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สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว (01390) 

01390111   การทองเท่ียวในพลวัตโลก             3 (3-0-6) 

                 (Tourism in Global Dynamics) 

ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวกับพลวัตโลก การทองเท่ียวในระบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

อิทธิพลของพลวัตโลกท่ีมีตอการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระบบการทองเท่ียว 

องคประกอบและโครงสรางของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ผลกระทบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กรณีศึกษา 

Relation between tourism and global dynamics. Tourism in creative 

 economicsystem. Influences of global dynamics on tourism and tourism industry.  

Tourism System.Element and structure of tourism industry. Impacts of tourism 

 industry. Roles of stakeholder insustainable tourism development. Case studies. 

01390112 จิตวิทยาและการส่ือสารขามวัฒนธรรมเพ่ืองานบริการ             3 (3-0-6) 

 (Psychology and Cross Cultural Communication in Service) 

ประเภท ลักษณะ และแนวโนมของงานบริการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา                 

และการสื่อสารขามวัฒนธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหความจําเปน ความตองการ                

และความคาดหวังของผูใชบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารของผูใหบริการ 

จรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจการบริการกรณีศึกษา 

 Types, characteristics and trends of services. Concepts and theories of 

psychology, sociology, and cross-cultural communication applied to analyzing 

service users’needs, wants and expectation. Personality and communication skill 

  development for serviceproviders. Ethics in service businesses. Case Studies. 

 

01390113 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร            3 (3-0-6) 

 (Introduction to Lodging and Food Service Business) 

ประเภท ลักษณะ และผลิตภัณฑของธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร วิวัฒนาการและแนวโนมของ

ธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร รูปแบบการบริหารและแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจท่ีพักและ

บริการอาหาร การแขงขันและความรวมมือของธุรกิจท่ีพักและบริการอาหารในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Types, characteristics and products of lodging and food service business. 

Evolution and trends in lodging and food service business. Management patterns 

and operation guidelines of lodging and food service business. Competitions and 

 cooperation in lodging and food service business both in national and  

international perspectives. Field trips required. 
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01390114 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล        3 (3-0-6) 

 การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

(Introduction to Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event 

Businesses) 

ประเภท ลักษณะ และผลิตภัณฑของธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม นิทรรศการ

และกิจกรรมพิเศษ พัฒนาการ สถานการณปจจุบัน และแนวโนมของธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัลการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ปจจัยแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจการ

ทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ องคกรท่ีมีบทบาทสงเสริม

ธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ แนวทางการดําเนินงานของธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม 

นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การจัดการโครงการมาตรฐานสากลและการรับผิดชอบสังคมของ

องคกรสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุมนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ  

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Types, characteristics and products of Meeting, Incentive Travel, Convention, 

Exhibition and Event Businesses. Evolution, current situation and trends in 

Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses. 

Environmental factors affecting Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition 

and Event Businesses. National and International organization of Meeting, 

Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses promotion. 

Operation guidelines of Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and 

Event Businesses. Project management guidelines. Global standard and corporate 

social responsibilities of Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and 

Event Businesses. Field trips required. 

 

01390215 การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว                    3 (3-0-6) 

 (Tourism Transportation) 

แนวคิดเก่ียวกับโลจิสติกสการทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางโลจิสติกสการทองเท่ียวกับการ

ขนสง ประเภท ลักษณะ และความสําคัญของการขนสงเพ่ือการทองเท่ียว องคประกอบของ

ระบบการขนสงเพ่ือการทองเท่ียว การบริหารและแนวทางการดําเนินธุรกิจขนสงเพ่ือการ

ทองเท่ียว การจัดการสถานีขนสงเพ่ือการทองเท่ียว มาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจการขนสง

เพ่ือการทองเท่ียวท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ กรณีศึกษา 
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 Types, characteristics and Importance of tourism transportation. Relation 

between tourism logistics and transportation. Elements of tourism transportation 

system.Management and operation guidelines of tourism transportation 

businesses. Safety and security standard in transportation businesses both in 

national and international levels. Case Studies. 
 

