินการ 
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 

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

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษากับการสื่อสาร  

(สารสนเทศ/คอมพิวเตอร)์ 
      
      1( - - )   

  รวม 19( - - ) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 03757231 กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6) 
 03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 
 03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 03763213 

 
ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว 
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 

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

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 
(ภาษาไทย)   

 
  3( - - )    

  รวม 21( - - ) 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 
 

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 03757223 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธิุรกิจ  3(3-0-6) 
 03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
           03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและ

ท่องเที่ยว 
3(3-0-6) 

 03763252  การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(3-0-6) 
 03763253  การจัดการส่วนงานแม่บ้าน 3(3-0-6) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  3( - - ) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมือง

โลก 
  1( - - )     

  รวม 19( - - ) 
 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03763316 

03763351 
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวใน
อาเซียน 
การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 

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

  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ) 3( - - ) 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)    6( - - ) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

  
3( - - ) 

  รวม 18( - - ) 
 

 
 
 

 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 03763341 

03763342 
การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจน าเที่ยว 
มัคคุเทศก์  

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

 03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ)   6( - - )  
  รวม 18( -  - ) 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 
 
 

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 03763315 
03763324 

จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  

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

 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ) 3( - - ) 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)    6( - - ) 
  วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
  รวม 21( - - ) 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03763425  การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 03763497 สัมมนา 1 

 03763498 ปัญหาพิเศษ    3 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ) 3( - - ) 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)    3( - - ) 
            วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

** อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเพื่อความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info.src.ku.ac.th/curriculum/763491.htm
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
 3.1.5.1 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 

 

03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 (Tourism Business)  
 ผลของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว  ประเภท และโครงสร้างของธุรกิจการท่องเที่ยว  

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  อุปสงค์ และอุปทาน  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการท่องเที่ยว  
การวิจัยด้านการท่องเที่ยว แนวโน้มของธุรกิจการท่องเที่ยว 

Impact of globalization on the tourism industry. Types and structures of tourism 
business. Tourist behavior. Demand and supply. Policies, planning and development 
of tourism. Tourism research. Trends of tourism business. 

 
03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Tourist Behavior)  
 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจ รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ตลาดนักท่องเที่ยว และแนวโน้ม 
Analysis of tourist behavior. Internal and external factors effecting decision-

making process. Patterns of tourist behavior. Tourist market and trends. 
 

03763213 ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Transportation Systems in Tourism)  
       แนวคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว ลักษณะและรูปแบบของ

ระบบการคมนาคมขนส่งในการท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคมขนส่งประเภทต่างๆ ระบบการค านวณค่า
โดยสาร การจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการขนส่งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
แนวโน้มและโอกาสในการพัฒนาระบบการขนส่งทางการท่องเที่ยวสู่สากล 

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. 
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03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว          3(3-0-6) 
 (Personality Development for Service in Hotel and Tourism 

Business) 
 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
การแต่งกาย การติดต่อสื่อสาร การต้อนรับ อิริยาบถ มารยาทต่างๆ และการพัฒนาอารมณ์เพื่อการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจต่อลูกค้า และการจัดการข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้นในงานบริการ 

  Theories, concepts, and methods of personality development for service in 
hotel and tourism business. Attires, communications, greetings, manners, courtesies, 
and emotional development for excellent service. Creating customer satisfaction 
and impression and managing customer complaint in service tasks. 

 

03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Human Relations in Hotel and Tourism Business)  
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 03757112  

สภาพแวดล้อมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  การวางแผน  การสรรหา  การคัดเลือก  การฝึกอบรม และการพัฒนาอาชีพ  
ผลตอบแทน  การสร้างแรงจูงใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การสร้างทีม และการควบคุม  

Environment of human resource management in hotel and tourism industry. 
Human resources management. Planning, recruiting, selection, training, and career 
development. Compensation, motivation, and performance appraisal. Information 
technology in human resource management. Labor relations. Team building and 
control. 

