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1.  ชื่อหลักสูตร 
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2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 
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1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
ENG  2507 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3(3-0) 
  Business Communication in English 1 
  An emphasis on primary functions of English for business, e.g. understanding 
request and directions, understanding and responding to business contact, and explaining  ideas 
and giving opinions, etc. 
 
ENG  2508 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3(3-0) 
  Business Communication in English 2 
  A further study of business communicative, English with the intention to develop 
previously learned skills, and specific competencies, such as describing and understanding 
questions about tour sites and writing basic descriptions of the sites. 
 
ENG 2513 ภาษาองักฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 3(3-0) 
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  English for Tourism 1 
  An overview of English for tourism industry, nationwide and within their own 
communities as well as internationally,  with an emphasis on the use of vocabulary and 
expressions needed in the tourism industry. 
 
ENG 2514 ภาษาองักฤษเพื่อการทองเที่ยว 2 3(3-0) 
  English for Tourism 2 
  A further study of language skills with vocabulary and expressions used in 
different aspects of tourism, e.g. accommodation, itinerary, description and simulation of tourist 
attractions, etc. 
 
ENG 2519 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 1 3(3-0) 
  English for Hotel 1 
  A study of generalities on hotel, vocabulary and expressions required in the hotel 
business such as front office, food and beverage, restaurant and housekeeping.  Communication 
with hotel guests and other English-speaking staff members in real-life situations. 
 
ENG 2520 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 2 3(3-0) 
  English for Hotel 2 
  A further study of language skills with vocabulary and expressions used in 
various situations, e.g. taking reservations, ticketing, checking in / out, taking orders, dealing with 
complaints and giving bills. 
 
TOUR  1101 อุตสาหกรรมทองเที่ยว           3(3-0) 
  Tourism Industry 
  ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการทองเที่ยว ตนกําเนิดและพัฒนาการของการทองเที่ยว 
ความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยว องคประกอบและบทบาทของ      อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การจัดการ การโฆษณา  การประชาสัมพันธ
ในการทองเที่ยว  การจัดการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ การดําเนินงานธุรกิจทองเที่ยว  ประเภทของ
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นักทองเที่ยว  ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  เชน  การ
บริการดานโรงแรม  การนําเที่ยว  การขนสง  ภัตตาคาร  รานขายของที่ระลึก และสถานที่เริงรมย 
 
TOUR  1102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอตุสาหกรรมบริการ           3(3-0) 
  Personality Development for Hospitality Industry 
  ความหมายและขอบเขตของบุคลิกภาพ องคประกอบที่ทําใหมนษุยมีบุคลิกภาพ
ตางกัน  บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ  การปรับพฤติกรรม  มนุษยสัมพันธและ
การสงเสริมมนุษยสัมพนัธในอุตสาหกรรมบริการเพื่อพฒันาการทํางานดานการบริการ 
 
 
 
 
TOUR  1103 หลักการโรงแรม           3(3-0) 
  Introduction to Hotel Management 
  ศึกษาความเปนมาของกิจการโรงแรม  โครงสรางของการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายในกิจการโรงแรม  การจัดสายงาน  การกําหนดหนาที่การดําเนินงานของแผนกและฝาย
ตาง ๆ เปนตนวา  ฝายบริการสวนหนา  ฝายแมบาน  ฝายอาหาร  ฝายเครื่องดื่ม  แผนกบริการภายใน
โรงแรม  การบริหารงานบุคคล  การติดตอสัมพันธกับโรงแรมในเครือและ นอกเครือ  ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน  บริษัทนําเที่ยว  รานขายของที่ระลึก  เปนตน  กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม  ความรับผิดชอบผูใชบริการของโรงแรม และมารยาทของ
พนักงาน  ขอบกพรองและแนวการแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม รวมทั้งแนวโนมในอนาคต
ของธุรกิจโรงแรม 
 
TOUR  1104 ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารในงานบริการ           3(3-0) 
  Hospitality and Communication Arts 
  ศึกษาและเขาใจถึงอุปนิสัยใจคอ  พฤติกรรม  คุณลักษณะที่เปนเอกลักษณของ
นักทองเที่ยว  มารยาท  บุคลิกภาพและศิลปะการตอนรับ  การสื่อสารตลอดจนศิลปะใน               
การแกปญหาเฉพาะหนา  การสื่อสารในสังคม  การนัดหมาย  การจัดประชุมและการจัดเล้ียงรับรอง 
 
TOUR  1105 หลักการมัคคุเทศก           3(3-0) 
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  Tourist Guide 
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก  บทบาทและหนาทีข่องมัคคุเทศก
ที่มีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว  บุคลิกลักษณะที่จําเปนของมัคคุเทศก บทบาทในการวางตวั  การ
พูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก ความสามารถในการเปนผูนําการทองเที่ยว ความรูที่เกี่ยวของ
กับงานมัคคุเทศก  เชน  การตรวจคนเขาเมือง  การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงนิตรา  ความรู
เกี่ยวกับหนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง  การตรวจลงตรา  ระเบียบพธีิทางศุลกากร  
ลักษณะอุปนสัิย รสนิยมของนักทองเที่ยว ตลอดจนวฒันธรรมของชาวตางประเทศที่ควรทราบการ
ปฐมพยาบาลรวมทั้งกฎหมายที่เกีย่วของกบัมัคคุเทศก 
 
 
 
 
เลือก 
กลุมภาษา 
JPN 1105 ภาษาญีปุ่นเพือ่การทองเที่ยวเบื้องตน 1    3(3-0) 
  Japanese for Tourism Beginners 1 
  สําหรับผูเรียนที่ไมมีความรูพื้นฐานภาษาญี่ปุนมากอน ฝกทักษะทัง้ส่ีอยางบูรณา
การศึกษาตวัอักษรฮิรางานะ คาตากานะ รวมทั้งอักษรคันจิไมต่ํากวา 20 ตวั ศึกษาประโยคและ
ไวยากรณขั้นพื้นฐาน เนนการฝกสนทนาที่ใชในดานการทองเที่ยวไดแก การทักทาย การแนะนําตัว 
การแลกเปลี่ยนนามบัตร การบอกเวลา ราคาสิ่งของ การใชยาพาหนะ บอกที่อยูของส่ิงของ และ
สถานที่ตั้งของสถานที่ เปนตน ฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามและเขียน
ประโยคงายๆ 
 
JPN 1106 ภาษาญีปุ่นเพือ่การทองเที่ยวเบื้องตน 2    3(3-0) 
  Japanese for Tourism Beginners 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : JPN 1105 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยวเบือ้งตน 1 
  ฝกทักษะทั้งส่ีอยางตอเนื่อง ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น ฝก
ทักษะในสถานการณตางๆ การทองเที่ยวใหกวางขวางขึน้ ไดแก สํานวนแสดงการกระทํา การใช
โทรศัพทเบื้องตน การเขียนเรียงความ สํานวนแสดงความรูสึก การให และการไดรับ และการเชือ่ม
ประโยคบอกเวลากอนหลัง รวมทั้งศึกษาตวัอักษรคันจิไมต่ํากวา 30 ตวั 
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JPN 2407 การสนทนาภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1    3(3-0) 
  Conversation Japanese for Tourism 1 
  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : JPN 1106 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยวเบือ้งตน 2 
  ฝกทักษะทั้งส่ี โดยเนน การฟง การพูด การอาน และการเขียน ตามลาํดับ ฝกการ
ฟงและการสนทนาในสถานการณตางๆ ทีจ่ะนําไปใชในการทองเที่ยวขั้นพื้นฐาน ไดแก การสํารอง
ที่นั่งเครื่องโดยสาร การถามและการบอกทาง การจองรานอาหาร การสั่งอาหาร การปวย การจองที่
พักและการซื้อทัวร เปนตน รวมทั้งการศึกษาอักษรคันจไิมต่ํากวา 35 ตัว 
 
 
 
 
JPN 2408 การสนทนาภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 2    3(3-0) 
  Conversation Japanese for Tourism 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : JPN 2107 การสนทนาภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1 
  ฝกทักษะทั้งส่ีโดยเนนการฟงและการสนทนาในรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น พรอม
ทั้งสามารถถายทอดขอความ หรือสรุปเนือ้หาสนทนาในดานการทองเที่ยวในภาษาสํานวนที่ใชใน
การบริการ และสนทนากับนักทองเที่ยวโดยจดัสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษา
อักษรคันจิไมต่ํากวา 60 ตวั 
 