01390216 พฤติกรรมนักทองเท่ียว           3 (3-0-6) 

 (Tourist Behavior) 

ประเภทและแนวโนมของพฤติกรรมนักทองเท่ียว แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา

ท่ีนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหแรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียว พฤติกรรมการบริโภค             

และพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเท่ียว พฤติกรรมนักทองเท่ียวของกลุมเปาหมายหลักของ

ประเทศไทยและภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรณี ศึกษาและการสํารวจพฤติกรรม

นักทองเท่ียว 

Tourist typologies and behavior trend. Concepts and theories of psychology and 

sociology applied to analyzing tourists’ travel motivation, consumption and 

traveling behavior. Behavior of major tourists of Thailand and Southeast Asia. 

Case studies and tourist behavior survey. 

 

01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว           3 (2-2-5) 

 (Information Technology for Tourism Industry) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระบบสารสนเทศ

และการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการจัดการการทองเท่ียว พัฒนาการของระบบการจัดจําหนายแบบ

เบ็ดเสร็จในอุตสาหกรรมทองเท่ียว พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและสื่อใหมสําหรับอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมทองเท่ียว กฎหมายและจริยธรรมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา 

Introduction of information technology for tourism industry. Information systems 

and database management for tourism management. Evolution of Global 

Distribution System in tourism industry. E-commerce and new media for tourism 

industry. Software application in tourism industry. Laws and ethics for information 

technology. Case studies. 

01390221 การจัดนําเท่ียวและงานมัคคุเทศก                    3 (2-2-5) 

 (Tour Organizing and Guiding) 

แนวคิด หลักการ กระบวนการ และรูปแบบการจัดการนําเท่ียว การวางแผนจัดนําเท่ียวการ

สืบคนสารสนเทศเพ่ือจัดทําเสนทางการทองเท่ียว การติดตอและเจรจาตอรองราคาผลิตภัณฑกับ

ผูประกอบการ การเขียนรายการนําเท่ียว การคิดตนทุน การกําหนดราคาขาย การดําเนินงานจัด
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นําเท่ียว ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา การประเมินผลการจัดนําเท่ียว จรรยาบรรณวิชาชีพ

สําหรับมัคคุเทศกและผูนําเท่ียวบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ การจัดการงานมัคคุเทศก การ

ปฏิบัติงานมัคคุเทศก และการประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก มีการฝกปฏิบัต ิ

การศึกษานอกสถานท่ี และการทําโครงงาน 

Concepts, principles, procedures, and patterns of tour organizing. Information 

seeking for creating routings. Coordination and negotiation with agencies 

concerned. Itinerary writing, costing, pricing and tour operating. Problems and 

solution on tour organization. Post - tour evaluation. Code of ethics for tour 

guides and tour leaders. Roles, duties, responsibilities, tour guiding management 

and tour conducting. Cooperating with related internal and external 

organizations. Practical training, field trips and tour organizing project required. 

 

01390231  ทรัพยากรการทองเท่ียว           4 (4-0-8) 

       (Tourism Resources) 

ความหมายและประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวและเสนทางทองเท่ียวท่ี

สําคัญของโลกและประเทศไทย ขอมูลทางประวั ติศาสตร  สถาปตยกรรม ศิลปกรรม                    

และวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของโลกและประเทศไทย ขอมูลดาน

ภูมิศาสตรและระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญของโลกและประเทศไทย   

การปรับใชทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน แนวคิดและหลักการการสื่อความหมายเพ่ือการ

ทองเท่ียว มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Meaning and types tourism resources. Significant global and Thai destinations and 

routings. Information about history, architecture, arts, and culture of significant 

global and Thai cultural tourist destinations. Information about geography and 

ecological system of significant global and Thai natural tourist destinations. 

