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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว) 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติ่างๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาคตา่งๆ 

ของโลก 

10171 การใชภ้าษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Interaction: Effective Communication in English 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ฝึกทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  

2. เพือ่เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งโครงสรา้ง ศัพท ์ส านวน โดยเรยีนรูจ้ากการฝึกทักษะ ฟัง พูด 

อา่น เขยีน ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติแระจ าวนัและในการประกอบกจิการงาน 

3. เพือ่เรยีนรูถ้งึปัญหาบางประการในการตดิตอ่สือ่สารอันเนื่องมาจากความแตกตา่งทางดา้นภาษาและ

วฒันธรรม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขยีนภาษาอังกฤษ เพื่อใชใ้นการตดิต่อสือ่สารในชวีติประจ าวัน และในการ

ประกอบกจิการงาน เช่น การทักทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิด ีและการประชมุ

แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น ศกึษาวธิแีสดงออกของเจา้ของภาษา และปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การแสดงออก

ของคนไทย 

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในวงการธรุกจิ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
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11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 English for Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถใชโ้ครงสรา้ง ศัพท ์ส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการสือ่สารกับ

ชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย และการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษแนะน าชาวตา่งประเทศใหรู้จั้กประเทศไทยดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์

ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชใ้นการสือ่สารกับชาวต่างประเทศ การตดิต่อซือ้ขาย  

การบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การใหข้อ้มูลดา้นภูมิศาสตร์ ประวัตศิาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ศลิปวฒันธรรมไทย 

11303 ภาษาองักฤษส าหรบัพนกังานโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 English for Hotel Personnel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษ ทีใ่ชใ้นธรุกจิการโรงแรม 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการตดิต่อสือ่สาร เพื่อเพิ่มพูนประสทิธภิาพของงานทีท่ าและ 

เพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในธุรกจิโรงแรม ศัพทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ช ้

เกีย่วกบังานในแผนกตา่งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพ

ของงานและเพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Finance Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร  

การจัดท างบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มูลทางบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 
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30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Finance and Business Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารเงนิทนุและการจัดการเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วัตถุประสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบันการเงนิ ความเสีย่งและผลตอบแทน 

การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบายเงนิปันผล และ

การจัดหาเงนิทนุ 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ กฎหมายเกีย่วกับ

การจัดองคก์รธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ 

30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Production and Operations Management and Principle of Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติและด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลิตและด าเนินงาน การวางแผนผลิตภัณฑ์ ก าลังผลิต ท าเลที่ตั ้ง การวางผังสถาน

ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง การ

วางแผนและการควบคุมการผลติและด าเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดับงาน 

ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงการ 

 แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้งองคก์าร

ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ ์การวจิัยการตลาด ระบบ

สารสนเทศทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธุรกจิและพฤตกิรรมการซือ้ การแบง่สว่นตลาดและการตลาด

เป้าหมาย การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นผลติภัณฑ ์การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการ

ตัดสนิใจดา้นการจัดจ าหน่าย การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นการสง่เสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพี

บรหิารธรุกจิ 

30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิ

และทฤษฎตี่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุ่มและองคก์าร 

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร 
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 ทฤษฎแีละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน  การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคัดเลอืก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวสัดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

30212 คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis  

 for Decision Making 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติพิืน้ฐาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติธิรุกจิและประยกุตใ์ชใ้นการตดัสนิใจได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พชีคณติเบือ้งตน้ จ านวน การนับ เชต เมตรกิซพ์ืน้ฐาน สมการและการแกส้มการ แคลคลูสัเบือ้งตน้และ

การน าไปใช ้สถติพิืน้ฐานและการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ตัวแปรสุม่และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุม่ 

ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น การประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิานและการใชส้ถติอินุมาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

การวเิคราะหส์หสมัพันธแ์ละการถดถอย การวเิคราะหเ์ลขดัชน ีการวเิคราะหอ์นุกรมเวลา การพยากรณ์ธรุกจิ ความรู ้

พืน้ฐานเกีย่วกับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจทางธุรกจิ ตัวแบบการตัดสนิใจ ตัวแบบโปรแกรมเชงิเสน้ 