JPN 3701 การใชภาษาญีปุ่นเพื่อการทองเที่ยว 1    3(3-0) 
  Use Japanese for Tourism 1 
  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : JPN 2108 การสนทนาภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 2 
  ศึกษาไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น เสริมสรางทักษะ การฟง การพูด การอาน และ
การเขียน ในประโยคที่ซับซอนขึ้นในดานการทองเที่ยวโดยจําลองสถานการณการปฏิบัติงาน ไดแก 
การนักทองเทีย่วซ้ือสินคาในโรงงาน การสัมภาษณไกดเขาทํางานในบริษัท การใชโทรศัพทใน
ธุรกิจทองเที่ยว เปนตน รวมทั้งศึกษาอักษรคันจิไมต่ํากวา 50 ตัว 
 
JPN 3702 การใชภาษาญีปุ่นเพื่อการทองเที่ยว 2    3(3-0) 
  Use Japanese for Tourism 2 
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  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : JPN 3701 การใชภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเทีย่ว 1 
  ศึกษาไวยากรณในระดับที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องจากรายวชิา JPN 3701 เสริมสราง
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยจัดสถานการณจําลองการทองเที่ยวในภาษา
สํานวนที่ใชในการบริการ และการสนทนากับนกัทองเที่ยวในระดบัที่สูงขึ้น รวมทั้งศึกษาอักษร   
คันจิไมต่ํากวา 70 ตัว 

 
CHN 1101 ภาษาจีน 1                   3(3-0) 
  Chinese 1 
  ศึกษาเนนในดานการฟงและพูดภาษาจีนเบื้องตน ในกรณีที่จําเปนตองใชภาษานี้
ในการทํางาน     บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวันอยางงาย 
 
 
CHN 1102 ภาษาจีน 2                                                                                             3(3-0) 
  Chinese 2 
  ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1    โดยเนนในดานการฟง  และการพดูนักศกึษาจะ
ไดรับการฝกฝน   ใหใชภาษาจีนในขอบขายที่กวางขึ้น   ฝกสนทนาภาษาจีนในวิชาชพีอยางงาย ๆ  
และที่ใชอยูเสมอ 
 
CHN 1103 ภาษาจีน 3                   3(3-0) 
  Chinese 3 
  ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด   บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนทีใ่ชใน
การบริการและสนทนากับนักทองเที่ยว 

 
CHN 1104 ภาษาจีน 4       3(3-0) 
  Chinese 4 
  ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด    ในสถานการณจําลองในการปฏิบตัิงานทั้ง
ในโรงแรมและสถานที่ 
 
CHN 1105 ภาษาจีน 5           3(3-0) 
  Chinese 5 
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  ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน   การอานบทความประเภทตาง ๆ  
อานหนังสือ   บทความทางวชิาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ  และรายงานประเภทตาง  ๆ  
 
CHN 1106 ภาษาจีน 6                        3(3-0) 
  Chinese 6 
  ฝกทักษะชั้นสงู  ดานการฟง พูด อาน เขยีน สามารถสรุปใจความสําคัญได การ
เสนอรายงาน   การอภิปรายกลุม  เปนตน 
 
FREN 1101 ภาษาฝรั่งเศส 1                   3(3-0) 
       French 1 
  ศึกษาเนนในดานการฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน  ในกรณีที่จําเปนตองใช
ภาษานี้ในการทํางาน  บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวันแบบงาย 
FREN 1102 ภาษาฝรั่งเศส 2                   3(3-0) 
      French 2 
  ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาฝรั่งเศส 1  โดยเนนหนักในดานการฟงและพูด
นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชภาษาฝรั่งเศสในขอบเขตที่กวางขึ้น  เชน การบริการดานอาหาร
และเครื่องดื่ม 
 
FREN 1103 ภาษาฝรั่งเศส 3                   3(3-0) 
      French 3 
  ฝกทักษะในดานการฟงและพูด  บทเรียนจะประกอบดวยภาษา  สํานวนที่ใชใน
การบริการและสนทนากับนักทองเที่ยว 
 
FREN 1104 ภาษาฝรั่งเศส 4                   3(3-0) 
      French 4 
  ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด  ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานทั้งใน
โรงแรม  และสถานที่ทองเที่ยว 
 
FREN 1105 ภาษาฝรั่งเศส 5                   3(3-0) 
      French 5 
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  ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน  การอานบทความประเภทตาง ๆ   
อานหนังสือพมิพ  บทความทางวิชาการ  และการเขียนจดหมายธุรกจิ และรายงานประเภทตาง ๆ 
 
FREN 1103 ภาษาฝรั่งเศส 6                   3(3-0) 
       French 6 
  ฝกทักษะชั้นสงูดานการฟง พูด อาน เขยีน สามารถสรุปใจความสําคัญได  
การเสนอรายงาน  การอภิปรายกลุม  เปนตน 
 
 
 
 
 
KOR  1101   ภาษาเกาหลี 1 3(3-0) 
  Korean 1 
    ศึกษาอักษรและอักขระวิธีภาษาเกาหลี  ศึกษาคําศัพทและโครงสราง ป ร ะ โ ย ค
พื้นฐาน การผันคํากริยาในรูปประโยคแบบทางการ หนวยแสดงหนาที่ ประธาน   กรรม  สถานที่  
และหนวยปจจัยแสดงกาลตาง ๆ 
 
KOR  1102   ภาษาเกาหลี 2 3(3-0) 
  Korean 2 
      ศึกษาโครงสรางประโยคและความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในประโยคที่ซับซอน
ขึ้น   ประโยคชักชวน  ประโยคคําส่ัง   และประโยคอุทาน  การผันคํากริยาในรูปประโยคไมเปน
ทางการ   การกลมกลืนเสียงพยัญชนะและสระ    
    
KOR  2101   ภาษาเกาหลี 3 3(3-0) 
  Korean 3 
    ศึกษาโครงสรางประโยคความรวมและประโยคความซอน หนวยคําเชือ่มประโยค
แบบตาง ๆ  คําขยายคํานามและกริยา   การผันคํากริยาทีไ่มเปนไปตามกฎ 
 
KOR  2102   ภาษาเกาหลี 4 3(3-0) 
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  Korean 4 
   ศึกษาประโยคแบบประธานถูกกระทํา วจนกรรมออม ประโยคซับซอน  การใช
ศัพทและสํานวน  
 
KOR  3605  ภาษาเกาหลีเพือ่การทองเที่ยว 1  3(3-0) 
              Korean for Tourism 1 
  ฝกทักษะการใชภาษาในการบริการการทองเที่ยวโดยจัดสถานการณจําลองใน     
การปฏิบัติงาน เชน  การตอนรับที่สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา  อีกทั้งฝกใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญในประเทศไทย 
 
 
 
KOR  3606  ภาษาเกาหลีเพือ่การทองเที่ยว 2 3(3-0) 
              Korean for Tourism 2 
    ฝกปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวในสถานที่และสถานการณจริง เชน   สถานบริการ  
สถานทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยว    ฝกกลวิธีการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกสําหรับนักทองเที่ยวชาว
เกาหลี 
 
แขนงธุรกิจทองเที่ยว 
ENG 3515 ภาษาองักฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 3(3-0) 
  English for Tourism 3 
  A practice in language skills and expressions used in tourism industry, both 
domestic and international.  Spoken and written expressions in various situations such as dealing 
with complaints, precaution, etc. are included. 
 
ENG 3516 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 4  3(3-0) 
  English for Tourism 4 
  Development of the four skills in aspects of the tour, such as planning, 
organization, conducting tours and providing descriptions and information about the tour sites in 
both oral and written forms. 
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ENG 4517 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 5  3(3-0) 
  English for Tourism 5 
  A developing of the four skills through a variety of aspects of the development 
and presentation of independent projects, simulations / role-plays based on the tourism industry, 
and employment application procedures in the tourism industry. 
 