Application of tourism resource in a sustainable way. Principles and techniques of 

interpretation. Field trips required. 

 

01390318   การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว        3 (3-0-6) 

  (Human Resource Management in Tourism Industry) 

แนวคิด หลักการ วิธีการ และกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว

แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษยในบริบทโลก สังคมความคิดสรางสรรค และความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทองเท่ียว การจัดการองค

ความรูเพ่ือพัฒนาตนเองตลอดชีวิตและธุรกิจทองเท่ียว บทบาทของทรัพยากรมนุษยตอการ

พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียว กรณีศึกษา 
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Concepts, principles, methods, and strategic management of human resources in 

tourism industry. Trends of human resource management in global context, 

creative society and cultural diversity. Transformational leadership in tourism 

industry. Knowledge management for development in lifelong self-development 

and tourism business. Roles of human resources for tourism industry 

development. Case studies. 

 

01390341 การจัดการธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค         3 (3-0-6) 

 (Creative Tour Business Management) 

ความหมาย องคประกอบ และประเภทของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ประเภทของธุรกิจนํา

เท่ียวเชิง\สรางสรรค หลักการและแนวคิดในการดําเนินงานและการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับ

ธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค รูปแบบธุรกิจและโครงสรางองคการของธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค 

การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนการผลิต การตลาด การเงิน 

การจัดการคุณภาพการบริการ การบริหารบุคลากร และการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ

ทางการทองเท่ียว จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา 

Meaning, components, and types of creative tourism. Types of creative tour 

businesses. Principles and concepts of strategic management for creative tour 

businesses. Patterns and organizational structures of creative tour businesses. 

Feasibility study. Business formulation and establishment. Production planning, 

marketing, finance, service quality management, human resource management, 

and risk and tourism crisis management. Business ethics for creative tour 

businesses. Case studies. 

 

01390342 การตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียว                       3 (3-0-6) 

 (Creative Marketing for Tourism) 

ระบบและองคประกอบของการตลาดการทองเท่ียว ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตลาดการทองเท่ียว

พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียว การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย และการ

วางตําแหนงทางการตลาด กลยุทธสวนประสมของการตลาดเชิงสรางสรรคสําหรับการทองเท่ียว 

การวางแผนการตลาดแนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด กรณีศึกษา 

 Systems and components of tourism marketing. Factors affecting tourism 

marketing. Tourist consumption behavior. Market segmentation, targeting and 

positioning.Creative marketing mix strategies for tourism. Marketing planning. 

Guidelines and techniques for writing marketing plans. Case studies. 
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01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว            2 (2-0-4) 

                          (Quantitative Methods in Tourism) 

ลักษณะของขอมูลเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว การประยุกตใชวิธีการทางสถิติเพ่ือการทองเท่ียว

มาตรการวัดการวัดคากลางและการกระจายของขอมูล การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความ

เชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเก่ียวกับลักษณะของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม            

การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทการนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

Nature of quantitative data in tourism. Application of statistical methods for 

tourism. Scales of measurement, central tendency and dispersion measures, 

confidence interval estimation. Statistical hypothesis testing of one population 

and two populations. Categorical data analysis. Data presentation. The use of 

statistical software package. 

 

01390361 การจัดการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล         3 (2-2-5) 

ความหมาย ประเภท และลักษณะของการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลแนวคิด

แรงจูงใจกับการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล องคประกอบของการจัดการ

ประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การวางแผนและการดําเนินโครงการจัดการ

ประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การสรางสรรคกิจกรรมการประชุมองคกรและ

การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลการจัดทํางบประมาณและการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน การ

ประเมินผลโครงการ มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 

Meaning, types, and characteristics of corporate meeting and incentive tourism. 