ตัวแบบการขนสง่ ตัวแบบมอบหมายงาน ตัวแบบสนิคา้คงคลัง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบจ าลอง

สถานการณ์ ตวัแบบ PERT/CPM 

32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ)

 Introduction to Tourism and Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ องคป์ระกอบ รูปแบบและความเป็นมาของการท่องเทีย่ว ปัจจัยทีม่ี

ผลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่วและผลกระทบของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ว การจัดการการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื

และกฎหมายเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับธรุกจิในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว องคก์ารและสถาบนัทีม่บีทบาทตอ่

อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และจติวทิยาบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์การท่องเทีย่วโลกและมาตรฐานการท่องเทีย่วสากล อันก่อใหเ้กดิ

วสิยัทศันเ์กีย่วกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ องคป์ระกอบ ความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ รูปแบบของการทอ่งเทีย่ว ประวตั ิความเป็นมา

ของการท่องเทีย่วและโรงแรมจากอดตีจนถงึปัจจุบัน ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว ผลกระทบของการ

ทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การวางแผนและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การจัดการการทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยนื 

กฎหมายเกีย่วกับการท่องเทีย่ว ธุรกจิในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว องคก์ารทีม่ีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว จติวทิยาบรกิารในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว โดยค านึงสถานการณ์การท่องเทีย่วโลกและมาตรฐานการ

ทอ่งเทีย่วสากล 
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32336 การจดัการทรพัยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Tourism Resources Management in Thailand 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความหมาย ความส าคญั และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับเอกลักษณ์และคณุคา่ของแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง

ประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน ศาสนสถาน ศลิปวฒันธรรม ประเพณี งานเทศกาลของไทย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

 4. เพือ่ใหน้ าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื 

 5. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว ปัจจัยทางภูมศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิี่

มผีลต่อการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว เอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่วทาง

ประวัตศิาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ศลิปวัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณีของไทย และการละเล่นทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ประจ าทอ้งถิน่ หลักการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยนื ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มจากการ

ทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยนื การพัฒนาและจัดการการทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยนื สถานการณ์และแนวโนม้ของการจัดการการ

ทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 

32337 การจดัการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Management for Tourism and Hotel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ลกัษณะทัว่ไป และการแบง่สว่นตลาดของตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการวางแผนสว่นประสมการตลาด และการพัฒนาธุรกจิบรกิารในตลาดท่องเทีย่ว

และโรงแรม 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับระบบขา่วสารขอ้มูล การวจิัยการตลาดและคาดคะเนแนวโนม้ การตลาดทอ่งเทีย่ว

และโรงแรม 

 4. เพื่อใหส้ามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด และน าหลักการ เครื่องมือและเทคนิคทางการตลาด มา

ประยกุตใ์ชใ้นตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและลักษณะทั่วไปของการตลาดท่องเทีย่วและโรงแรม ระบบขา่วสารขอ้มูล การวจิัย การตลาด 

เทคนคิการคาดคะเนแนวโนม้การตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม หลกัการ เครือ่งมอื และเทคนคิในการวางแผนบรกิาร 

การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด รวมทัง้การจัดท าสือ่ความหมาย และสือ่การขายในตลาด

ทอ่งเทีย่วและโรงแรม และการพัฒนาธรุกจิบรกิารในตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม 
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32338 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology for Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้แีนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับระบบคอมพวิเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และสือ่ดจิติอลเพื่อ

การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาฐานขอ้มูลเพื่อการจัดการ 

การทอ่งเทีย่ว 

 4. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สือ่ออนไลน์ และสือ่สังคมออนไลน์ 

เพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ระบบสารสนเทศและการจัดการ

ฐานขอ้มูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสื่อออนไลน์ และสือ่สังคมออนไลน์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยว เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่นวตักรรมทางการทอ่งเทีย่ว กฎหมายและจรยิธรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

32477 การจดัการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศกแ์ละการจดัการธุรกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Tour Operator and Tour Guide and Travel Agency Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับธรุกจิน าเทีย่ว และการจัดการธรุกจิน าเทีย่ว 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับความตอ้งการและพฤตกิรรมของนักทอ่งเทีย่ว จติวทิยาในการจัดน าเทีย่ว และ

