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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว (03763) 

 

03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว               3(3-0-6) 

(Personality Development for Service in Hotel and Tourism Business)  

ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

การแตงกาย การติดตอสื่อสาร การตอนรับ อิริยาบถ มารยาทตางๆ และการพัฒนาอารมณเพ่ือ

การใหบริการท่ีเปนเลิศ การสรางความพึงพอใจและความประทับใจตอลูกคา และการจัดการขอ

รองเรียนของลูกคาท่ีเกิดข้ึนในงานบริการ 

  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 บุคลากรสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                   3(3-0-6) 

(Human Relations in Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

สภาพแวดลอมของการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรม และทองเท่ียว การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม และการพัฒนาอาชีพ 

ผลตอบแทน การสรางแรงจูงใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศดาน

การจัดการทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การสรางทีม 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)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

องคประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตรการบิน สิทธิทางการบิน สายการบิน และ

เครือขายการบิน ระบบการสํารองท่ีนั่ง และจําหนายบัตรโดยสาร การบริการผูโดยสาร ระเบียบ

พิธีเขาออกระหวางประเทศ ระเบียบพิธีศุลกากร การขนสงสินคาทางอากาศ การตลาด การ

จัดการงานบุคคล แนวโนมในอุตสาหกรรมการบิน 
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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. 
  

03763252 การจัดการงานบริการสวนหนา           3(3-0-6) 

(Front Office Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการหองพัก ระบบการสํารองหองพัก การจัดสรรหองพัก อัตราคาหองพัก 

การตอนรับ การลงทะเบียน การบริการดานสัมภาระ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 

การชําระเงิน การประสานงานกับแผนกตางๆ การจัดการดานความปลอดภัย 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. 
 

03763253 การจัดการงานแมบาน            3(3-0-6) 

(Housekeeping Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

การออกแบบ และจัดองคการในโครงสรางของงานสวนแมบาน ลักษณะของบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ท่ีมีประสิทธิผล การพัฒนาทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากร การจัดการสินคาคงคลัง และ

เครื่องมือ การจัดการทรัพยากรมนุษย และการควบคุมการดําเนินการ 

Designing and organizing housekeeping structures. Characteristics of efficient staff. 

Development of housekeeper skills and behavior. Management of inventory and 

equipment. Human resource management and operational control. 

 

03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม           3(3-0-6) 

(Food and Beverage Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการดานอาหาร และเครื่องดื่ม ความคาดหวังของลูกคา การดําเนินงาน 

และการควบคุมคุณภาพ การตลาด การเงิน การจัดการดานอาหาร และเครื่องดื่มในธุรกิจ และ

องคกรตางๆ กรณีศึกษา 
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Concepts of food and beverage management. Customer expectation. Quality 

operations and control. Marketing. Financial. Food and beverage management in 

businesses and organizations. 

 Case studies. 
 

03763271 การจัดการอาหารทองถิ่นและนานาชาติ          3(3-0-6) 

(Local and International Cuisine Management)  

ความหมายของอาหารทองถ่ินและอาหารนานาชาติ ระบบอาหาร แนวคิดการจัดการดานการ

อาหารทองถ่ินและนานาชาติในธุรกิจบริการและการทองเท่ียว การจัดการขยะและของเสียท่ีเกิด

จากการดําเนินการ  สุขอนามัยในการประกอบอาหารและการบริการอาหาร มาตรฐานอาหาร

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  การพัฒนารายการอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลคาและสุนทรียภาพในการ

รับประทานอาหาร  การพัฒนาชุมชนดวยอาหาร การศึกษานอกสถานท่ี 

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 จริยศาสตรในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว          3(3-0-6) 

(Ethics in Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ(Organization and Management)  

หลักจริยศาสตรในธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม การใชหลักจริยศาสตรประกอบการ

ตัดสินใจ การนําหลักจริยศาสตรมาใชในอุตสาหกรรมโรงแรม และทองเท่ียวอยางมีประสิทธิผล 

Principles of ethics in business and social responsibilities. Use of ethics in 

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

industry. 
 