ENG 4518 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 6  3(3-0) 
  English for Tourism 6 
  A wrap up of essential skills in tourism industry: ethics, regulations, licenses, 
laws, immigration processes, good manners, etc. 
ART 1104 ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น            3(3-0) 

Local Arts and Culture 
   ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การละเลน หัตถกรรม กีฬา ตลอดจน
วรรณกรรม 
 
ART 4104 ศิลปะไทย 4       3(3-0) 
  Thai Arts 4      
            ศึกษาประวัติความเปนมาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการและรูปแบบของศิลปะไทย
ในเชิงทัศนศิลป คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม งานประณีตศิลป ตลอดจนความรู
พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน อันเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู การดํารงชีพ   ความเชื่ออันเปน
พื้นฐานซึ่งถือวาเปนมรดก หรือเอกลักษณทางวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะใหเนนความรูทาง
ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินเปนสําคัญดวย 
 
ANTH 3301  มรดกไทย                   3(3-0) 
    Thai Heritage  
         ศึกษาวัฒนธรรมไทยและโครงสรางสังคมของไทย คานิยม บุคลิกภาพ วิถีชีวิต 
สวนรวมของคนไทย  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เอกลักษณของไทยในดานศิลปวัฒนธรรม             
การปกครอง ตลอดจนการธํารง และรักษามรดกไทย ศึกษาจากแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรและมรดกของชาติ 
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GEO    2424 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว       3(3-0) 
  Geography of Tourism 
  ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของแหลงทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เกี่ยวกับที่ตั้ง การเขาถึงและเสนทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกําเนิดของแหลง
ทองเที่ยว สภาพทางดานวัฒนธรรมและประวัติของแหลงทองเที่ยว ประเภทของแหลงทองเที่ยว 
องคประกอบที่เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยว สถานบริการและหนวยงานที่ดําเนินงานการ
ทองเที่ยว การวางแผนงานสําหรับการจัดการทองเที่ยว และออกภาคสนาม 
 
 
 
GEO    2423 ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไทย       3(3-0) 
  Resources in Thai Tourism 
ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพยากรแหลงทองเที่ยว คุณคาของแหลงทองเที่ยว การกระจาย
ของแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางวฒันธรรม แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
และวรรณคดี ปญหาและการจัดการทรัพยากรแหลงทองเที่ยว 
 
GEO    4426 การจัดการทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไทย       3(2-2) 
  Management in Thai Tourism Resources  
  เงื่อนไขท่ีตองผานกอน: GEO  2424  ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย   3(3-0) 
                                                                 GEO   3612  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 1   3(2-2) 
  ศึกษาความหมาย และประเภทของทรพัยากรแหลงทองเที่ยว คุณคาของแหลง
ทองเที่ยว การกระจายของแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวรรณคด ี ปญหาและการจัดการทรัพยากรแหลงทองเที่ยว รวมทัง้
การวางแผนการจัดการทรัพยากรแหลงทองเที่ยวโดยอาศยัระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 
LAW 3401 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว            3(3-0) 

 Tourism Law 
    ศึกษาความสําคัญและสาระสําคัญของกฎระเบียบ   และกฎหมายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  พ.ร.บ. คนเขาเมือง 2522  พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ 2504  พ.ร.บ. สถาน
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บริการ 2509  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2521  พระราชกําหนดภาษีการ
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 281  พ.ร.บ. 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.2504 พ.ร.บ. การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2518  
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2478 พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2511 ประมวลรัษฎากร 
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469  
 
 
 
 
 
HIST 1104  ไทยศึกษา   2(2-0) 

Thai Studies   
   ศึกษาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อเปนพื้นฐานทั้งดานประวัติศาสตรและ
ความเปนมาของกลุมชนในประเทศไทย สภาวะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ที่กอใหเกิดความ
แตกตางของพัฒนาการดานเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 
ที่นับเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
 
TOUR  2201 สื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมทองเที่ยว          3(3-0) 
  Mass Media and Tourism Industry 
  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่แตกตางกันของสื่อมวลชนดานการทองเที่ยว วิธีการ
เลือกใชส่ือมวลชนสําหรับธุรกิจในดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนําเที่ยว 
ธุรกิจรานอาหาร เปนตน  การนําทฤษฎีการจูงใจ การโฆษณา มาใชในกิจการดานการทองเที่ยว 
ความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
 
TOUR 2202 การบริหารการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว           3(3-0) 
  Marketing Management for Tourism Industry 
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของการตลาดอุตสาหกรรมทองเที่ ยว 
สวนประกอบของการตลาดเพื่อการทองเที่ยว การบริหารการตลาด และการจัดลําดับความสําคัญ
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ของตลาดกลุมเปาหมายดานการทองเที่ยว การศึกษาและวิเคราะหแนวโนมของสถานการณ         
การแขงขัน การกําหนดกลยุทธ ในการวางแผนดานการบริหารการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 
TOUR  2203 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดลอม           3(3-0) 
  Environmental Management for Service Business 
  ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอบริการ  การจัดการธุรกิจบริการเพื่อการ
อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม การจัดการระบบนิเวศวทิยาที่เกีย่วของ
กับแหลงทองเที่ยวตลอดจนปญหาและผลกระทบของธุรกิจบริการที่มีตอส่ิงแวดลอม  
 
 
 
 
TOUR  2205 การสงเสริมการทองเที่ยว           3(3-0) 
  Tourism Promotion 
  ศึกษาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวสําคัญในประเทศไทย วิเคราะหกลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยวจาํแนกตามสัญชาติและขอมูลในการสํารวจความสนใจแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ใน
ประเทศไทย  แหลงทองเที่ยวที่ชาวตางประเทศและคนไทยสนใจ  การจัดทําส่ือโฆษณาและเอกสาร
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย  การรณรงคในดานการตลาดเพือ่สนับสนุนแหลงทองเที่ยวใหม  
วิธีการสงเสริมการขยายตลาดในประเทศและตางประเทศ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนใน
การสงเสริมการทองเที่ยว 
 
TOUR  2206 เศรษฐกิจทางการทองเที่ยว           3(3-0) 
  Tourism Economics 
  จุดมุงหมาย   ขอจํากัดของรัฐบาลและของนักทองเที่ยวจากประเทศตาง  ๆ    
ขอจํากัดของฝายเจาของสถานที่ทองเที่ยวแตละคนแตละกลุมในดานเศรษฐกิจ  ความตองการใน
การทองเที่ยว  ปริมาณนักทองเที่ยวที่ตองการใหเขามา  ความยืดหยุนของคาใชจายในการทองเที่ยว  
องคประกอบของสิ่งที่จําเปนทางการทองเที่ยว รายไดจากการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ 
และผลกระทบรวมทั้งพยากรณทางเศรษฐกิจที่มีตออุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 
TOUR  2207 การพัฒนาการทองเที่ยว           3(3-0) 
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  Tourism Development 
  บทบาทการทองเที่ยวแหงชาติ  การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว  วนอุทยานและอุทยาน
แหงชาติ  ภัตตาคาร  โรงแรม  รานขายของที่ระลึก  สินคาพื้นเมือง  โดยเนนสิ่งอํานวยความสะดวก
ของการทองเที่ยว  การอนุรักษมรดกทางการทองเที่ยว  การรักษาความสมดุลขององคประกอบ     
ตาง ๆ ทางดานการทองเที่ยว  ความรวมมือระหวางรัฐบาลและหนวยงานเอกชนในการสงเสริม
ควบคุมและการพัฒนาสถานที่ (มีการศึกษานอกสถานที่) รวมทั้งแนวโนมการพัฒนาการทองเที่ยว
ของชาติและนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
TOUR  3201 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว           3(3-0) 
  Travel Business Management 
  ศึกษารูปแบบตาง  ๆ ขององคการในธุรกิจการทองเที่ยว  โดยเฉพาะสวนที่    
เกี่ยวกับโรงแรม  การประกอบธุรกิจจัดนําเที่ยว  การจัดการดานการคาปลีกของบริษัทนําเที่ยว      
การจัดการดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริษัทจัดนําเที่ยว  (Tour Operation) ตลอดจนศึกษาการ
จัดองคการ การตลาด การจัดทําบัญชี และงบประมาณ และการอภิปรายถึงปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวในทางปฏิบัติ  การแกไขปญหาตาง ๆ โดยศึกษาจากกรณีตัวอยาง 
 
TOUR  3203 การวางแผนและกลยุทธการทองเที่ยวนานาชาต ิ           3(3-0) 
  Strategic Management and Planning  
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยวนานาชาติ การวางแผน การใช
งบประมาณและการจัดแผนทองเที่ยวนานาชาติ  โดยเนนความปลอดภัย ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคอันจะเกดิขึ้น  กลยุทธการตลาด  การจัดการในการทองเที่ยวนานาชาต ิ เกี่ยวกับสินคา
บริการ  ราคาการจําหนาย  การสงเสริมการขาย  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น และ
สัมพันธกับกฎหมายการทองเที่ยวระหวางประเทศ 
 
TOUR  3204 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว           3(3-0) 
  Tourist Behaviors 
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  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แตกตางกันทางดานวัฒนธรรม และพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว  การจําแนกประเภทของนักทองเที่ยวตามวัย  เพศ  สถานภาพ  วัตถุประสงค  
การศึกษาและกระสวนพฤติกรรมตางๆ ของนักทองเที่ยวรวมทั้งแนวโนมพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUR  3205 การทองเที่ยวทางน้ํา           3(3-0) 
  Cruise Tourism 
  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการทองเที่ยวทางน้ํา ประวัติวิวัฒนาการและ
รูปแบบของการทองเที่ยวทางน้ํา ชนิดและพาหนะทางน้ํา ลักษณะทั่วไปของทะเลไทยแหลง
ทองเที่ยวทางน้ําและทะเลของไทย ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตในทะเล  โบราณคดีใตน้ําเบื้องตน  
การวายน้ําและการดําน้ําเบื้องตน  การปฐมพยาบาลและรักษาความปลอดภัยในการทองเที่ยวทางน้ํา  
ทักษะของเรือเบื้องตน  องคกร  บทบาท  หนาที่ของพนักงานและเจาหนาที่บริการการเดินทางทาง
น้ํา  วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกทางน้ํา  การดําเนินการจองตั๋ว ทองเที่ยวทางน้ํา  รูปแบบการจัด
นําเที่ยวทางน้ํา  การขาย  การทองเที่ยวทางน้ํา  คําศัพทที่ใชเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางน้ํา 
 