 

03763243 การจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 (Airline Business Management)  
 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตร์การบิน สิทธิทางการบิน สายการบิน และ

เครือข่ายการบิน ระบบการส ารองที่นั่ง และจ าหน่ายบัตรโดยสาร การบริการผู้โดยสาร ระเบียบพิธี
เข้าออกระหว่างประเทศ ระเบียบพิธีศุลกากร การขนส่งสินค้าทางอากาศ การตลาด การจัดการงาน
บุคคล แนวโน้มในอุตสาหกรรมการบิน 

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. 
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03763252 การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(3-0-6) 
 (Front Office Management)  
3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการห้องพัก  ระบบการส ารองห้องพัก  การจัดสรรห้องพัก  อัตราค่า

ห้องพัก  การต้อนรับ  การลงทะเบียน  การบริการด้านสัมภาระ  เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร การช าระเงิน การประสานงานกับแผนกต่างๆ การจัดการด้านความปลอดภัย การสร้าง
มาตรฐาน และการจัดการคุณภาพของงานบริการส่วนหน้า 

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. 

 
 
 

03763253** การจัดการส่วนงานแม่บ้าน 3(3-0-6) 
 (Housekeeping Management)  
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 03757112 

ความเป็นมาของงานแม่บ้าน โครงสร้างส่วนงานแม่บ้าน หน้าท่ีความรับผิดชอบและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานแม่บ้าน สารท าความสะอาดและเครื่องมือท าความสะอาด งานผ้าและงานซักรีด การ
ท าความสะอาดห้องพักแขกและการบ ารุงรักษา การจัดสรรก าลังคนส าหรับการปฏิบัติงานห้องพัก 
สุขอนามัยและความปลอดภัย การจัดการสินค้าคงคลังของส่วนงานแม่บ้าน  ศึกษานอกสถานท่ี และ
กรณีศึกษา 
           History of housekeeping. Housekeeping structures. Responsibility 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. Inventory management of housekeeping. Field trips required and case studies. 

 

03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
 (Food and Beverage Management)  
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม  ความคาดหวังของลูกค้า  การด าเนินงาน 

และการควบคุมคุณภาพ  การตลาด  การเงิน  การจัดการด้านอาหาร และเครื่องดื่มในธุรกิจ และ
องค์กรต่างๆ 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. 

 
 
 
 
 

                                                 
**ปรับปรุงรายวิชา 
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03763271 การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาต ิ 3(3-0-6) 
 (Local and International Cuisine Management)  
 ความหมายของอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ ระบบอาหาร แนวคิดการจัดการด้านการอาหาร

ท้องถิ่นและนานาชาติ ในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว การจัดการขยะและของเสียที่เกิดจากการ
ด าเนินการ  สุขอนามัยในการประกอบอาหารและการบริการอาหาร มาตรฐานอาหารและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  การพัฒนารายการอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและสุนทรียภาพในการรับประทาน
อาหาร  การพัฒนาชุมชนด้วยอาหาร การศึกษานอกสถานที่ 
      Meaning of local and international cuisine. Food system. Concept of managing 

the local and international food in service business and tourism. Garbage and waste 
management resulting from the operation. Cooking hygiene and food service. Food 
standards and relevant regulations. Menu development to add value and aesthetic 
in eating. Community development through food. Field trip required. 
 

 

03763315 จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Ethics in Hotel and Tourism Business)  
 หลักจริยศาสตร์ในธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม  การใช้หลักจริยศาสตร์ประกอบการ

ตัดสินใจ การน าหลักจริยศาสตร์มาใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรม และท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล 
Principles of ethics in business and social responsibilities. Use of ethics in 

decision-making. Effectiveness of ethics implementation in hotel and tourism 
industry. 