Motivation concept and corporate meeting and incentive tourism. Elements of 

corporate meeting and incentive tourism. Project planning and operations of 

corporate meeting and incentive tourism. Budgeting and cost controlling. Project 

evaluation. Practical training and field trips required. 

 

01390362 การจัดการประชุมนานาชาติ              3 (2-2-5) 

ความหมาย ประเภท และลักษณะของการประชุม หนวยงานผูจัดการประชุม รูปแบบการจัดการ

ประชุมนานาชาติของ องคประกอบของการจัดการประชุมนานาชาติ การวางแผนและการดําเนิน

โครงการจัดการประชุมนานาชาติ กลยุทธการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ การ

ประยุกตพิธีการทูตสําหรับการจัดการประชุมนานาชาติ กิจกรรมเชิงสังคมสําหรับการประชุม

นานาชาติ การจัดทํางบประมาณและการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ 

มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 

Meaning, types, and characteristics of convention. Convention host and organizer. 

Management pattern of international convention. Elements of international 
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convention. Project planning and operations of international convention. 

International convention bidding strategies. Application of protocol for 

international convention. Social events for international convention. Budgeting 

and cost controlling. Project evaluation. Practical training and field trips required. 

 

01390363 การจัดการนิทรรศการ           3 (2-2-5) 

ความหมาย ประเภท และลักษณะของนิทรรศการและงานแสดงสินคา หนวยงานผูจัดนิทรรศการ

และงานแสดงสินคา นิทรรศการและงานแสดงสินคาในฐานะเครื่องมือทางการตลาด 

องคประกอบของการจัดการนิทรรศการและงานแสดงสินคา การวางแผนและการดําเนินโครงการ

จัดนิทรรศการและงานแสดงสินคา กิจกรรมเพ่ือสงเสริมธุรกิจภายในงาน กลยุทธการสื่อสาร

การตลาด การจัดทํางบประมาณและการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ 

มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 

Meaning, types, and characteristics of exhibition and trade show. trade show host 

and organizer. Exhibition and trade show as marketing tools.exhibition and trade 

show. Project planning and operations of exhibition Business promotion activities 

in the event. Marketing communication strategies. cost controlling. Project 

evaluation. Practical training and field trips required. 

 

01390364 การจัดการเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ            3 (2-2-5) 

ความหมาย ประเภท ลักษณะ และองคประกอบของเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียว เทศกาลและกิจกรรมพิเศษในฐานะเครื่องมือฟนฟูเมืองและพัฒนาการทองเท่ียว 

หลักการออกแบบแนวคิด แนวเรื่อง เนื้อหา และกิจกรรมการจัดเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ 

การจัดการโครงการ การสื่อสารการตลาดและการอุปถัมภการจัดงาน การจัดทํางบประมาณและ

การควบคุมตนทุนการดําเนินงาน เทคนิคการประสานงานและการแกไขปญหาเฉพาะหนา การ

จัดการความเสี่ยง การประเมินผล และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และมีการฝกปฏิบัติ 

Meaning, types, characteristics and components of festivals and special events for 

tourism. Festival and special event as urban regeneration and tourism 

development tools. Principle of concept, theme, content and activity design for 

festivals and special events. Project management. Marketing communication and 

event sponsorship. Budgeting and cost controlling. Techniques in coordination 

and sudden problems solving. Risk management. Project evaluation and report 

writing. Practical training required. 
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01390365 การจัดการสถานท่ีจัดงาน              3 (3-0-6) 

ความหมาย ประเภท และลักษณะของสถานท่ีจัดงาน กายวิภาคของสถานท่ีจัดงาน การจัดการ

สถานท่ีจัดงานเชิงพาณิชย โครงสรางและระบบการดําเนินงานของธุรกิจรับจัดการสถานท่ีจัดงาน 

การจัดการพ้ืนท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการภายในสถานท่ีจัดงาน การสรางสรรค

สถานท่ีจัดงานตามแนวเรื่อง การจัดการบริการสําหรับผูมาเยือน การจัดการความปลอดภัย

ภายในสถานท่ีจัดงาน ตนแบบธุรกิจรับจัดการสถานท่ีจัดงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Meaning, types, and characteristics of venue. Venue anatomy. Commercial venue 

management. Structure and operation system of venue management company. 