03763316 การเรียนรูขามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการการทองเท่ียวในอาเซียน       3(3-0-6) 

(Cross-cultural Learning for Tourism Management in ASEAN)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business)  

วิวัฒนาการและความสําคัญของการจัดตั้ งกลุมอาเซียน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ 

ประชากรศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมของแตละประเทศในประชาคมอาเซียน 

ความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกและการจัดการการ

ทองเท่ียวแนวโนมความรวมมือระหวางสมาชิกอาเซียนและโลก 
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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. 
 

03763323 การจัดการทางการตลาดในธรุกิจโรงแรมและทองเท่ียว                          3(3-0-6) 

(Marketing Management for Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03758111 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

แนวคิดดานการจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจโรงแรม และทองเท่ียว การวางแผน กลยุทธ

การตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศการตลาด การวัดอุปสงคของ

ตลาดบริการ การพัฒนากลยุทธการตลาด โปรแกรมทางการตลาด การจัดองคการ การ

ประเมินผล และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะหปญหาทางตลาด และ

กรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรม และบริการ 

Concept of marketing management for hotel and tourism business, planning 

marketing strategies, analyzing marketing opportunity. Management of marketing 

information, measurement of service market demand, developing in marketing 

strategies, marketing program organizing, evaluating, and controlling marketing 

activities. Analysis of marketing problems and case studies on hotel and tourism 

business. 
 

03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว        3(3-0-6) 

(Service Quality Management in Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business) 

ความหมายของการบริการ ระบบการสงมอบบริการ แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ

การบริการ การประเมินผลและการวัดผลของการบริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการใน

ธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

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 การจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร                    3(3-0-6) 

(Agro Tourism Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

ความหมาย และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงเกษตร ประเภทของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร การ

จัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับการทองเท่ียว การพัฒนารูปแบบการ
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ทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว แนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรอยาง

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

กลยุทธในการสรางนวัตกรรมทางดานการเกษตรสูระดับโลก  

   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. 
 

03763333 นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว           3(3-0-6) 

(Recreation for Tourism)  

ความหมายของนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ

การทองเท่ียว ทักษะและจิตวิทยาการเปนผูนํา การประยุกตและการนํากิจกรรมนันทนาการไปใช

ในการทองเท่ียวรูปแบบตาง ๆ วิธีสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองตอกิจกรรมของ

นักทองเท่ียว การฝกเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว 

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 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ            3(3-0-6) 

(Health Tourism)  

แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แหลงทองเท่ียวจุดหมาย

ปลายทางและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพ ธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโนมการตลาดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในระดับชาติ

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. 
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03763335 การจัดการทองเท่ียวเชิงกีฬา            3(3-0-6) 

(Sport Tourism Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงกีฬา ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียว

กับการกีฬา แหลงทองเท่ียวเชิงกีฬา การจัดการดานการตลาดสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวเชิงกีฬา 

การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับการทองเท่ียวเชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงกีฬา

อยางยั่งยืนในประเทศไทย 

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. 

 

03763338 การทองเท่ียวเฉพาะกลุม            3(3-0-6) 

(Niche Tourism)  

ลักษณะและประเภทของการทองเท่ียวเฉพาะกลุม ผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมทองเท่ียว

การตลาดเพ่ือการทองเท่ียวเฉพาะกลุม การวางแผนและการดําเนินงานดานการทองเท่ียวเฉพาะ

กลุม กรณีศึกษาและแนวโนม 

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 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเท่ียว         3(3-0-6) 

(Management and Operations in Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ 

 (Principles of Production and Operations) 

พัฒนาการของธุรกิจนําเท่ียว โครงสรางองคกรธุรกิจนําเท่ียว การจัดต้ัง การดําเนินงาน ระบบ

การสํารอง เทคนิคในการเขียนรายการนําเท่ียว การคิดตนทุน และการกําหนดราคาขาย 

การตลาด และการเงินของธุรกิจนําเท่ียว 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. 
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03763342 มัคคเุทศก                       3(3-0-6) 

(Tour Guide)  

บทบาท ความรับผิดชอบ และลักษณะเฉพาะของมัคคุเทศก  ระเบียบวิธีการเขาออก

ราชอาณาจักร กฎหมายท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศก การศึกษานอกสถานท่ี 

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

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

 

03763344 การจัดการธุรกิจกอลฟ                     3(3-0-6) 

(Golf Business Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

แนวคิด และความสัมพันธของการจัดการกอลฟในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมและการ

ทองเท่ียว รูปแบบของการจัดการธุรกิจกอลฟ การดําเนินงานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

สโมสรกอลฟ การจัดการทัวรกอลฟ บุคลากรดานกอลฟและนักกอลฟมืออาชีพ บทบาทของ

สมาคมกอลฟในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

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. 