 

03763316 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Cross-cultural Learning for Tourism Management in ASEAN)  
 วิวัฒนาการและความส าคัญของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ 

ประชากรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกและการจัดการการท่องเที่ยว
แนวโน้มความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนและโลก 

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. 
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03763323** การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                     3(3-0-6) 
 (Marketing Management for Hotel and Tourism Business)  
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03758111  

แนวคิดด้านการจัดการการตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  ลักษณะเฉพาะของการ
บริการ กลยุทธ์การตลาด  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด  พฤติกรรมผู้ซื้อ  การจัดการ
สารสนเทศการตลาด  การตลาดภายใน   การสื่อสารทางการตลาดและโปรแกรมทางการตลาดดิจิตัล 
และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางตลาด และกรณีศึกษา 
Concept of marketing management for hotel and tourism business, service 
characteristics. Marketing strategies, analyzing marketing environment, buyer 
behavior. Management of marketing information, Internal Marketing, marketing 
communication and digital marketing program, Analysis of marketing problems and 
case studies. 
 

 
 
03763324 

 
 
การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 

 (Service Quality Management in Hotel and Tourism Business)  
 ความหมายของการบริการ ระบบการส่งมอบบริการ แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการ

คุณภาพการบริการ การประเมินผลและการวัดผลของการบริการ และการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 

       Meaning of service. Service delivery systems. Concepts and theories of service 
quality management. Evaluation and measurement of service and service quality 
improvement in hotel and tourism business. 

 

03763332 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร4                    3(3-0-6) 
 (Agro Tourism Management)  
 ความหมาย และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับการท่องเที่ยว การพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสู่ระดับโลก  

   Meaning and forms of agro tourism. Types of agro tourism attractions. Agro 
tourism management. Agricultural products and tourism. Development of agro 
tourism models to attract tourists. Guideline in developing sustainable agro tourism 
according to the philosophy of sufficient economy by His Majesty the King. Strategy 
in creating global agricultural innovation. 

                                                 
**รายวิชาปรับปรุง 
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03763333 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว          3(3-0-6) 
 (Recreation for Tourism)  
 ความหมายของนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการเพื่อ

การท่องเที่ยว ทักษะและจิตวิทยาการเป็นผู้น า การประยุกต์และการน ากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
การท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ วิธีสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยว การ
ฝึกเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 
       Meanings of recreation for tourism. Types and forms of recreation activities for 
tourism. Skills and psychology of leadership. Application and use of recreation 
activities for various forms of tourism. Observation of tourist behaviors and responses 
to the tourist activities. Leadership training of recreation activities for tourism. 
 

 
03763334 

 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

3(3-0-6) 

 (Health Tourism)  
 แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยว

จุดหมายปลายทางและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
       Concepts, meaning, types and forms of health tourism. Tourism attractions, 
tourist destinations and behaviors. Health products and health tourism activities. 
Business of health tourism. Trends of health tourism market in national and 
international levels. 
 

03763335 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3(3-0-6) 
 (Sport Tourism Management)  
 ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยว

กับการกีฬา แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดการด้านการตลาดส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืน
ในประเทศไทย 
       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. 
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03763338 การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 3(3-0-6) 
 (Niche Tourism)  
 ลักษณะและประเภทของการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม การวางแผนและการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
กรณีศึกษาและแนวโน้ม 

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. 

 

03763341 การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจน าเที่ยว                   3(3-0-6) 
 (Management and Operations in Tourism Business)  
 พัฒนาการของธุรกิจน าเที่ยว  โครงสร้างองค์กรธุรกิจน าเที่ยว  การจัดตั้ง การด าเนินงาน  ระบบ

การส ารอง  เทคนิคในการเขียนรายการน าเที่ยว  การคิดต้นทุน และการก าหนดราคาขาย  การตลาด 
และการเงินของธุรกิจน าเที่ยว และการฝึกปฏิบัติ 

 
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. 

 

03763342 มัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
 (Tour Guide)  
 บทบาท  ความรับผิดชอบ และลักษณะเฉพาะของมัคคุเทศก์  ระเบียบวิธีการเข้าออก

ราชอาณาจักร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ การศึกษานอกสถานที่ 
Roles, responsibilities and quality specification of a tour guide. Immigration 

process and regulations. Laws concerning the tour guide. Field trip required. 
 