การจัดน าเทีย่ว 

 3. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเทีย่วและการจัดการความเสีย่งของ

ธรุกจิน าเทีย่ว 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการมัคคเุทศก ์  

 5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว และการจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับธุรกจิน าเทีย่ว การจัดการธุรกจิน าเทีย่ว ความตอ้งการและพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว 

จติวทิยาในการบรกิารนักท่องเทีย่ว การวางแผนและจัดรายการน าเทีย่ว การคดิตน้ทนุและราคา การเจรจาตอ่รอง 

การปฏบิตักิารจัดน าเทีย่ว พธิกีารเขา้ออกราชอาณาจักร การจัดการความปลอดภัยแกนั่กทอ่งเทีย่ว การจัดการความ

เสีย่งและการประกันภัยของธุรกจิน าเทีย่ว หลักการมัคคุเทศก ์จรรยาบรรณทางธุรกจิท่องเทีย่ว แนวคดิเกีย่วกับ

ธุรกจิตัวแทนท่องเทีย่ว และการจัดการธุรกจิตัวแทนท่องเทีย่ว การส ารองและจ าหน่ายบัตรโดยสาร การขายปลกี

สนิคา้และบรกิาร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดธรุกจิน าเทีย่ว และธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว 
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32478 การจดัการธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั (6 หนว่ยกติ) 

 Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับแนวคดิการจัดการธุรกจิการจัดประชมุ การจัดนิทรรศการ และการท่องเทีย่ว

เพือ่เป็นรางวลั 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการและปัจจัยทีค่วรพจิารณาในการจัดการธรุกจิการจัดประชมุ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการจัดนทิรรศการ และองคป์ระกอบของธรุกจิการจัดนทิรรศการ 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการจัดการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 5. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการมี

ศลิปะการขายในธรุกจิการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล 

 6. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสนับสนุนการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการและการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั และสมาคมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 7. เพื่อใหน้ าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการจัดการธุรกจิการจัดประชมุ การจัดนิทรรศการ และการท่องเทีย่ว

เพือ่เป็นรางวลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงคข์องการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการ และการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล ประวัตคิวามเป็นมาของการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการ องคป์ระกอบของการจัดประชมุ 

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกจิการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการจัดน าเที่ยว การเสนอขอเป็นเจา้ภาพ 

กระบวนการจัดประชมุ การเลอืกสถานที ่การคดิตน้ทนุการจัดประชมุ หลักการจัดนทิรรศการและองคป์ระกอบของ

ธุรกจิการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวัล การวางแผนและการคดิตน้ทุนของการจัด

โปรแกรมทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล การเตรยีมความพรอ้ม การสรา้งความประทับใจ การก าหนดกลุม่ตลาดเป้าหมาย 

การวางแผนกลยุทธก์ารตลาด ศลิปะการขาย หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสนับสนุนการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการ 

และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล และสมาคมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในธรุกจิการจัดประชมุ 

การจัดนทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

32479 การจดัการโรงแรมและกลยุทธก์ารจดัการโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 Hotel Management and Strategies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รื่องหลักการ แนวคดิและกลยุทธเ์กีย่วกับการจัดการธุรกจิโรงแรม การศกึษาความ

เป็นไปได ้และการวางแผนพัฒนาเพือ่การลงทนุในธรุกจิโรงแรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการด าเนนิงานและกลยุทธใ์นโรงแรมประเภทตา่งๆ โครงสรา้งการบรหิารงาน 

พฤตกิรรมองคก์าร บทบาทของผูน้ ากับการจัดการการเปลีย่นแปลง การจัดการ การบรกิารในแผนกต่างๆ 

หนา้ทีรั่บผดิชอบของบคุลากรและความสมัพันธร์ะหวา่งแผนกตา่งๆ ในโรงแรม 

 3. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับหลักการทางการเงนิและทรัพย์สนิ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการธุรกจิ

โรงแรมและการประสานงานระหวา่งโรงแรมกบัธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการจัดการและกลยุทธ์การจัดบริการเสริมเพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการใน

โรงแรม และการบรกิารทีม่คีณุภาพ 
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5. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องการจัดการพลังงานและสิง่แวดลอ้มเพื่อความย่ังยืนในธุรกจิโรงแรม  ระบบ