Venue space, facility and service management. Theme-based venue decoration. 

Visitor service management. Venue safety and security management. Prototype of 

venue management company. Field trips required. 

   

01390366 งานกิจกรรมในฐานะเครื่องมือส่ือสารการตลาด           3 (3-0-6) 

แนวคิดการสื่อสารการตลาดและเครื่องมือสื่อสารการตลาด บทบาทและความสําคัญของงาน

กิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด กลยุทธการสรางตรา การสื่อสารภาพลักษณตราดวย

งานกิจกรรมการบูรณาการเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทอ่ืนและชองทางการจัดจําหนายกับ

งานกิจกรรม กาประเมินผลกรณีศึกษา 

Concept of marketing communication and marketing communication tools. Roles 

and importance of event as marketing communication tool. Branding strategies. 

Brand image communication through events. Integration of related marketing 

communication tools and distribution channel with events. Evaluation. Case 

studies. 

 

01390371 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา         3(2-2-5) 

 (Front Office Operations and Management) 

 พ้ืนฐาน : 01390113 

โครงสรางการบริหารงานและลักษณะการดําเนินงานสวนหนาของโรงแรม การจัดการหองพักการ

รับสํารองหองพักการตอนรับการลงทะเบียนเขาพัก การจัดบริการดานสัมภาระ การบริการขอมูล 

การบันทึกขอมูลคาใชจาย การคืนหองพัก การชําระเงิน ปญหาในการบริการและแนวทางการ

แกไข ระบบสารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการงานสวนหนา การใชขอมูลเชิงสถิติ

เพ่ือการจัดการงานบริการสวนหนาการจัดการรายได การจัดการคุณภาพ ปญหาในการจัดการ

และแนวทางแกไข มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 

Management structures and operational patterns of hotel front office. Room 

management, reservation, reception, registration, luggage handling services, 
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information services, expenses posting, checking out, payment, service problems, 

and solutions. Information systems and software application for front office 

management. Statistic information applied to front office management, revenue 

management, quality management, management problems and solutions. 

Practical training and field trips required. 

 

01390372 การดําเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม          3(2-2-5) 

 (Food and Beverage Service Operations) 

 พ้ืนฐาน : 01390113 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบุคลากรท่ีใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะและความรูท่ีจําเปน

ในการใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม อุปกรณตางๆ สําหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ความรูเก่ียวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม การใหบริการอาหารแบบตางๆ ไดแก การใหบริการ

ท่ีโตะอาหาร การใหบริการอาหารแบบท่ีลูกคาบริการตนเอง การใหบริการอาหารเชา การ

ใหบริการน้ําชายามบาย และการจัดเลี้ยงมีการศึกษานอกสถานท่ี 

Required attributes of food and beverage and service personnel. Essential skills 

and knowledge for food and beverage service. Food and beverage equipment. 

Food menu and beverage knowledge. Various forms of food service including 

table service, self-service, breakfast, afternoon tea and banquet. Field trip 

included. 

 

01390373   การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน         3 (2-2-5) 

 (Housekeeping Operations and Management) 

 พ้ืนฐาน : 01390113 

โครงสรางและการดําเนินงานของแผนกงานแมบาน ลักษณะเฉพาะของวัสดุและอุปกรณสําหรับ

งานแมบาน การจัดการวัสดุคงคลังและอุปกรณในแผนกงานสวนแมบาน งานทําความสะอาด 

การจัดการหองผาการบริหารงานบุคคลในแผนกแมบาน การกํากับและควบคุมการดําเนินงาน

แมบาน การแกไขปญหาในแผนกแมบาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Structure and operation of the housekeeping department. Characteristics of 

housekeeping equipment and supplies. Management of housekeeping inventory 

and equipment. Cleaning function. Linen and laundry room management. 