TOUR  3207 หลักการจัดการในบริษัทตัวแทนจําหนายธุรกิจทองเที่ยว           3(3-0) 
  Retail Travel Agency Management 
  ศึกษารูปแบบของการจัดการในบริษัทตัวแทนจําหนาย  เทคนิคและขบวนการ
ปฏิบัติการของตัวแทนจําหนาย เชน การขายและงานบุคคลที่จะตองติดตอสัมพันธกับลูกคา 
โรงแรมตัวแทนจําหนายธุรกิจการทองเที่ยวอ่ืน ๆ และระบบของการคมนาคม  การพัฒนาและการ
ดําเนินงานของทัวรแบบเหมาจาย เชน ทฤษฎีการขายที่ใชในกลุมทัวร  เร่ืองของราคาและการติดตอ
ธุรกิจ  ศึกษาการโฆษณายกระดับของทัวรแบบเหมาจาย 
 



  
107 

TOUR  4201 การวางแผนและจัดรายการนําเท่ียว           3(3-0) 
   Tour Planning and Organizing 
  ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของการจัดการทองเที่ยว  การสํารองเสนทางเพื่อ
กําหนดแหลงทองเที่ยว  การจัดรายการทองเที่ยว  การวางแผนการใชงบประมาณการดําเนินการ  
ผลกําไรทางธุรกิจ  รวมถึงการจัดแผนการทองเที่ยว  โดยเนนความปลอดภัยตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  และการจัดรายการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันในธุรกิจนําเที่ยวได 
 
 
 
 
 
 
TOUR  4202 หลักการนําเท่ียว           3(3-0) 
  Conducting Tour 
  รูปแบบการนําเที่ยว  หลักการนําเที่ยว  กลวิธีและเทคนิคที่ใชในการนําเที่ยว       
การแกปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวางการนําเที่ยว  การจัดสิ่งของสัมภาระ หลักการติดตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  แหลงทองเที่ยว  โรงแรม  รานอาหาร และภัตตาคาร รวมทั้งรานขาย
ของที่ระลึกและอื่น ๆ 
 
TOUR 4203 การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว           3(3-0) 
  Tourism Sale and Advertising 
  ระบบงานในสํานักงานขาย  การขายประเภทตาง ๆ เชน  การขายตรง (Direct 
Sales)   การขายทางโทรศัพท  การขายภายในสํานักงาน  การขายนอกสถานที่  การโฆษณา  การ
ติดตอทางไปรษณีย  การกระจายเสียง   การประชาสัมพันธ  สวนแบงการตลาดดานธุรกิจ  ตัวแทน
การทองเที่ยว  การวางแผนการประชุมและตลาดเฉพาะอยาง 
 
TOUR  4204 ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว           3(3-0) 
  Information System for Tourism Industry 



  
108 

  ศึกษาโครงสรางของระบบขาวสารดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทของขอมูล
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  การนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะห  การใชคอมพิวเตอรกับระบบขาวสาร  
เพื่อการจัดการและการพัฒนาในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 
TOUR  4205 การเดินปาและการทองเที่ยวแบบผจญภัย           3(3-0) 
  Trekking and Adventure Tours 
  แนวคิด   รูปแบบ   วิ ธีการและเทคนิคในการจัดรายการนํา เที่ยวในแหลง     
ทองเที่ยวซ่ึงหางไกลและคอนขางผจญภัย  เชน  ปา  ภูเขา  ทะเล ฯลฯ  การสํารวจและการกําหนด
เสนทาง  ความรูเกี่ยวกับเสนทาง การจัดเตรียมอุปกรณ  การปองกันและการแกปญหาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การจัดกิจกรรมในการพักแรม  การดูแลเอาใจใสนักทองเที่ยว  ความรูเกี่ยวกับเรื่องปา  
เร่ืองทะเลและการอนุรักษธรรมชาติ  ทั้งนี้ตองเลือกเนนใหสอดคลองกับ  ทองถ่ิน 
 
 
 
TOUR  4206  สัมมนาปญหาทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว           3(3-0) 
  Seminar on Tourism Industry Case Studies 
  ศึกษาและวิเคราะหปญหาสภาพปญหาปจจุบัน  และวิธีการแกไขเกี่ยวกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว  โดยศึกษาทั้งธรรมชาติ  สถานการณ  กระบวนการบริหาร ลักษณะพิเศษ
ของงาน  และนําผลการศึกษาวิเคราะหมาอภิปรายหาวิธีแกไขในอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 
 
TOUR  4207 การวิจัยทางดานการทองเที่ยว           3(3-0) 
  Tourism Research 
  รูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมและสอดคลองกันในอุตสาหกรรม 
ทองเที่ยว  การศึกษาดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  เลือก
ศึกษาวิจัยในหัวขอที่มีความสําคัญและเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
 
TOUR  4208 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ           3(3-0) 
  Eco – Tourism 
  ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบและประเภทของระบบนิเวศ  ความสัมพันธระหวาง
ระบบนิเวศกับทรัพยากรการทองเที่ยว  อุทยานแหงชาตแิละอุทยานแหงชาติทางทะเล หนาที่สําคัญ
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และประโยชนของอุทยานแหงชาติ  นันทนาการและการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ  การอนุรักษ
ทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ตลอดจนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจาก   
ส่ิงอํานวยความสะดวกตอนกัทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติตาง ๆ 
 
TOUR  4209 นันทนาการทางน้าํดานการทองเที่ยว           3(3-0) 
  Water Recreation in Tourism 
  ศึกษารูปแบบและวิธีการการทองเที่ยวทางน้ําในเขตลุมน้ํา ประเภท และพาหนะ
ทางน้ํา ศึกษารูปแบบของลําน้ําและวิธีการทํากิจกรรมนันทนาการ เชน การลองแพไมไผ การลอง
แกงดวยแพยาง การศึกษาระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของลุมแมน้ําในทองถ่ิน บทบาท หนาที่ และ
วิธีการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการ หรือมัคคุเทศกที่ทําหนาที่บริการการนันทนาการทางน้ํา รูปแบบ
การขายการนันทนาการดานการทองเที่ยวทางน้ํา รวมทั้งศึกษากระบวนการจัดการการนันทนาการ
ทางน้ําดานการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
HIST 3104 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย     3(3-0) 
  Thai History and Culture   
    ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไทย เมืองสําคัญ สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญ 
ของไทย ประวัติศาสตรและตํานานทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยโดย สวนรวมและของ
ทองถ่ิน การละเลนในทองถ่ินตาง ๆ ของไทยววิัฒนาการการดํารงชีวิตของคนไทย ใหมีความรูใน
ส่ิงเหลานี้จนสามารถอธิบายความเปนมา แสดงความคิดเห็นและใหทัศนวิจารณได 
 
ACC 3205 การบัญชีเฉพาะกิจสําหรับวิสาหกิจทองเที่ยว 3(3-0) 
   Travel Enterprises Accounting 

ศึกษาการบัญชีที่ใชสําหรับวิสาหกิจทองเที่ยว เชน การบัญชีในธุรกิจนําเที่ยว 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร  และธุรกิจอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจทองเที่ยว 
 
แขนงวชิาธุรกิจโรงแรม 
ENG 3509 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3              3(3-0) 
  Business Communication in English 3 
  A further developing of previously learned language skills to strengthen 
communicative competencies. Itineraries, and reading promotional literature are included. 
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ENG 3510 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 4              3(3-0) 
  Business Communication in English 4 
  A further developing of English for business in a more advanced level, e.g. 
giving opinions on specific and general topics, corresponding through faxes and e-mail, etc. 
 
ENG 3521 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 3               3(3-0) 
  English for Hotel 3 
  A practice of vocabulary and expressions used in more complicated situations 
e.g. recommending accommodations, souvenir shops, recreational facilities, banking and public 
services etc. 
 
 
ENG 3522 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 4               3(3-0) 
  English for Hotel 4 
  An advanced practice in using language and expressions in various hotel 
operations through role- play and simulations. 
 
ENG 4511 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 5              3(3-0) 
  Business Communication in English 5 
  A developing of advanced linguistic skills in English for tourism, such as 
explaining ideas, researching ancient Thai culture and sites, writing promotional literature, e.g. 
leaflets, brochures etc. Metalinguistic skills are also introduced. 
 