บรหิารงานวศิวกรรมและระบบงานสขุาภบิาลและความปลอดภัยในโรงแรมและสามารถช่วยเหลอื

แขกผูใ้ชบ้รกิารได ้เมือ่เกดิปัญหา 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักลยทุธก์ารสรา้งรายไดแ้ละการจัดบรกิารของหน่วยธรุกจิในสว่นตา่งๆ ของโรงแรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกจิโรงแรม การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการ

วางแผนพัฒนาเพื่อการลงทุนในธุรกจิโรงแรม กลยุทธ์การจัดการองค์กรโรงแรมประเภทต่างๆ โครงสรา้งการ

บรหิารงาน การจัดการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ บทบาทของผูน้ ากับการจัดการการเปลีย่นแปลง การพัฒนาบคุลากร

ทัง้ระดับผูบ้รหิารและปฏบิัตกิารของแผนกต่างๆในโรงแรม การจัดการและกลยุทธ์การจัดบริการเสริมเพื่อความ

สะดวกของผูรั้บบรกิารในโรงแรม ระบบการเงนิและทรัพยส์นิ ระบบบรหิารงานวศิวกรรมและระบบงานสขุาภบิาลและ

ความปลอดภัยในโรงแรม การจัดพลังงานและสิง่แวดลอ้มเพื่อความย่ังยืนและการประสานงานระหว่างโรงแรมกับ

ธุรกจิอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง กลยุทธก์ารสรา้งรายไดข้องหน่วยธุรกจิในสว่นต่างๆของโรงแรม การจัดบรกิารและการสรา้ง

รายไดข้องแผนกบรกิารสว่นหนา้ แผนกอาหารและเครือ่งดืม่ และแผนกแมบ่า้น และกลยทุธก์ารสรา้งรายไดเ้สรมิในโรงแรม 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการโรงแรม 

32484 ความรูพ้ ืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Knowledge for Tourist Guide and ASEAN Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และภมูศิาสตรก์ารทอ่งเทีย่วไทย 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับประวัตศิาสตร์ไทย สงัคมไทย พระพุทธศาสนา ศลิปวัฒนธรรม เทศกาลและ

งานประเพณีไทยทีม่ัคคเุทศกค์วรทราบ 

3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับระบบนิเวศ สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตเิพือ่การ

ทอ่งเทีย่ว 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับแหลง่ทอ่งเทีย่วและการจัดการการทอ่งเทีย่วของประเทศตา่งๆ ในกลุม่อาเซยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทย

วัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมไทย วรรณคดไีทย นาฏศลิป์ไทย ดนตรไีทย อาหารไทย เทศกาล

และงานประเพณีไทย มรดกและภูมปัิญญาไทย ระบบนิเวศ สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

แหลง่ทอ่งเทีย่วและการจัดการการทอ่งเทีย่วของประเทศตา่งๆ ในกลุม่อาเซยีน 

32485 ความรูเ้ฉพาะอาขพีมคัคเุทศกแ์ละบรกิารในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Knowledge for Tourist Guide and Services in Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ จรรยาบรรณ ระเบียบพิธีและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการ

ปฏบิตังิานของมัคคเุทศก ์ 

 2. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับจติวทิยาการบริการ การสือ่สารในทีชุ่มชน และการสือ่สารขา้มวัฒนธรรม

ส าหรับมัคคเุทศก ์

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ และการจัดเสน้ทางน าเทีย่ว 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับธุรกจิการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ความปลอดภัยและวกิฤตทีม่ผีลต่อ

การทอ่งเทีย่ว 
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  ค าอธบิายชุดวชิา 

  บทบาทหนา้ที่ จรรยาบรรณ ระเบียบพิธีและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัตงิานของมัคคุเทศก์ 

จติวทิยาการบรกิาร การสือ่สารในทีช่มุชน และการสือ่สารขา้มวัฒนธรรมส าหรับมัคคุเทศก ์ความรูเ้กีย่วกับแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ และการจัดเสน้ทางน าเทีย่ว ความรูเ้กีย่วกับธุรกจิการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ความปลอดภัย 