Housekeeping personnel administration. Directing and controlling housekeeping 

operations. Problems solving in the housekeeping department. Field trips 

required. 
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01390374   การดําเนินงานและการจัดการงานจัดเล้ียง          3 (2-2-5) 

 (Catering Operations and Management) 

 พ้ืนฐาน : 01390372 

รูปแบบและองคประกอบของการจัดเลี้ยงท้ังในและนอกสถานท่ี กระบวนการวางแผนเพ่ือการจัด

เลี้ยง การวางแผนรายการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการจัดเลี้ยง การเลือกสถานท่ี อุปกรณ และ

บุคลากรในการจัดเลี้ยง การเจรจาตอรองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การคํานวณตนทุนและกําหนด

ราคา การเตรียมความพรอมดานสถานท่ี อุปกรณ บุคลากร และแผนการบริการในงานจัดเลี้ยง 

การควบคุมตนทุนและคุณภาพการบริการ การประเมินผลงานจัดเลี้ยง การตลาดและการสงเสริม

การตลาด มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 

Patterns and components of banquet and catering. Catering planning processes, 

menu planning, site selection, equipment, and staffing. Negotiation with related 

organizations. Costing and pricing. Venues, equipment, personnel, and on-site 

services preparation. Cost and service quality controlling. Post evaluation. 

Marketing and Marketing promotion for catering business. Practical training and 

field trip required. 

 

01390375 หลักศิลปะการประกอบอาหาร           3 (2-3-6) 

 (Principles of Culinary Arts) 

 พ้ืนฐาน : 01390372 

แนวคิดและหลักศิลปะการประกอบอาหาร โครงสรางและการบริหารจัดการหองครัว ความรู

เก่ียวกับวัตถุดิบ ความสะอาดและสุขอนามัย การเตรียมและการประกอบอาหาร มีการศึกษา

นอกสถานท่ี  

 Concepts and principles of culinary arts. Kitchen structure and organization. 

Knowledge about ingredients, hygiene and sanitation, preparation and cooking 

methods. Field trip required. 

 

01390376 หลักศิลปะการทําขนมอบ               3 (2-3-6) 

 (Principles of Baking and Pastry Arts) 

 พ้ืนฐาน : 01390372 

หลักพ้ืนฐานในการทําขนมอบ อุปกรณและสวนผสมในการทําขนมอบ การทําแปงขนมอบ ครีม

และไสขนมอบ เทคนิคการทําขนมและเคก และการตกแตง การทําขนมอบท่ีใหบริการใน

รานอาหารแบบเสิรฟรอนและเย็น มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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Basic baking principles. Baking equipment and ingredients. Dough, creams and 

fillings preparation. Desserts and cakes techniques and decoration. Preparing hot 

and cold restaurant desserts. Field trip required. 
 

01390377 การจัดการรานอาหาร            3 (2-2-5) 

 (Restaurant Management) 

 พ้ืนฐาน : 01390372 

แนวคิด ทําเล และการออกแบบรานอาหาร การวางแผนรายการอาหาร การวางแผนและการ

เลือกใชอุปกรณในครัว การจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร การจัดการบารและเครื่องดื่ม การดําเนินงาน 

การจัดทํางบประมาณและการควบคุมในรานอาหาร การประกอบอาหารและสุขอนามัยอาหาร 

การจัดโครงสรางองคกรของรานอาหาร การสรรหา และการจัดอัตรากําลังคน การใชเทคโนโลยี

ในธุรกิจรานอาหาร การจัดทํา แผนธุรกิจสําหรับรานอาหาร 

Restaurant concept, location and design. Menu planning. Planning and equipping 

the kitchen. Food purchasing. Bar and beverage management. Restaurant 

operations, budgeting and control. Food production and sanitation. Restaurant 

personnel organizing, recruiting and staffing. The use of technology in the 

restaurant business. Developing a restaurant business plan. 
 