LAW 3702 กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและแรงงานสัมพนัธ 3(3-0) 
  Hotel Law and Procedure 
    ศึกษาความสําคัญและสาระสําคัญของระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การ
โรงแรม พ.ศ.2478 และเพิ่มเติม พ.ร.บ. สถานบริการ 2509 การศึกษาความสัมพันธระหวางลูกจาง
กับฝายบริหาร ปญหาแรงงานสัมพันธ กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงาน
และภาวการณทํางาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ 
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TOUR  2301 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม           3(3-0) 
  Hotel Personnel Planning and Development 
  ศึกษาแนวโนมการขยายตวัของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในดานทรัพยากรบุคคล  
ความสําคัญในการวางแผนและนโยบาย  รวมทั้งการพยากรณกําลังคนในระยะสั้น และระยะยาวใน
โรงแรม การสํารวจและวิเคราะหกําลังคนที่มีอยูและความสามารถของบุคลากร เชน การจัดลําดับ
ความสําคัญของตําแหนงในโรงแรมตั้งแตระดับหวัหนางานขึ้นไป  คุณสมบัติของพนักงานที่ทํางาน
ในโรงแรม  จําแนกตามระดับการศึกษา  การคัดเลือกพนักงาน  ศกึษาการจดัโปรแกรมฝกอบรม  
เทคนิคการฝกอบรมแบบตาง ๆ การประเมินผลและปญหาในการพัฒนาและการฝกอบรม 
 
 
 
 
TOUR  2303 การบริการโรงแรม           3(3-0) 
  Hotel Services 
  ศึกษาหนาที่ความรับผิดชอบของฝายบริการ ตลอดจนการบริการตาง ๆ ที่ โรงแรม
จัดเพื่ออํานวยความสะดวกใหแขกในแวดวงของโรงแรมและแวดวงธรุกิจที่พัก  ศึกษาดานความ
ปลอดภัย  การปฐมพยาบาลเบื้องตน  อุบตัิเหตุจากเพลิงไหมจากการวางระเบิดและการปองกันใน
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
 
TOUR  3301 การจัดการโรงแรม           3(3-0) 
  Hotel Management 
  วิชาที่ตองเรียนกอน  :  TOUR 1103  หลักการโรงแรม  3(3-0) 
  ศึกษาความเปนมาของกิจการโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรมขนาดเล็ก 
(Small  Hotel)  และขนาดใหญ  (Hotel  Group)  ความเปนไปไดในการกอตั้งโรงแรม (Feasibility  
Determination)  การบริหารโรงแรมในรูปแบบตาง ๆ เชน  Owner  Management, Chain  System, 
Management Contract, Franchise Service การศึกษาในเรื่องของ  Hotel  Marketing  และ  Yield  
Management  การศึกษาโครงสรางของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน  การกําหนดหนาที่ของ
เจาหนาที่ฝายตาง ๆ โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรที่ใชกับงานดานโรงแรม ศึกษาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบตอผูใชบริการของโรงแรม การพัฒนาบุคลากร ศึกษาถึง
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ขอบกพรองและแนวทางการแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรมรวมทั้งแนวโนมในอนาคตของการ
จัดการธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม 
 
TOUR  3302 การจัดการฝายหองพัก           3(3-0) 
  Room Division Management 
  ศึกษาหลักการจัดองคการและหนาทีต่าง ๆ ของฝายหองพัก  วางนโยบายเกีย่วกับ
อัตราคาหอง  วิธีการทําใบรับรองจองหองพัก  การจัดเก็บบัตรลงทะเบียน การจัดจองหองพักเปน
กลุม  การรับรองหองพักแบบไมมีขอตกลงกันมากอน  การรับเงินลวงหนา หรือเงนิมัดจําการจอง
หองผานกลุมบริษัทโรงแรม (Chain Hotel) ในกรณีโรงแรมในเครือ การยกเลิกการจอง การควบคุม
สถานภาพทางดานหองพกั ราคาหองพัก และกลวิธีในการกําหนดนโยบายการตลาดของคูแขงขัน
ตาง ๆ ในธุรกิจที่พัก  งานสมัพันธกับแผนกบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
 
TOUR  3304 การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรม           3(3-0) 
  Marketing Management in Hotel Business 
  ความหมายและความสําคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม สวนประกอบของ
ตลาดโรงแรม  การจัดองคการการตลาดในธุรกิจโรงแรม  การวิเคราะหโอกาสของตลาด โครงสราง
ตลาด และพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค  การวัดและการพยากรณตลาด การแบงสวนตลาด  การ
วางแผนกกลยทุธทางการตลาดเกีย่วกับผลิตภัณฑ ราคาและการจัดจาํหนาย และการสงเสริมการขาย
ในธุรกิจโรงแรม 
 
TOUR  3305 ระบบสารสนเทศในโรงแรม           3(3-0) 
  Information System in Hotel 
  ศึกษาโครงสรางของระบบขาวสารในโรงแรม  ประเภทของขอมูล  การนํา ขอมูล
ตาง ๆ มาวิเคราะห  การใชคอมพิวเตอรกบัระบบขาวสาร  เพื่อการบริหารงานในโรงแรม และการ
พัฒนาระบบงานในโรงแรมโดยใชคอมพวิเตอร 
 
TOUR  4301 การจัดการสวนหนา           3(3-0) 
  Front Office Operations 
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  ศึกษางานและหนาที่ของสวนหนาของโรงแรม   อันไดแก งานสํารวจที่พัก          
การบริการดานการเดินทางของผูเขาพัก  การบริการดานสัมภาระและกระเปาเดินทางของผูเขาพัก 
การใหขาวสารที่เกี่ยวกับกิจการของโรงแรม  ชนิดของหองพัก การบริการติดตอส่ือสารระหวางผู
เขาพักบุคคลภายนอก  งานโทรศัพท  โทรเลข  รวมทั้งการจัดทําบัญชีการเงิน บัญชีหองพัก  รวมทั้ง
คิดคาใชจายทุกชนิดจากแผนกตาง ๆ เมื่อแขกประสงคจะออกจากโรงแรม  มารยาทของพนักงาน
และคุณสมบัติของพนักงานสวนหนาของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUR  4302 การจัดการงานแมบาน           3(3-0) 
  Housekeeping 
  ศึกษาหนาที่และขอบเขตของงานแมบานในระดับพื้นฐาน  ไดแก การจัดเตรียม
หองพัก  เครื่องมือ  อุปกรณรวมทั้งน้ํายาเคมีที่ใชทําความสะอาดทุกชนิด การบํารุงรักษาซอมแซม
เฟอรนิเจอร  เครื่องใช  การซักรีด  และการนําสงผาซ่ึงใชภายในโรงแรม และบริการซักรีดแก
หองพัก การจัดทําบัญชีรายละเอียดส่ิงของเครื่องใช  การรับคํารองเรียนจากแขกในกรณีตาง ๆ 
รวมทั้งหนาที่เกี่ยวกับการพบและรับแจงของสูญหายและหนาที่ประสานงานกับแผนกตาง ๆ ใน
โรงแรม เชน แผนกบริการสวนหนาโรงแรม  เรื่องการพักของลูกคา ฯลฯ การใชภาษาในการพูด  
การติดตอกับลูกคาและมารยาทของพนักงานแมบาน 
 
TOUR  4305 สัมมนาปญหาธุรกิจโรงแรม           3(3-0) 
  Seminar on Hotel Business Case Studies 
  ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่ เกิดขึ้นในธุรกิจการโรงแรม  และวิธีการแกไข           
โดยศึกษาทั้งกระบวนการบริหาร  สถานการณ  ปจจัยส่ิงแวดลอม  ลักษณะพิเศษของงานและนํามา
อภิปรายหาวิธีแกไข 
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MGT 4201 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ           3(3-0)  
  Conference and Convention Management 
  ศึกษาถึงความหมายและคําจํากัดความของการประชุมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการประเภทของการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการ ความเกี่ยวของกับธุรกิจอื่น ๆ 
ส่ิงจําเปนพื้นฐานและปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนินธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ 
การเตรยีมการและการบริหารการประชุม สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสินคา การบริหารราคา 
การสรางความพอใจใหผูใชบริการ และกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูใชบริการตอการ
พัฒนาธุรกิจแบบใหม การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 
แขนงวชิาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร 
1553525 ภาษาองักฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1 3(3-0) 
  English for Services in Restaurant 1 
  An overview of services in restaurant including expressions together with 
practical exercises.  The vocabulary in the restaurant business, food and beverage for 
communication with restaurant guests.  Real-life situations, in which employees are likely to 
come into contact with customers are included in the lessons. 
 
1553526 ภาษาองักฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2 3(3-0) 
  English for Services in Restaurant 2 
  A practice of vocabulary and expressions used in more complicated situations, 
especially “When things go wrong.”  Additional psychological as well as purely linguistic 
dimensions, i.e. with visitors who are dissatisfied, or otherwise concerned are also included. 
 