03763344 การจัดการธุรกิจกอล์ฟ 3(3-0-6) 
 (Golf Business Management)  
 แนวคิด และความสัมพันธ์ของการจัดการกอล์ฟในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว รูปแบบของการจัดการธุรกิจกอล์ฟ การด าเนินงานและสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
สโมสรกอล์ฟ การจัดการทัวร์กอล์ฟ บุคลากรด้านกอล์ฟและนักกอล์ฟมืออาชีพ บทบาทของสมาคม
กอล์ฟในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
     Concepts and relationships of golf management in the service industry, hotel 

and tourism. Forms of golf business management. Operations and facilities in the 
golf business. Golf tours management. Golf staff and professional golfer. Roles of 
golf association in tourism industry. 
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03763345 การจัดการธุรกิจเรือส าราญ 3(3-0-6) 
 (Cruise Business Management)  
 พัฒนาการของธุรกิจเรือส าราญ  รูปร่างลักษณะของเรือ  องค์ประกอบ และธุรกิจที่เก่ียวข้อง  

เส้นทางเดินเรือ  งานบริการส่วนต่างๆบนเรือ  การวางแผน และการตลาด             การจัดการ
บุคลากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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. 

 

03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ 3(3-0-6) 
 (Trade Fair and Exposition Management)  
 ประเภทของธุรกิจการแสดงสินค้า องค์ประกอบของธุรกิจ การวิเคราะห์ลูกค้า การจัดแสดง

สินค้า และการออกแบบพื้นที่แสดงสินค้า อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การก าหนดราคา และการขาย
พื้นที่ การบริหารจัดการภายในงาน การประเมินผลการจัดงาน กฎระเบียบพิธีทางศุลกากร 
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรที่เก่ียวข้อง แนวโน้มอุตสาหกรรม 

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 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  3(3-0-6) 
 (Incentive Travel Management)  
 ลักษณะ และประเภทของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  แรงจูงใจในการให้รางวัล  ผู้ที่มีบทบาท

ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ลูกค้า การก าหนดแนวคิดของงาน การเลือกสถานที่จัดงาน การควบคุม
งบประมาณ การวางแผนด้านการตลาด และแนวโน้มของธุรกิจ 

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.  

 

03763351** การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Management and Operations in Hotel Business)  
 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภท และแนวคิดการจัดการ
โรงแรม โครงสร้างการจัดการ ระบบ และการด าเนินการ งานส่วนหน้า การเตรียมและการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน งานวิวกรรมและซ่อมบ ารุง บัญชีและการควบคุม การขายและ
การตลาด ทักษะการ จัดการและการบริการ ของผู้จัดการโรงแรม แนวโน้มของอุตสาหกรรมโรงแรม 
ศึกษานอกสถานที่  
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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. 

 

03763355 การจัดการงานจัดเลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Catering Management)  
 วิวัฒนาการงานจัดเลี้ยง  ประเภท และรูปแบบการจัดงาน  การออกแบบรายการอาหาร และ

เครื่องดื่ม  การค านวณปริมาณอาหารการควบคุมความสะอาด และความปลอดภัย  การออกแบบ
ตกแต่งสถานที่ และรูปแบบการจัดงาน  การขาย และการรับจอง  การจัดการต้นทุน  การวางแผน
ก าลังคน 

 
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. 
 
 

03763356                           การจัดการด้านบาร์และเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
 (Bar and Beverage Management)  
 แนวคิดเก่ียวกับการบริการเคร่ืองดื่ม  การออกแบบ และการจัดบาร์  อุปกรณ์ การจัดซื้อ การ

จัดการสินค้าคงคลัง การเก็บรักษา การผลิต การบริการ และการตลาด 
Concepts of beverage service. Bar design and set up. Equipment. Purchasing, 

inventory management, storage, production, service, and marketing. 
 