01390471 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมบริการ           3 (3-0-6) 

 (Hospitality Facilities Planning and Management) 

 พ้ืนฐาน : 01390113 

บทบาท ตนทุน และการจัดการทรัพยากรกายภาพในโรงแรม เครื่องมือ เทคนิค และแนวโนมใน

การจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมการบริการ การจัดการสิ่งแวดลอม ระบบความ

ปลอดภัย ระบบประปาและน้ําท้ิง ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสองสวาง การวางแผน

และการออกแบบทางกายภาพสําหรับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร การวางแผนและการ

ดําเนินงานโครงการปรับปรุงทางภายภาพ กรณีศึกษา 

Role, cost and management of hotel facilities. Hotel facilities management tools, 

techniques, and trends. Environmental management. Safety and security systems. 

Water and wastewater systems. Electrical systems. Air conditioning systems. 

Lighting systems. Lodging and food service planning and design. Planning and 

implementing facilities renovation project. Case studies. 
 

 

 

 

 

 



444 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01390472 การจัดการรายไดในอุตสาหกรรมบริการ          3 (3-0-6) 

 (Revenue Management in the Hospitality Industry) 

 พ้ืนฐาน : 01390113 

แนวคิดและองคประกอบของการจัดการคุณภาพบริการไดในอุตสาหกรรมการบริการ การตั้ง

ราคาเชิงกลยุทธและการตั้งราคาหลายราคา การพยากรณอุปสงค การจัดการสินคาคงคลังและ

การจัดการดานราคา การจัดการชองทางการจัดจําหนาย การประเมินผลการจัดการรายได 

กรณีศึกษา 

Concepts and principles of revenue management in the hospitality industry. 

Strategic pricing and differential pricing. Demand forecasting. Inventory and price 

management. Distribution channel management. Evaluation of revenue 

management. Case studies. 

 

01390473  การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6) 

(Quality Management in Hospitality Industry)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01390113  

แนวคิดและหลักการการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ การวางแผนและการออกแบบ 

การบริการอยางมีคุณภาพ การจัดการ การตรวจติดตาม และการวัดคุณภาพในการบริการ การ

จัดการความ ผิดพลาดในการบริการ กรณีศึกษา  

Concepts and principles of service quality management in the tourism and 

hospitality industries. Planning and designing for quality service. Managing, 

monitoring and measuring service quality. Managing service failures. Case studies.  

01390474  การจัดซ้ือสําหรับอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6) 

(Purchasing for Hospitality Industry)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01390113  

บทบาทและความสําคัญของงานจัดซ้ือในอุตสาหกรรมบริการ การจัดโครงสรางและการบริหาร

การจัดซ้ือ ความสัมพันธของผูจัดซ้ือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในองคกร การคัดเลือกและประเมิน ผู

จัดหาวัตถุดิบการกําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีจัดซ้ือ จํานวน ราคา และนโยบายการชําระเงิน

ท่ีเหมาะสม ข้ันตอนในการสั่งซ้ือ ตรวจรับ และการบริหารงานจัดเก็บสินคา กรณีศึกษา  

Role and importance of purchasing function in hospitality industry. Organization 

and administration of purchasing. Buyer’s relations with other departments in an 

organization Supplier selection and evaluation. Purchase specification. Optimal 
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amount, price and payment policy. Ordering, receiving and storage management 

procedures. Case studies. 

01390490   สหกิจศึกษา          6  

(Co-operative Education)  

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเท่ียวการจัดทํารายงาน 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับมอบหมายมีการนําเสนอและมีการประเมินผลโดยพนักงานพ่ี

เลี้ยงและ อาจารยนิเทศ 

Professional internship as temporary staff in tourism business. Report writing for 

professional development. Presentations techniques and post-evaluation by job 

supervisors and consulting lecturers.   