TOUR  2304 บารและเครื่องดื่ม           3(3-0) 
  Beverage Operation 
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  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบารและเครื่องดื่ม  การเตรียมดแูลและรักษาความสะอาด
ของบาร  อุปกรณ เครื่องมอื  เครื่องใช  ประเภทของเครื่องดื่มและการเสิรฟ  การจัดเครื่องดื่มให
เหมาะสมกับรายการอาหาร  ความรับผิดชอบ  มารยาท และจรรยาบรรณของพนักงานฝายบารและ
เครื่องดื่ม  การจัดทํารายงานการขายประจาํวัน และการตรวจนับจํานวนสตอกเครื่องดื่ม 
 
TOUR  2305 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม           3(3-0) 
  Food and Beverage Operation 
   หลักการ  วธีิการ  ประเภทและรูปแบบของการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม     
การเตรียมการจัดโตะอาหารแบบตาง ๆ อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชในการจัดโตะอาหาร  ศกึษา
รายการอาหาร  มารยาทและการปฏิบัติในการตอนรับและบริการงานดานอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
TOUR  2403 การจัดการรานคาอาหาร           3(3-0) 
  Food Shop Management 
  หลักการและคณุลักษณะของผูประกอบการดานบริการอาหารประเภทตางๆ จัดแบง
หนาที่ในการบริการ รูปแบบของการใหบริการ  การทํางานใหมีประสิทธิภาพสูง  ศึกษาคุณสมบตัิ
ของผูใหการบริการอาหาร ตําแหนงหนาที่ในการบริการอาหาร  การตลาด การจัดทํางบประมาณ 
และฝกดําเนินการจัดการกิจการรานคาอาหาร 
 
TOUR  3303 การจัดเล้ียง           3(3-0) 
  Catering 
  ศึกษาและปฏิบัติงานดานภตัตาคารและการจัดเล้ียง  วธีิการทางการรับรองงานจัด
เล้ียงในโอกาสตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ศึกษาในโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานจัด
เล้ียง  ความสมัพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  การวางแผนและวิธีการจัดทาํ
เมนูอาหาร  การควบคุมดูแลงานจัดเล้ียง  และการจัดทํารายงานดานการจัดเล้ียง 
 
TOUR  3401 การจัดการดานอาหารและภตัตาคาร           3(3-0) 
  Food Service and Restaurant Operation Management 
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  หลักการจัดการดานอาหารและภัตตาคาร  หนาที่และความรับผิดชอบของ     
ผูจัดการภัตตาคาร และการควบคุมการประมาณความตองการ  การควบคุม  คุณภาพตนทุนและ
คาใชจายในการดําเนินงาน 
 
TOUR  3402 การบริหารงานครัว           3(3-0) 
  Kitchen Management 
  เปนการศึกษาระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานครัว  การวางแผนปฏิบัติงาน
ในหนาที่ตาง ๆ ของบุคลากรในครัว  การเก็บรักษา  การทําความสะอาดและการซอมบํารุงอุปกรณ
เครื่องใชในครัว 
 
 
 
 
 
TOUR  4304 การบริหารและการควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม           3(3-0) 
  Food and Beverage Management and Control 
  ความมุงหมายของการบริหารและควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม  วิธีการ จัดซ้ือ  
การตรวจรับ  การเก็บรักษา  การเบิกจาย  การตรวจนับ  การเตรียมการใช  การคํานวณตนทุน  การ
ควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม  การจัดรูปแบบรายการอาหาร  การตั้งราคาอาหารและเครื่องดื่ม  
ความเหมาะสมของจํานวนพนักงานและปริมาณงานในแผนกการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงานและ
บุคลากรในสวนของอาหารและเครื่องดื่ม 
 
TOUR  4401 ศิลปะการขายในรานอาหารและภัตตาคาร           3(3-0) 
  Salesmanship in food Shop and Restaurant 
  ศึกษาถึงกระบวนการ ศิลปะการขาย และการใชศิลปะการขายในรานอาหาร และ
ภัตตาคาร พฤติกรรมของลูกคา และเทคนคิในการแกปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับลูกคา การใชจิตวิทยา
และมนษุยสัมพันธ การปรับปรุงตนเองใหมีคุณสมบัตขิองนักขายทีด่ี และเรยีนรูถึงจรรยาบรรณ
และ เจตคติทีด่ีของนักขาย 
 
TOUR  4402 สัมมนาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร           3(3-0) 
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  Seminar on Food Shop and Restaurant Business 
  ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในดานธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารชนิด    
ตาง ๆ ที่เปนอยูในปจจุบัน  โดยนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมาประยุกตเพื่ออภิปราย
ปญหา หรือศึกษาจากกรณีศึกษา 
 
NUTR 1301 หลักการประกอบอาหาร 2(1-2) 
  Principles and Food Preparation 
  หลักและวิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู ศัพทการประกอบอาหาร การเลือกซื้อ
และการเก็บรักษาอาหาร หลักการจัดอาหาร การจัดครัวมาตรฐาน เครื่องมือเครื่องใชในการ
ประกอบอาหาร 
 
 
 
 
NUTR 2302 อาหารวาง 2(1-2) 
  Snack Cookery 
  ความหมาย ประเภท ประโยชนของอาหารวาง เทคนิคในการประกอบอาหารวาง 
การจัดวางและการเสิรฟอาหารวางของคนไทย และนานาชาติ การคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย 
การบรรจุหีบหอ และการจดัจําหนาย ฝกปฏิบัติอาหารวางไทยและนานาชาติ Fundamental 
Chemistry 
 
NUTR 2303 ขนมไทย 2(1-2) 
  Thai Dessert 
  ประเภทของขนมไทย กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย เทคนคิการเตรียม       
การปรุง ลักษณะทีด่ีของขนมไทย การจัดวางและการเสิรฟ การเก็บรักษา การคิดตนทุนและกาํหนด
ราคาขาย การบรรจุหีบหอ และการจําหนายและการฝกปฏิบัติขนมไทย 
 
NUTR 2304 ขนมอบ 3(2-2) 
  Bakery 
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 คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแตงในขนมอบ การเลือกซื้อ วิธีใชและการเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ หลักที่ใชในการทําขนมอบไทย และตางประเทศขั้นพื้นฐาน การเก็บอาหารที่ทํา    
เสร็จแลว   การบรรจุหีบหอ การจัดจําหนายและฝกปฏิบัติขนมอบ 
 
NUTR 3702 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-2) 
  Food Sanitation and Quality Control 
  การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณในสถานประกอบอาหารใหถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนสงอาหารและขณะรอจําหนาย 
สุขวิทยาสวนบุคคลในการผลิตอาหาร หลักการทําความสะอาดและการกําจัดของเสยีที่เกดิขึ้นจาก
การประกอบอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแตการเตรียมวตัถุดิบ การประกอบอาหาร 
และผลิตภัณฑสุดทาย ฉลากอาหาร กฎหมายและขอบังคบัที่เกี่ยวของกบัสถานประกอบอาหาร และ
มาตรฐานอาหาร 
 
 
 
NUTR 4301 ความรูเก่ียวกับอาหารไทย 3(2-2) 
   Knowledge of Thai Cuisine 
  ศึกษาลักษณะความสําคัญของอาหารไทย อาหารประจําภาค รูจกัสวนประกอบ
การจัดรายการกรรมวิธีในการปรุง หลักการจัดอาหารใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ
ดัดแปลงใหเปนรูปแบบตางๆ การแกะสลกั การจัดเสิรฟ และมารยาทในการรับประทาน 
 
NUTR 4302 อาหารนานาชาต ิ 2(2-1) 
  International Cuisine 
  ศึกษาลักษณะสําคัญของอาหารนานาชาติ ความแตกตางของลักษณะอาหาร
ประเทศตางๆ ที่สําคัญ รูจักรายการอาหาร ช่ือและสวนประกอบของอาหาร กรรมวิธีการปรุง 
รวมทั้งการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหาร มารยาทในการรับประทานของชนชาติตางๆ 
 
NUTR 4303 อาหารเอเซีย 3(2-2) 
  Asia Cuisine 
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   ศึกษาลักษณะอาหารเอเซีย เครื่องปรุง เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาหาร
เอเซีย การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดโตะและการบริการ วัฒนธรรมในการ
รับประทานอาหาร ฝกปฏิบัติอาหารเอเซีย 
 
NUTR 4304 อาหารตะวันตก 3(2-2) 
  Western Cuisine  
  ศึกษาลักษณะอาหารตะวนัตก เครื่องปรุง เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบ
อาหารตะวนัตก การจดัรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดโตะและการบริการ วัฒนธรรม
ในการรับประทานอาหาร ฝกปฏิบัติอาหารตะวันตก 
 