03763357 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 (Restaurant Management)  
 แนวคิดด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร  การก าหนดตลาดเป้าหมาย  การพัฒนาแผนธุรกิจ  การ

วิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง  การด าเนินการธุรกิจ  การออกแบบ และการตกแต่ง  การก าหนดรายการอาหาร 
และราคา การควบคุมต้นทุน และการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแนวโน้ม
อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

Concepts of restaurant management. Determination of target market. 
Developing business plan. Location analysis. Business operations. Design and 
decoration. Pricing and menu setting. Cost control and inventory management. 
Human resource management and restaurant industry trends. 
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03763361 การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 (Design and Layout in Restaurant)  
 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร การวางแผนการออกแบบและการจัด

วาง การวิเคราะห์พื้นที่ว่างในการจัดวางในภัตตาคาร การจัดวางเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในภัตตาคาร  
แนวโน้มของการออกแบบและจัดวางอุปกรณ์ ความคาดหวังและความพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
ออกแบบและจัดวาง การบ ารุงรักษาและการจัดการการประหยัดพลังงาน การควบคุมราคาการ
ออกแบบและการจัดวาง  
       Concepts of design and layout in restaurant. Planning of design and layout. 

Space analysis in restaurant layout. Layout of tools and equipments in the 
restaurant. Trend of restaurant design and layout of tools. Customer expectation 
and satisfaction with the design and layout. Maintaining equipments and energy 
saving management. Cost control of design and layout.  

 

03763362 การวางแผนรายการอาหาร 3(3-0-6) 
 (Menu Planning)  
 พฤติกรรมของลูกค้า การประเมินต้นทุน  การก าหนดราคาอาหาร และเครื่องดื่ม  การออกแบบ

ใบรายการอาหาร และเครื่องดื่ม 
        Customer behavior. Cost estimation. Pricing food and beverages. Menu setting 
and design. 
 

03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Selection and Preparation)  
 หลักโภชนาการ หลักความปลอดภัย และการป้องกันในการจัดเตรียม และประกอบอาหาร การ

วางแผนจัดรายการอาหาร และการบริการ ประเภท และชนิดของอาหาร 
Food nutrition. Safety and prevention in food preparation and combination. 

Menu planning and service. 
03763372 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 3(3-0-6) 
 (Adventure Tourism)  
 ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยใน

ประเทศไทย การเดินป่า การใช้ชีวิตในป่า การส่องสัตว์ และการใช้เข็มทิศ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย การเป็นผู้น ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย แนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
การศึกษานอกสถานที่ 
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 Meaning, types, and forms of adventure tourism. Adventure tourism 

attractions in Thailand. Trekking, living in the forest, shedding animals and using a 
compass. The adventure tourism business. Leadership in adventure tourism 
activities. Knowledge and skills in using tools and equipments for adventure tourism 
activities. Guidelines for prevention and security in adventure tourism. Conservation 
of nature and environment. Adventure tourism trends. Field trip required. 

 

03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม 3(3-0-6) 
 (Festivals and Special Events Management) 
 การวางแผน การออกแบบและการพัฒนา การประสานงาน และการตลาด ขั้นตอนการจัดงาน

เทศกาลและงานมหกรรมท้องถิ่น การประเมินผลการจัดงานเทศกาลและงานมหกรรม 
Planning, designing and developing, coordinating, and marketing. Staging of 

local events and festivals. Evaluation of festivals and special events.  
 

03763374 การจัดการพิพิธภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
 (Museum Management)  
 ความส าคัญ แนวคิด และประเภทของพิพิธภัณฑ์ จริยธรรมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ ขั้นตอน

และกระบวนการในการจัดการพิพิธภัณฑ์ เทคนิคการจัดแสดง การสื่อความหมายและการให้ความรู้ 
การดูแลรักษาผลงานในพิพิธภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ การจัดเหตุการณ์พิเศษ กิจกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม ความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ การศึกษานอกสถานที่ 
       Significances, concepts, and types of museums. Ethics in museum management. 

Stages and process 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 the museum, public and private sectors in museum 
management. Field trip required. 
 