 

03763345 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ                     3(3-0-6) 

(Cruise Business Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

พัฒนาการของธุรกิจเรือสําราญ รูปรางลักษณะของเรือ องคประกอบ และธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

เสนทางเดินเรือ งานบริการสวนตางๆบนเรือ การวางแผน และการตลาดการจัดการบุคลากร 

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. 

 

03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินคาและนิทรรศการ          3(3-0-6) 

(Trade Fair and Exposition Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

ประเภทของธุรกิจการแสดงสินคา องคประกอบของธุรกิจ การวิเคราะหลูกคา การจัดแสดงสินคา 

และการออกแบบพ้ืนท่ีแสดงสินคา อุปกรณ และเทคโนโลยี การกําหนดราคา และการขายพ้ืนท่ี 
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การบริหารจัดการภายในงาน การประเมินผลการจัดงาน กฎระเบียบพิธีทางศุลกากร หนวยงาน

ของรัฐ และองคกรท่ีเก่ียวของ 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 การจัดการการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล          3(3-0-6) 

(Incentive Travel Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business) และ 

                          03763212 พฤติกรรมนักทองเท่ียว (Tourist Behavior) 

ลักษณะ และประเภทของการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล แรงจูงใจในการใหรางวัล ผูท่ีมีบทบาทใน

อุตสาหกรรม การวิเคราะหลูกคา การกําหนดแนวคิดของงาน การเลือกสถานท่ีจัดงาน กาควบคุม

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. 
 

03763351 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม                   3(3-0-6) 

(Management and Operations in Hotel Business)  

พัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภท และแนวคิดการจัดการโรงแรม โครงสรางการ

จัดการ ระบบ และการดําเนินการ งานสวนหนา การเตรียม และการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม 

งานแมบาน บัญชี และการควบคุม แนวโนมของอุตสาหกรรมโรงแรม 

Development of hotel industry. Types and concept of hotel management. 

Management structure. Systems and operations. Front office. Food and beverage 

preparation and service. Housekeeping. Accounting and control. Trends in hotel 

industry.  
 

03763355 การจัดการงานจัดเล้ียง                     3(3-0-6) 

(Catering Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

วิวัฒนาการงานจัดเลี้ยง ประเภท และรูปแบบการจัดงาน การออกแบบรายการอาหาร และ

เครื่องดื่ม การคํานวณปริมาณอาหารการควบคุมความสะอาด และความปลอดภัย การออกแบบ

ตกแตงสถานท่ี และรูปแบบการจัดงาน การขาย และการรับจอง การจัดการตนทุน การวางแผน

กําลังคน 
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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   การจัดการดานบารและเครื่องดื่ม                    3(3-0-6) 

(Bar and Beverage Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับการบริการเครื่องดื่ม การออกแบบ และการจัดบาร อุปกรณการจัดซ้ือการจัดการ

สินคาคงคลัง 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)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

แนวคิดดานการจัดการธุรกิจภัตตาคาร การกําหนดตลาดเปาหมาย การพัฒนาแผนธุรกิจ การ

วิเคราะหทําเลท่ีตั้ง การดําเนินการธุรกิจ การออกแบบ และการตกแตง การกําหนดรายการ

อาหาร และราคา การควบคุมตนทุน และการจัดการสินคาคงคลัง การจัดการทรัพยากรมนุษย 

และแนวโนมอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

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. 
 

03763361 การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร                   3(3-0-6) 

(Design and Layout in Restaurant)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763351 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 

(Management and Operations in Hotel Business) 

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร การวางแผนการออกแบบและการจัดวาง 

การวิเคราะหพ้ืนท่ีวางในการจัดวางในภัตตาคาร การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณในภัตตาคาร  

แนวโนมของการออกแบบและจัดวางอุปกรณ ความคาดหวังและความพอใจของลูกคาท่ีมีตอการ

ออกแบบและจัดวาง การบํารุงรักษาและการจัดการการประหยัดพลังงาน 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 
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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)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03758111หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

พฤติกรรมของลูกคา การประเมินตนทุน การกําหนดราคาอาหาร และเครื่องดื่ม การออกแบบใบ

รายการอาหาร 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 และการปองกันในการจัดเตรียม และประกอบอาหาร  

การวางแผนจัดรายการอาหาร และการบริการ ประเภท และชนิดของอาหาร 

Food nutrition. Safety and prevention in food preparation and combination. 