ARTC 1102 การแกะสลักบนวัสดุธรรมชาต ิ 2(1-2) 
  Natural Materials Carving 
  คุณคา รูปแบบ วัฒนธรรมไทย ที่มาแหงงานประณีตศิลป การออกแบบจากการ
ประยุกต รูปแบบโบราณ ฝกออกแบบและปฏิบัติการแกะสลักปอกควาน ผัก ผลไม และวัสดุทาง
ธรรมชาติอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเนื้อออน เพื่อนําไปใชตามความเหมาะสม  และการนําชิ้นงานมา
ออกแบบสรางสรรคเพื่อการจัดโชว  
แขนงวชิาธุรกิจบริการขนสง 
LAW 3404 กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง 3(3-0) 
  Law of Transportation 
  ศึกษากฎหมาย กฎ ขอบังคับ และวิธีการตางๆเกี่ยวกับการขนสง 
 
TOUR  2204 การขนสงผูโดยสาร           3(3-0) 
  Passenger Transportation 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสงทางบก  ทางเรือและทางอากาศ รูปแบบของการ
ขนสง  หลักการรับผูโดยสาร  บทบาทของรัฐบาลตอการขนสงผูโดยสาร โดยการศึกษาวเิคราะหถึง
ยานพาหนะทีใ่หบริการ  การกําหนดเวลา  การสงเสริมการขายบริการ ปญหาในดานการแขงขนั
และการรวมมอืระหวางการขนสงประเภทตาง ๆ รวมทั้งการควบคุมการขนสงผูโดยสาร 
 
TOUR  2503 การขนสงทางน้ํา           3(3-0) 
  Marine Transportation 
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  ประวัติ  วิวัฒนาการ และรูปแบบของการขนสงทางน้ํา  ชนิดของยานพาหนะทาง
น้ํา การกําหนดราคาและการสงเสริมการขายบริการทางน้ํา  บทบาทของรัฐบาลและผูประกอบการ
ในการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางน้ํา  การปฐมพยาบาล และการชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา ปญหาอุปสรรค  การขนสงทางน้ําและแนวทางแกไขรวมทั้งคําศัพทเฉพาะที่ใช
ในการขนสงทางน้ํา 
 
TOUR  2504 การขนสงทางบก           3(3-0) 
  Ground Transportation 
ประวัติ  วิวัฒนาการ และรูปแบบการขนสงทางบก  ชนิดของยานพาหนะทางบก  การกําหนดราคา
และการสงเสริมการขายบริการทางบก  บทบาทของรัฐบาลและผูประกอบการในการพัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การปฐมพยาบาล และการชวยเหลือผูประสบภัยทางบก  ปญหา 
อุปสรรคการขนสงทางบกและแนวทางแกไขรวมทั้งคําศัพทเฉพาะที่ใชในการขนสงทางบก 
 
 
 
 
TOUR  3202 การสํารองที่นัง่ และการจัดจําหนายตั๋วเคร่ืองบิน           3(3-0) 
  Reservation and Ticketing 
  ความรูเกี่ยวกบัการจองตั๋ว การสํารองที่นั่ง  และการฝกปฏิบัติการดานโปรแกรม
ประยุกตการสํารองที่นั่ง เชน  AMADEUS Program, GALLILEO Program etc. การใชตารางเวลา  
ตารางการบิน  เสนทางของสายการบินตาง ๆ รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ  ระบบการสื่อสาร
ภายในและระหวางประเทศ  เชน  การสงเทเลกซ  แบบฟอรมการสงขาวสาร การจองโรงแรมและ
บริการผูโดยสารภาคพื้นดนิ  ระบบการสํารองที่นั่ง  วิธีการเขียนตั๋วและการออกตั๋วเครื่องบิน 
 
TOUR  3206 ธุรกิจการบิน 3(3-0) 
  Airline Business 
  ศึกษาเกี่ยวกับศัพทเฉพาะ ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน  ประวัติธุรกิจ
การบิน  สภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน การขยายบริการของสายการบินและการขนสงสินคาทาง
อากาศ  กฎระเบียบ  นโยบายที่สําคัญของสายการบิน  การจัดการธุรกิจการบิน  หนวยงานที่
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เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน  เชน  IATA.ICAO, OAA  ความสัมพันธระหวางบริษัทการบินกับธุรกิจ
การบิน  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหวางประเทศ 
 
TOUR 4501 การจัดการทางอากาศยาน           3(3-0) 
  Aircraft Management 
  ศึกษาทฤษฎีและวิธีการจัดการทางอากาศยานในรูปแบบตางๆ การจัดเสนทางการ
บิน หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทางอากาศยาน และการจราจรทางอากาศ ศึกษาการจัดการ
ดานการผลิต การตลาด และราคาในธุรกิจทางอากาศ การบริการ การอภิปรายถึงปญหาตางๆ           
ที่เกี่ยวกับการจัดการทางอากาศยาน ตลอดจนการแกไขปญหาตางๆ โดยศึกษาจากตัวอยางและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทางอากาศยาน เชน กฎหมายการบินพลเรือน  เปนตน  ศึกษา
ความสัมพันธของการจัดการทางอากาศยานกับการทองเที่ยว 
 
TOUR  4502 สัมมนาธุรกิจบริการขนสง           3(3-0) 
  Seminar on Transportation Service Business 
  ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในดานธุรกิจบริการขนสงตาง ๆ ที่เปนอยูใน
ปจจุบัน โดยนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมาประยุกตเพื่ออภิปรายปญหาหรือศึกษา
จากกรณีศึกษา 
MGT 1104 การประกันภัย 3(3-0) 
  Insurance 
  ลักษณะของการเสี่ยงภัยของธุรกิจ ประเภทการเสี่ยงภัย ลักษณะการประกันภัย การ
ประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การประกันภัยทางทะเล ขอบเขตของการดําเนินงานของกิจการ
ประกันภัย ประโยชนของการประกันภัยในทางเศรษฐกิจ สังคม การปฏิบัติการประกันภัยรูปแบบ
ตางๆ  สถาบันการประกันภัยในประเทศไทย 
 
แขนงวชิาธุรกิจการบริหารในสํานักงาน 
ENG 1501 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 
  Business English 1 
  An introductory course providing basic knowledge of business with 
concentration on inter-office communication.  Variety of business terminology and expressions 
are introduced through related topics, e.g. office organization, staff and duty, telephoning, making 
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arrangements and appointments, social contact, business correspondence in the office (memo, 
notes, notices, announcements), letters of inquiry, quotation, order, and job application. 
 
ENG 1502 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 
  Business English 2 
  A further study of business English communication with concentration on 
domestic and international trade, business transaction in various fields and situations, e.g. import-
export, shipping, banking transaction, hotel transaction, making agendas and minutes, company 
report, product description (advertisements), and business articles from various sources. 
 
ENG 2527 ภาษาองักฤษเพื่องานเลขานกุารและสํานักงาน 1 3(3-0) 
  English for Secretary and Office Management 1 
  An integrated skill approach in secretarial functions for general office work.  The 
topics covered are : office procedures (reception, telephoning, appointment, note-taking, 
dictation, etc.), office correspondence (memo, fax, letters, email), and office equipment. 
 
 
ENG 3528 ภาษาองักฤษเพื่องานเลขานกุารและสํานักงาน 2 3(3-0) 
  English for Secretaries and Office Management 2 
  A further study and practice with text representing spoken and written language 
in general office work, but with more complex situations, and no limitations of office / business 
related vocabulary.  The focus is on writing agenda, minutes of the meeting, dealing with vendors 
(for office equipment, services, etc.) handling bids, event planning, itinerary report, and 
management of high technology equipment, etc. 
 