และวกิฤตทีม่ผีลตก่ารทอ่งเทีย่ว 

32486 การจดัการธุรกจิโรงแรม และภตัตาคารระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Hotel Business and Restaurant Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิในการด าเนนิธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัลกัษณะการด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเป็นมาและการขยายธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัรูปแบบและขอ้ตกลงในการด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการจัดการและด าเนนิการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ในธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร

ระหวา่งประเทศ 

 6. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจัดการดา้นการตลาดในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 7. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการสือ่สาร และการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ ลักษณะการด าเนินธุรกจิโรงแรมและภัตตาคารในภูมภิาคต่างๆ 

ของโลก ความเป็นมาและการขยายธุรกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ รูปแบบและขอ้ตกลงในการด าเนนิ

ธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ การจัดการและด าเนนิการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการตลาด ดา้นการ

สือ่สาร และการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจดัการทีพ่กัทางเลอืก (6 หนว่ยกติ) 

 Entrepreneurship in Small Hotel Business and  

 Alternative Accommodation Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการเป็นผูป้ระกอบการและการด าเนนิธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัลกัษณะบของธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและรูปแบบทีพั่กทางเลอืก 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการขยายธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและความเป็นมาของรูปแบบทีพั่กทางเลอืก 

 4. เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการด าเนินธุรกิจแบบครอบครัวของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจที่พัก

ทางเลอืก 

 5. เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจที่พัก

ทางเลอืก 

 6. เพือ่ใหค้วามรูก้ ีย่วกบัการวางแผนและพัฒนาแผนธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 7. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับนวัตกรรมการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกและการบริการในธุรกจิโรงแรม

ขนาดยอ่มและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 8. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การตลาด บัญชแีละการเงนิ และ

สารสนเทศในธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิของการเป็นผูป้ระกอบการและการด าเนินธุรกจิโรงแรมขนาดย่อมและทีพั่กทางเลอืก ลักษณะ

ของธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและรูปแบบทีพั่กทางเลอืก การขยายธรุกจิและความเป็นมาของธรุกจิโรงแรมขนาดย่อม

และรูปแบบทีพั่กทางเลอืก การด าเนนิธุรกจิแบบครอบครัว การศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุธุรกจิโรงแรม

ขนาดยอ่มและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก นวตักรรมการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกและการบรกิาร การพัฒนาระบบการ

จัดการทระพยากรมนุษย ์การตลาด บญัช ีและการเงนิ และสารสนเทศในธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก  

32488 นวตักรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภตัตาคาร (6 หนว่ยกติ) 

 Service Innovation in Hotel and Restaurant Businesses Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับนวตักรรมการบรกิาร 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและกลยทุธก์ารสรา้งนวตักรรมในการบรกิาร 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมการบรกิารกบัการด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเชือ่มโยงนวตักรรมการบรกิารกับการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

 5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยแหง่ความส าเร็จในการสรา้งนวตักรรมการบรกิาร 

 6. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับทศิทางของการสรา้งนวัตกรรมการบรกิารและการปรับตัวของธรุกจิโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดทษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ หลักการและกลยุทธ์การสรา้งนวัตกรรมในการบริการ 

นวัตกรรมการบริการกับการด าเนินธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร ดา้นกระบวนการปฎบิัตงิาน ผลติภัณฑ ์และการ

จัดการองคก์าร การเชือ่มโยงนวัตกรรมการบรกิารกับการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั ปัจจัยแห่งความส าเร็จใน

การสรา้งนวัตกรรมการบริการ ทสิทางของการสรา้งนวัตกรรมการบริการ และการปรับของธุรกจิโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

32495 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Tourism Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยุกตห์ลักการ แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วสูภ่าคปฏบิัต ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละตัดสนิใจปัญหาการจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิจรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิในการจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการ แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวสู่ภาคปฏิบัติ การสัมมนา 

การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง เพื่อการวเิคราะหแ์ละการตัดสนิใจในประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วกับสภาวะและ 

การจัดการการทอ่งเทีย่ว การพัฒนาบคุลกิภาพและความคดิสรา้งสรรค ์การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธ ์จรรยาวชิาชพี

บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผูน้ า 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายไดป้ระชาชาติ 

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 
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