Menu planning and service. 
 

03763372 การทองเท่ียวเชิงผจญภัย            3(3-0-6) 

(Adventure Tourism)  

ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงผจญภัย แหลงทองเท่ียวเชิงผจญภัยใน

ประเทศไทย การเดินปา การใชชีวิตในปา การสองสัตว และการใชเข็มทิศ ธุรกิจการทองเท่ียวเชิง

ผจญภัย การเปนผูนํากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงผจญภัย ความรูและทักษะในการใชเครื่องมือและ

อุปกรณสําหรับกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงผจญภัย แนวทางการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในการทองเท่ียวเชิงผจญภัย การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวโนมการทองเท่ียวเชิง

ผจญภัย การศึกษานอกสถานท่ี 

 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. 
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03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม          3(3-0-6) 

(Festivals and Special Events Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

 การวางแผน การออกแบบและการพัฒนา การประสานงาน และการตลาด ข้ันตอนการจัดงาน

เทศกาลและงานมหกรรมทองถ่ิน 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)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

ความสําคัญ แนวคิด และประเภทของพิพิธภัณฑ จริยธรรมในการจัดการพิพิธภัณฑ ข้ันตอนและ

กระบวนการในการจัดการพิพิธภัณฑ เทคนิคการจัดแสดง การสื่อความหมายและการใหความรู 

การดูแลรักษาผลงานในพิพิธภัณฑ พฤติกรรมของผูเขาชมพิพิธภัณฑ การจัดเหตุการณพิเศษ 

กิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเขาชม ความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑ หนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชนในการจัดการพิพิธภัณฑ การศึกษานอกสถานท่ี 

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 การจัดการกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                          3(3-0-6) 

(Strategic Management in Hotel and Tourism Business) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว การกําหนด 

การวางแผนและการควบคุมกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว ระดับของการวางแผนเชิงกล

ยุทธ การวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ข้ันตอนในการกําหนดแผนกล

ยุทธ การบริหาร การประเมิน และการประยุกตใชกลยุทธ กรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรมและ

ทองเท่ียว 

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. 
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03763426 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                           3(3-0-6) 

(Project Development in Hotel and Tourism Business) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

การพัฒนาธุรกิจโรงแรม และการทองเท่ียว การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาธุรกิจ การ

วางแผน และกระบวนการพัฒนาโครงการ การดําเนินงาน การควบคุม และการประเมินผล

โครงการ 

Development of hotel and tourism business. Feasibility study in business 

development. Planning and procedures of development projects. 

Implementation, control and evaluation of project. 
 

03763427 การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว                                      3(3-0-6) 

(Crisis Management in Tourism Industry) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

การวิเคราะหปญหาและการจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การจัดการภาวะ

วิกฤติดานทรัพยากร 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)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว  

(Marketing Management for Hotel and Tourism Business) 

วิเคราะหสถานการณ วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะหภาพการแขงขัน 

และวิเคราะหสภาพทางการเงินในธุรกิจบริการ การวางแผนการตลาด การกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติในแผน และการควบคุม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Situation, SWOT, competition and financial analysis in service business. Marketing 

planning, implementation, and control by software.  
 

03763431 การพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืน                                                         3(3-0-6) 

(Sustainable Tourism Management)   

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business)           

ประวัติความเปนมา และขอบเขตของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน รูปแบบของการทองเท่ียวแบบ

ยั่งยืน กลุมท่ีมีบทบาทในการทองเท่ียวแบบยั่งยืน การจัดการในแตละสวนงาน ความสัมพันธกับ

หนวยงานอ่ืนๆ 
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History and scope of sustainable tourism. Dimensions of sustainable tourism. Key 

groups in sustainable tourism. Functional management. Relations to other 

sectors. 
 