OFM 1101 การบริหารงานสํานักงาน      3(3-0) 
                         Office Management 
   ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงานของสํานักงาน บทบาทของการจัด
สํานักงาน งานสารบรรณงานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน การจัด
สถานที่ทํางาน การอํานวยการพนักงานการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ  
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OFM 1303 เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บเอกสาร  2(2-0)  
                            Business Documents and Filling 
   ศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจชนิดตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกัน เชน เอกสาร
ทางการเงิน การขนสง การประกันภัย การซื้อขาย การนําเขา และการสงออก ตลอดจน
ความสัมพันธของเอกสารชนิดดังกลาวแตละชนิด เพื่อใหสามารถนําไปใชในการประกอบธุรกิจ
ศึกษาและฝกกระบวนการจัดเก็บเอกสารในระบบตาง ๆ ของทั้งไทยและตางประเทศตลอดจน
หลักเกณฑในการปฏิบัติตอเอกสารประเภทตาง ๆ เพื่อการเก็บและคนที่มีประสิทธิภาพ 
 
OFM 2401  เทคนิคงานเลขานุการ                         3(3-0) 
  Secretarial Techniques 
   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเลขานุการ การจัดองคการในสํานักงาน งานเกี่ยวกับการ
บริการดานสื่อสารโทรเลข โทรศัพท การเขียนรายงานตาง ๆ เทคนิคการตกแตงสํานักงานการใช
เอกสารอางอิง และแหลงขอมูลที่จําเปนในหนาที่เลขานุการ การตอนรับแขก มนุษยสัมพันธใน
สํานักงาน การจัดซื้อ และการควบคุมพัสดุสํานักงาน การจําแนกความสําคัญและการแจกงานการ
พัฒนางานเลขานุการ 
 
แขนงวชิาธุรกิจบริการทั่วไป 
TOUR  2603 การจัดการที่พักและอาคารชดุ           3(3-0) 
  Property Management 
  ศึกษาถึงลักษณะที่พกัและอาคารชุดประเภทตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการ
ประกอบธุรกจิที่พักและอาคารชุด  ไดแก  การจดัการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหาร
บุคคล  การบริหารงานสํานกังาน  การวางนโยบายเกี่ยวกับอัตราคาหอง วิธีการทําใบรับรองหองพัก  
การรับจองที่พกั  การรับเงินลวงหนาหรือเงินมัดจํา  การควบคุมสถานภาพทางดานหองพัก  ศึกษา
สถานการณความเปลี่ยนแปลงในประเทศในรูปอัตราการเขาพัก  ราคาหองพัก  และกลวิธีในการ
กําหนดนโยบาย การกําหนดตลาดของคูแขงขันตาง ๆ งานสัมพันธกับแผนกบริการอืน่ ๆ 
 
TOUR  2605 จิตวิทยาบริการ            3(3-0) 
  Service Psychology 
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  เปนวิชาที่ศกึษาถึงแนวคิดพืน้ฐานของความตองการของบุคคล และแนวคิดในเรื่อง
ของการนําเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใชประยุกตกับความตองการในดานการบริการของบุคคล  
รวมทั้งศึกษาถงึหลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพ  เทคนิคการจูงใจลูกคา เทคนิคการแกปญหา
เมื่อลูกคาไมพอใจ และเทคนคิการใชมนุษยสัมพันธในการบริการ 
 
TOUR  2606 การบริการเพื่อการเดินทางอยางครบวงจร           3(3-0) 
  Services for Travel Business Cycle 
  ศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ศึกษาถึง
งานบริการเพือ่การเดินทาง เชน  บริการเรื่องตั๋วเครื่องบิน  รถไฟ  รถยนต  การจองที่พัก  การ
ประกันภัยในการเดินทาง  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  และการใหการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว         
รานขายสินคาที่ระลึก ฯลฯ 
 
TOUR  3601 โปรแกรมประยุกตดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว           3(3-0) 
  Application Program in Tourism Industry 
  ศึกษาและฝกปฏิบัติการโปรแกรมประยกุตดานธุรกิจโรงแรม เชน การปฏิบัติการ
การสํารองหองพัก  การลงทะเบียนเขาพัก  การเงินสวนหนา  และการปฏิบัติการดานแผนกแมบาน 
เปนตน ดวยการใชตัวอยางโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจดัการโรงแรม เชน FIDELIO, HIS Program 
เปนตน  การศกึษาและปฏิบัติการดานการใชโปรแกรมประยุกตดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
TOUR  3602 การจัดการสโมสร           3(3-0) 
  Club Management 
  ตนกําเนดิและประวัติของสโมสร  การกอตั้ง  การพัฒนาและการจดัการสโมสร  
การจัดองคกร  การงบประมาณ  และกฎหมายที่เกีย่วของกับการจัดการสโมสร 
 
TOUR  3603 ธุรกิจสนามกอลฟ           3(3-0) 
  Golf Course Business 
  ความสําคัญและบทบาทของสนามกอลฟตอธุรกิจการทองเที่ยวในปจจุบัน 
การตลาดและการดําเนินธุรกิจสนามกอลฟ  การจัดองคกร  การงบประมาณ  กฎหมายที่เกี่ยวของกบั
สนามกอลฟ รวมทั้งปญหาและแนวทางแกไขในการประกอบธุรกิจสนามกอลฟ 
 
TOUR  3604 ธุรกิจสวนสนุก           3(3-0) 
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  Recreation Park Business 
  การกอตั้งสวนสนุก   การพัฒนาและการจัดการสวนสนุก   การจัดองคการ 
การงบประมาณ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสวนสนุก รวมทั้งปญหาและแนวทางแกไขในการ
ประกอบธุรกิจสวนสนุก 
 
TOUR  3702 การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว           3(3-0) 
  Tourism Industry Management 
  ศึกษาทฤษฎีการจัดการดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รูปแบบและลักษณะของ
ธุรกิจดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว  การประยุกตเอาทฤษฎีและหลักการการจัดการอุตสาหกรรม
บริการไปใชในธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
TOUR  4601 การจัดการธุรกิจบันเทิง           3(3-0) 
  Entertainment Business Management 
  ศึกษาถึงความหมายและคําจาํกัดความของธุรกิจบันเทิง องคประกอบและประเภท
ของธุรกิจบันเทิง ความสําคัญและความจําเปนของธุรกิจบันเทิงตออุตสาหกรรมทองเที่ยว  กฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งและควบคมุธุรกิจบันเทิง ความรับผิดชอบตอผูใชบริการของสถานบันเทิง  มารยาท
และจรรยาบรรณของพนักงานรวมทั้ง การตลาดในธุรกิจบันเทิง 
 
TOUR  4602 การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ            3(3-0) 
  Recreation Management for National Park and Public Parks 
  ความหมาย  ประวัติ ความเปนมาและความสําคัญของอุทยานและสวนสาธารณะ  
ลักษณะที่สําคัญของอุทยานและสวนสาธารณะ  การจดัการและการจดัโครงสรางองคการตลอดจน
การงบประมาณ  และการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดลอม  การพัฒนาและการจดัการสันทนาการตาง 
ๆ ภายในอุทยานและสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนและเพือ่การทองเที่ยว 
 
TOUR  4603 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการดานการทองเที่ยว           3(3-0) 
  Tourism MICE Business Management 
  ศึกษาถึงความหมายและคําจํากัดความของการประชุมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการ  ประเภทของการจัดประชุม  และการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติดานการทองเที่ยว 
ความสัมพันธกับธุรกิจอื่นๆ  ส่ิ งจํ า เปนพื้นฐานและปจจัย เกื้อหนุนในการดํ า เนินธุรกิจ  
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ประชุมสัมมนา และการจัดนิทรรศการ  การเตรียมการและการบริหารการประชุม  สัมมนา
นิทรรศการ และงานแสดงสินคาดานการทองเที่ยว รวมถึงการศึกษาบริษัทที่เปนตัวแทนการ
ประสานการจัดประชุมธุรกิจ MICE ระดับนานาชาติ การบริหารราคา  การสรางความพอใจให
ผูใชบริการในดานตางๆ และกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูใชบริการตอการพัฒนา
ธุรกิจแบบใหม  การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการดานการทองเที่ยว 
 
TOUR  4604 สัมมนาปญหาอุตสาหกรรมบริการ           3(3-0) 
  Seminar on Hospitality Industry Case Studies 
ศึกษาและวิเคราะหปญหาและวิธีแกไขในเชิงกรณีศึกษา หรืออภิปรายปญหาที่เกิดขึน้ในปจจุบัน ใน
อุตสาหกรรมบริการดานตาง ๆ โดยนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมาประยุกตใชหรือ
จากกรณีศึกษา 
 
MGT 2204 ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 3(3-0) 
  Fitness Business 
  ศึกษาถึงความหมาย  ลักษณะ ประเภท รูปแบบของการดําเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
วิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ  การบริหารและการจัดการองคกร  
การจัดการการตลาด  ทรัพยากรมนุษย การผลิตและการบริการ   การเงิน  ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
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  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตัดสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
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MK 1101 หลักการตลาด (3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
 
MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 
 
 
MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 
MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
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   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
 
MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 
MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 
    Small  and  Medium  Business Management  



  
130 

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ทีเ่ปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 

   ศึกษาแนวคดิทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1    
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนษุย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยทีเ่กีย่วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนษุย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 
TOUR 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีอุตสาหกรรมทองเที่ยว            2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมคีวามรู ทักษะ   
เจตคติ แรงจงูใจ และคณุลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชพี ศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการฝก
ปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวในสถานการณจรงิ 
 
TOUR 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว           5(350) 
  Field Experience in Tourism Industry Business 
  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวใน
หนวยงาน สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยฝกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและ
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ภาคปฏิบัติใหไดศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน 
ตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 
 