03763425 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                                            3(3-0-6)                                   
(Strategic Management in Hotel and Tourism Business) 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว การ
ก าหนด การวางแผนและการควบคุมกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  ระดับของการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ขั้นตอนใน
การก าหนดแผนกลยุทธ์ การบริหาร การประเมิน และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ กรณีศึกษาใน
ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
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       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 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                                              3(3-0-6)                          
 (Project Development in Hotel and Tourism Business) 
 การพัฒนาธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจ  การ

วางแผน และกระบวนการพัฒนาโครงการ การด าเนินงาน 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 การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                        3(3-0-6)                                 
 (Crisis Management in Tourism Industry) 
 การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการภาวะ

วิกฤติด้านทรัพยากร การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  
       Problem analysis and crisis management in tourism industry. Resource, political, 

social and cultural, and administrative crisis management. 
 

03763428             การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ                                      3(3-0-6)                      
 (Marketing Planning and Development in Service Industry)  
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  วิเคราะห์ภาพการแข่งขัน 
และวิเคราะห์สภาพทางการเงินในธุรกิจบริการ  การวางแผนการตลาด  การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในแผน และการควบคุม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
         Situation, SWOT, competition and financial analysis in service business. 
Marketing planning, implementation, and control by software. 

03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน                                                           3(3-0-6)                                    
 (Sustainable Tourism Management)   
 ประวัติความเป็นมา และขอบเขตของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  รูปแบบของการท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืน กลุ่มที่มีบทบาทในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  การจัดการในแต่ละส่วนงาน  ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นๆ 

 



26 
 

 
 
 

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

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

ความหมายการท่องเที่ยวชนบท กรอบแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวชนบท รูปแบบการท่องเที่ยว
ชนบท การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรในสถานที่ท่องเที่ยวชนบท  การปรับปรุงการพัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยวในชนบท  ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว  การจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวชนบท แนวโน้มและอนาคตการท่องเที่ยวชนบท  การศึกษานอกสถานที่ 
 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 การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว                                         3(3-0-6)                              
 (Conservation and Tourism Environment Management) 
 แนวความคิดทางระบบสิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หลักการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน  

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. 

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

วิวัฒนาการการจัดการธุรกิจการจัดประชุม ประเภทของการจัดประชุม  องค์ประกอบของธุรกิจ
จัดประชุม อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดประชุม  การจัดการ และการด าเนินงาน  แผนการตลาด  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานรัฐและองค์การในการส่งเสริมการจัดประชุม  แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม 
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         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. 
 

03763458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ                                                            3(3-0-6)                                                                   
 (International Hotel Management) 
 การลงทุนและพัฒนาโรงแรมระหว่างประเทศ  สัญญา และระบบการจัดการ การด าเนินธุรกิจ 

การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดมาตรฐานการบริการ  แนวโน้มการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม 
          International hotel investment and development. Agreement and 
management system. International hotel operations. Human resources management. 
Service standardization. Competitive trends in the industry. 
 
 

03763459 การจัดการที่พักตากอากาศ                                                                      3(3-0-6)                                             
 (Resort Management) 
 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจที่พักตากอากาศ พฤติกรรมของลูกค้า  การออกแบบสถานที่พักแบบต่างๆ  

การพัฒนาและการจัดการ การจัดกิจกรรมพักผ่อน แนวโน้มอุตสาหกรรมที่พักตากอากาศ 
Concept of resort business. Customer behavior. Design for different resorts. 

Development and management. Arrangement of recreation activities. Trends in 
resort industry. 

 

03763464 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Cost Control) 

    3(3-0-6) 

 
 
 
 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการต้นทุน และยอดขาย การควบคุมการผลิตในด้านต้นทุน และคุณภาพ
ของอาหาร และเครื่องดื่ม 

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

 

03763475 การจัดการสปา 3(3-0-6) 
 (Spa Management) 
          วิวัฒนาการของสปา ประเภทของธุรกิจสปา องค์ประกอบของธุรกิจสปา การจัดการและการ

ด าเนินงาน การตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และการจัดอาหารในสปา จริยธรรมที่
เก่ียวข้อง แนวโน้มของธุรกิจสปา การศึกษานอกสถานที่ 
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         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. 
 