01390491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางนวัตกรรมการทองเท่ียว          3(2-2-5) 

(Basic Research Methodology in Tourism Innovation)  

หลักและระเบียบวธิีวิจัยทางนวัตกรรมการทองเท่ียวการกําหนดปญหาการวางรูปการวิจัยการตั้ง 

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและ

ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย  

Principles and research methods in tourism innovation, identification of research 

problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, 

construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and presentation.  

01390492 โครงงานนวัตกรรมการทองเท่ียว                3(1-4-4) 

(Tourism Innovation Project)  

 โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางดานนวัตกรรมการทองเท่ียว  

 Project of practical interest in various fields of Tourism Innovation  

01390497 สัมมนา               3(2-2-5)  

(Seminar)  

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอความรูในระดับปริญญาตรีเก่ียวกับสถานการณและการพัฒนา 

อุตสาหกรรมทองเท่ียวของโลกและประเทศไทยโดยใชนวัตกรรม  

Presentation and discussion of knowledge at the bachelor’s degree level on 

situation and global and Thai tourism Industry development using innovation. 

01355207 การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ                    3(3-0-6) 

(English Correspondence)  
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วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษ  

การเขียนจดหมายประเภทตางๆ เนนในเรื่องแบบฟอรม ศัพท สํานวน ศิลปะการเขียนจดหมาย 

สมัครงานและวิธีการทําประวัติสวนตัว  

Writing of various types of letters with emphasis on form, vocabulary and 

idiomatic and conventional expressions, including how to write letters of 

application and prepare resumes.  

01355209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ                            3(3-0-6) 

(Communicative English for Careers)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะ      

 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทร

เลข ตารางเวลา แบบฟอรม เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

Vocabulary and expressions used in many career areas. Memos, advertisements, 

telegrams, schedules, and other career documents.  

01355302 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 

(Report Writing in English)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานท่ีเปนทางการ การหาและการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

การเรียบเรียง ขอมูล และการเขียนรายงาน  

Writing formal reports: locating and collecting data from various sources, 

compiling data, and writing a finished report. 

01355304 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว          3(3-0-6) 

(English for Tourism Industry)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษฝกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การ

ตอนรับนักทองเท่ียว การใหขอมูลแกนักทองเท่ียว การเขาพักในโรงแรม และการจัดการทัวร การ

พัฒนาความสามารถทาง ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

Practicing English skills for communicating in tourism industry. Welcoming tourists, 

giving information to tourists, staying at hotels and tour operation. Developing 

English competency for working in tourism industry.  
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01355306 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเท่ียว            3(3-0-6) 

(English for Tourism Guidance)  

คําศัพท สํานวนภาษาเฉพาะทางท่ีใชในงานมัคคุเทศก อธิบายสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ศาสนา 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ขอมูลท่ัวไประหวางทองเท่ียวในประเทศไทย และประเทศ

ในประชาคม อาเซียน  

Vocabulary and English expressions used in tour guides, describing important 

tourist attractions, religion, culture, traditions and general information while 

traveling in Thailand and ASEAN countries.  

01355307 ภาษาอังกฤษสําหรับการเลขานุการ            3(3-0-6) 

(English for Secretarial Science)  

คําศัพท สํานวนภาษาเฉพาะทางท่ีใชในสื่อตางๆท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสํานักงาน ฝกทักษะการฟง 

การพูดการอาน และการเขียนในงานเลขานุการ  

Vocabulary, technical expressions used in various media dealing with office 

business work; practicing listening, speaking, reading and writing concerning 

secretarial work.  

01355308 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสายการบิน          3(3-0-6) 

(English for Airline Personnel)  

คําศัพทเฉพาะทางและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในสายงานท่ีเก่ียวของกับงานบริการบนเครื่องบิน 

และภาคพ้ืนดิน  

 Terminology and English expressions used in airline in-flight services and gro 

 

 

 

 

 

 