03763436 การจัดการทองเท่ียวชนบท                                                                   3(3-0-6) 

(Rural Tourism Management) 

ความหมายการทองเท่ียวชนบท กรอบแนวคิดในการจัดการทองเท่ียวชนบท รูปแบบการ

ทองเท่ียวชนบท การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรในสถานท่ีทองเท่ียวชนบท การปรับปรุงการ

พัฒนาภาคการทองเท่ียวในชนบท ความสัมพันธระหวางธุรกิจทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว การ

จัดการความปลอดภัยในการทองเท่ียวชนบท แนวโนมและอนาคตการทองเท่ียวชนบท  

การศึกษานอกสถานท่ี 

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 การอนุรักษและการจัดการส่ิงแวดลอมการทองเท่ียว                                     3(3-0-6) 

(Conservative and Tourism Environment Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business) 

แนวความคิดทางระบบสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว ผลกระทบตอการทองเท่ียว หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม หลักการทองเท่ียว

แบบยั่งยืน  

 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 Business) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

วิวัฒนาการการจัดการธุรกิจการจัดประชุม ประเภทของการจัดประชุม องคประกอบของธุรกิจจัด

ประชุม อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดประชุม การจัดการ และการดําเนินงาน แผนการตลาด 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ หนวยงานรัฐและองคการในการสงเสริมการจัดประชุม แนวโนมของ

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 การจัดการโรงแรมระหวางประเทศ                                                         3(3-0-6) 

(International Hotel Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

การลงทุนและพัฒนาโรงแรมระหวางประเทศ สัญญา และระบบการจัดการ การดําเนินธุรกิจ การ

จัดการดานทรัพยากรมนุษย 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. 
 

03763459 การจัดการท่ีพักตากอากาศ                                                                   3(3-0-6) 

(Resort Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักตากอากาศ พฤติกรรมของลูกคา การออกแบบสถานท่ีพักแบบตางๆ 

การพัฒนาและการจัดการ การจัดกิจกรรมพักผอน แนวโนมอุตสาหกรรมท่ีพักตากอากาศ 

Concept of resort business. Customer behavior. Design for different resorts. 

Development and management. Arrangement of recreation activities. Trends in 

resort industry. 

 

03763464 การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม          3(3-0-6) 

(Food and Beverage Cost Control)       

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03760171 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) และ 

03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ (Principles of Production and Operations) 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนทุน และยอดขาย การควบคุมการผลิตในดานตนทุน และคุณภาพ

ของอาหาร และเครื่องดื่ม 

Concepts of cost control and management of sales volume. Production controls 

in relation with cost and quality of food and beverage. 
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03763475 การจัดการสปา                      3(3-0-6) 

(Spa Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

วิวัฒนาการของสปา ประเภทของธุรกิจสปา องคประกอบของธุรกิจสปา การจัดการและการ

ดําเนินงาน การตลาดและการสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑและการจัดอาหารในสปา จริยธรรมท่ี

เก่ียวของ 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. 

03763476 การจัดการทองเท่ียวทางทะเล                                                               3(3-0-6) 

(Marine Tourism Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business)          

พัฒนาการ และลักษณะของการทองเท่ียวทางทะเล ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน

ทางทะเล แนวคิดทางการจัดการการทองเท่ียวแบบยั่งยืน การวางแผน และการดําเนินงานดาน

การทองเท่ียวทางทะเล 

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) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

การบริหาร การดําเนินการ และสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสโมสร การวิเคราะห

ตลาด การจัดการดานสมาชิกสัมพันธ การจัดการอาหาร และเครื่องดื่มในสโมสร การวางแผนการ

ผลิต และการบริการ การจัดการดานพนักงาน การจัดทํางบการเงิน และการควบคุมทางการเงิน

การจัดการในเหตุการณพิเศษ 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. 
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03763491   ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                           3(3-0-6) 

(Research Methods in Hotel and Tourism Business) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัย  การกําหนดปญหาการวิจัยดานการดําเนินธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว  

ตลอดจนการนําเสนอและรายงานการวิจัย   

Research principles and methods. Defining research problem of hotel and 

tourism business including research proposing and presenting. 

 

03763497    สัมมนา                                                                                             1 

 (Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียวในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting issues in hotel and tourism 

business the bachelor level. 

 

03763498   ปญหาพิเศษ                                                                                           3 

(Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียวระดับปริญญาตรี  และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

Study and research in hotel and tourism business at the bachelor degree level 

and complied into a written report. 

 