 

03763476 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล                                                                      3(3-0-6)                                                              
 (Marine Tourism Management) 
 พัฒนาการ และลักษณะของการท่องเที่ยวทางทะเล ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบ

นิเวศน์ทางทะเล แนวคิดทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การวางแผน และการด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล 
          Development and characteristic of marine tourism. Impacts on environment 
and marine ecosystem. Concepts of sustainable tourism management. Marine 
tourism planning and operations. 
 
 

03763477 การจัดการสโมสร 3(3-0-6) 
 (Club Management) 
 การบริหาร การด าเนินการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสโมสร  การวิเคราะห์

ตลาด การจัดการด้านสมาชิกสัมพันธ์  การจัดการอาหาร และเครื่องดื่มในสโมสร  การวางแผนการ
ผลิต และการบริการ การจัดการด้านพนักงาน การจัดท างบการเงิน และการควบคุมทางการเงินการ
จัดการในเหตุการณ์พิเศษ 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. 

03763491         ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                                            3(3-
0-6)                           

(Research Methods in Hotel and Tourism Business) 
หลักและระเบียบวิธีวิจัย  การก าหนดปัญหาการวิจัยด้านการด าเนินธุรกิจโรงแรม

และท่องเที่ยว  ตลอดจนการน าเสนอและรายงานการวิจัย   
Research principles and methods. Defining research problem of hotel 

and tourism business including research proposing and presenting. 
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03763497           สัมมนา                                                                                  1                                                    
     (Seminar) 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวในระดับ
ปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting issues in hotel and 
tourism business the bachelor level. 

03763498          ปัญหาพิเศษ                                                                                  3 
    (Special Problems) 

การศึกษาค้นคว้าทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี  และเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน 

Study and research in hotel and tourism business at the bachelor 
degree level and complied into a written report. 

 
 3.1.5.2 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
 
03751152      จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ                                                               3(3-0-6)                                                  
                    (Service Industry Psychology)                                             

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ค่านิยมในการท างานและการพักผ่อน การน าหลักจิตวิทยาไปใช้ในงานด้านการ
บริการ  

Concept and basic psychological theory. Psychological factors affecting 
tourist behavior. Working and leisure values. Psychological implementation in 
service 

 

 
 

03753113      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6) 
          (Business Economics for Service Industries ) 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง
เศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมบริการ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ 
โครงสร้างตลาด การตั้งราคาในอุตสาหกรรมบริการ การตัดสินใจลงทุน ความผันผวนของ
เศรษฐกิจกับการพยากรณ์ ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่มีต่ออุตสาหกรรมบริการ 

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 
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03754362      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก                       3(3-0-6) 
          (English for Global Business Communication) 

การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้น
เรียน การเพิ่มความเข้มข้นของทักษะทางภาษาที่จ าเป็นในการจัดการเชิงธุรกิจ การใช้สื่อเพื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

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       ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม                                  3(3-0-6)                           

  (English for Food and Beverage Service) 
ฝึกฝนการอ่านและการเขียนในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และบท

สนทนาที่ใช้ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

To practice reading and writing topics, including to learn vocabulary, 
expressions, and conversations in food and beverage department. 

 

03754374       ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน                                                          3(3-0-6)                                  

(English for Airline Business) 

การบูรณาการทักษะ 4 ด้าน โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศัพท์
และส านวนทางธุรกิจ สายการบิน การท าส ารองที่นั่ง การเช็คอิน การประกาศ การจัดการกับ
ปัญหาของผู้โดยสาร และการบริการบนเครื่องบิน  

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. 

 

03754391       ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับการจัดการธุรกิจ                                     3(3-0-6)             

  (Academic English for Business Management) 
การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารสากล โดย

เน้นการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วและถูกต้องในสถานการณ์ทั้งทางการจัดการเชิงธุรกิจและ
ทางสังคมทั่วไป 

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. 
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03754392       ภาษาอังกฤษเพื่อการสรรหาบุคคล                                            3(3-0-6)                                  

(English for Recruitment) 
การพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟังและพูด ฝึกฝนทักษะทาง

ภาษาและเทคนิคต่างๆ ในกระบวนการสมัครงาน เช่น การเตรียมประวัติส่วนตัว การกรอกใบ
สมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการเขียนจดหมายหลังการสัมภาษณ์งาน 

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       ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับธุรกิจโรงแรม                                             3(3-0-6)                              

  (Technical English for Hotel Business) 
 การพัฒนาความสามารถทางภาษาที่ใช้การสื่อสาร และการส่งเสริมการใช้ภาษาโดย

การน าเสนอโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนค าศัพท์และส านวนที่
จ าเป็นส าหรับธุรกิจโรงแรมผ่านทางบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่หลากหลาย 

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

 

 

03754474       ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว                                       3(3-0-6)                                  

(Technical English for Tourism Business) 

การประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว โดยการฝึก
บรรยายบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ สิ่งของ และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง การพูดให้
ค าแนะน า การสอบถาม และการจัดการสิ่งต่างๆที่เก่ียวข้อง 

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  องค์การและการจัดการ                                   3(3-0-6) 
  (Organization and Management)  

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ  การตัดสินใจ  
การวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจ  การ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการควบคุม 
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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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ            3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis and Business Statistics) 

การน าทฤษฎีทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในทางธุรกิจ การตัดสินใจ
ภายใต้ความไม่แน่นอนและภายใต้ความเสี่ยง การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น ความ
น่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การวิเคราะห์มาร์คอฟ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
เชิงเส้น การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การควบคุมสินค้าคงคลัง แบบจ าลอง
การขนส่งการ การวิเคราะห์แถวรอคอย และการจ าลองสถานการณ์  

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)   

สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ  แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจและความเป็นมา  
ประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับข้อพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการ
และความรับผิดทางอาญาและแพ่ง 

 
 

03758111  หลักการตลาด                3(3-0-6)  
  (Principles of Marketing)   

ความหมายและแนวคิดด้านการตลาด  กระบวนการทางการตลาด  พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การก าหนดกลยุทธ์  และส่วนประสม
ทางการตลาด 

Definitions and marketing concepts, marketing process, consumer 
behavior, market segmentation, selecting target market, designing strategies 
and marketing mix. 
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03759211  การจัดการทางการเงิน  I               3(3-0-6)  
  (Financial Management) 

ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน  วัตถุประสงค์และความส าคัญของการ
จัดการทางการเงิน  หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน  โครงสร้างเงินทุน  งบประมาณ
เงินทุน อัตราผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหล่งเงินทุนระยะ
สั้น ปานกลางและระยะยาว  การจัดการสินทรัพย์  หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวรและนโยบาย
อื่นๆ 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 แนวคิดและความส าคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี  วงจร
บัญชี หลักการวัดผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  การบัญชีและการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อมาขายไป  การบัญชีส าหรับสินทรัพย์  หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ 

Definitions, 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. 

03760272     การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                       3(3-0-6) 
            (Accounting for Hotel and Tourism Business Management) 

             เครื่องมือการบัญชีบริหารประยุกต์ใช้ส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น
ระบบรูปแบบทางการบัญชีส าหรับการด าเนินงานทางด้านโรงแรมและท่องเที่ยว การวางแผน
ต้นทุน ผลิตภัณฑ์และราคาขาย บัญชีตามความรับผิดชอบ การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อ การ
วางแผน การควบคุม การประเมินผลการด าเนินงาน การตัดสินใจ การวิเคราะห์โครงการลงทุน 
    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. 
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03761111  หลักการผลิตและการด าเนินการ                            3(3-0-6)  
  (Principles of Production and Operations)                 

แนวคิดทางด้านการผลิตและการด าเนินการ  การจัดการทั่วไป  วิธีการทางสถิติและ
การวัดเชิงปริมาณ  การวางแผนและการด าเนินกิจกรรมการผลิต  การจัดการวัสดุ  การจัดซื้อ 
การจัดการผลิต  การจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดการควบคุมคุณภาพ  และการปรับปรุงผลิต
ภาพ 

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. 

 
 
 


