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941-100     ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                               3 (3-0-6)            
    Thai for Communication 

     หลกัการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  ศิลปะในการส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน 
การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวนในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียน
เพ่ือการสรุปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ   
     Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skills-
listening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational 
contexts; register and styles for communicating in daily life and in the workplace; public speaking; 
reading for value and attitude understanding; summarizing; official and business correspondence 
 

 941-112    การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน                3 (2-2-5) 
    Fundamental English Listening and Speaking 

     รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-113 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 
      ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหวัขอ้ท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั การฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั 

การพูดเพ่ือส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท ์ และ
ส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร  
      Corequisite: 941-113  Fundamental English Reading and Writing 

    Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication; 
listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage; 
development of vocabulary and language functions necessary for communication 
 

941-113     การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน                3 (3-0-6) 
                   Fundamental English Reading and Writing 
                   รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-112  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน    

     ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละกลวิธีพฒันาค าศพัท ์การใชไ้วยากรณ์  การเขียนระดบัประโยค
และยอ่หนา้สั้นๆ      



  

   Corequisite: 941-112  Fundamental English Listening and Speaking 
     Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details; 

developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence and 
paragraph writing 
941-216     การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั            3 (3-0-6) 
                   English Conversation for Daily Communication 
                    การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการพูดและการฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน า
ตวั การนดัหมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในท่ีประชุม 
                  Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such as 
introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting 
 
941-222     การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจ าวนั             3 (3-0-6) 
                   Chinese Conversation for Daily Communication 
                    การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการพูดและการฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน า
ตวั การนดัหมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในท่ีประชุม 
                    Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such 
as introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting 
 
941-223     ภาษาจีนส าหรับธุรกจิการโรงแรม                3 (3-0-6) 
                   Chinese for Hotel Business 

    การฝึกภาษาจีนดา้นค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพกั  
การตอ้นรับ การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจ 
การโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 
      Practice of Chinese vocabulary and expressions for communication in hotel services; 
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling 
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence 
 
941-234     การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน              3 (3-0-6) 
                   Japanese Conversation for Daily Communication 
                    การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการพูดและการฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน า
ตวั การนดัหมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในท่ีประชุม 
                    Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such 
as introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting 
 



  

941-235     ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับธุรกจิการโรงแรม                3 (3-0-6) 
                   Japanese for Hotel Business 

    การฝึกภาษาญ่ีปุ่นดา้นค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจอง 
ท่ีพกั  การตอ้นรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ  การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 
     Practice of Japanese vocabulary and expressions for communication in hotel services; 
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling 
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence 
 
941-242     การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจ าวนั              3 (3-0-6) 
                    French Conversation for Daily Communication 
                    การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการพูดและการฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน า
ตวั การนดัหมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในท่ีประชุม 
                    Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such 
as introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting 
 
941-243     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับธุรกจิการโรงแรม                3 (3-0-6) 
                    French for Hotel Business 

    การฝึกภาษาฝร่ังเศสดา้นค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจอง
ท่ีพกั  การตอ้นรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ  การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 
     Practice of French vocabulary and expressions for communication in hotel services; 
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling 
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence 
 
941-265     ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิการโรงแรม                3 (3-0-6) 
                     English for Hotel Business 

     การฝึกภาษาองักฤษดา้นค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจอง
ท่ีพกั  การตอ้นรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 
     Practice of English vocabulary and expressions for communication in hotel services; 
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling 
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence 
 



  

941-272      การสนทนาภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจ าวนั              3 (3-0-6) 
                  Malay Conversation for Daily Communication 
                    การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการพูดและการฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน า
ตวั การนดัหมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในท่ีประชุม 
                    Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such 
as introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting 
 
941-273    ภาษามลายูส าหรับธุรกจิการโรงแรม                3 (3-0-6) 
                Malay for Hotel Business 

    การฝึกภาษามลายูดา้นค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจอง 
ท่ีพกั  การตอ้นรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ  การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 
     Practice of Malay vocabulary and expressions for communication in hotel services; 
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling 
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence 
 
941-315     ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิการท่องเที่ยว                3 (3-0-6) 
 English for Tourism Business  
         ค าศพัทเ์ฉพาะและส านวนภาษาท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสารทางธุรกิจการท่องเท่ียว การออกตัว๋และระบบ
การจอง การใหข้อ้มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจดัการท่องเท่ียวและการให้
ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 
     Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and 
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel 
management; giving information to tourists 
 
941-316    ภาษาองักฤษส าหรับงานมคัคุเทศก์                   3 (3-0-6) 
                  English for Tour Guide 
                   การใชภ้าษาองักฤษในการบรรยายน าชม สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียว 
ทัว่ประเทศ การบรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติัของนกัท่องเท่ียว
ต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบการท่องเท่ียว
ใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 
 
 



  

                  Usage of English for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide; 
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists  
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the 
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists 
 
941- 320     ภาษาจนีส าหรับธุรกจิการท่องเที่ยว                3 (3-0-6) 
   Chinese for Tourism Business 
          ค าศพัท์เฉพาะและส านวนภาษาท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสารทางธุรกิจการท่องเท่ียว การออกตัว๋และ
ระบบการจอง การใหข้อ้มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจดัการท่องเท่ียวและ
การใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 
       Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and 
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel 
management; giving information to tourists 
 
941-324     ภาษาจนีส าหรับงานมคัคุเทศก์               3 (3-0-6) 
                    Chinese for Tour Guide 
                    การใช้ภาษาจีนในการบรรยายน าชม สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียว 
ทัว่ประเทศ การบรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติัของนกัท่องเท่ียว
ต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบการท่องเท่ียว
ใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
                     Usage of Chinese for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide; 
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists  
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the 
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists 
 
941-331     ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับธุรกจิการท่องเที่ยว              3 (3-0-6) 
   Japanese for Tourism Business 
          ค าศพัท์เฉพาะและส านวนภาษาท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสารทางธุรกิจการท่องเท่ียว การออกตัว๋และ
ระบบการจอง การใหข้อ้มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจดัการท่องเท่ียวและ
การใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 
     Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and 
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel 
management; giving information to tourists 
 



  

941-332     ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับงานมคัคุเทศก์                 3 (3-0-6) 
                    Japanese for Tour Guide 
                    การใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการบรรยายน าชม สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทัว่
ประเทศ การบรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวต่อ
แหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
                   Usage of Japanese for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide; 
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists  
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the 
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists 
 
941-340     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับธุรกจิการท่องเที่ยว                3 (3-0-6) 
   French for Tourism Business  
         ค าศพัทเ์ฉพาะและส านวนภาษาท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสารทางธุรกิจการท่องเท่ียว การออกตัว๋และระบบ
การจอง การใหข้อ้มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจัดการท่องเท่ียวและการให้
ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 
     Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and 
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel 
management; giving information to tourists 
 
941-341     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับงานมคัคุเทศก์              3 (3-0-6) 
                     French for Tour Guide 
                     การใชภ้าษาฝร่ังเศสในการบรรยายน าชม สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทัว่
ประเทศ การบรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวต่อ
แหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
                     Usage of French for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide; 
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists  
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the 
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists 
 
 
 
 



  

941-370     ภาษามลายูส าหรับธุรกจิการท่องเที่ยว                  3 (3-0-6) 
  Malay for Tourism Business 
        ค าศพัทเ์ฉพาะและส านวนภาษาท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสารทางธุรกิจการท่องเท่ียว การออกตัว๋และระบบ
การจอง การใหข้อ้มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจดัการท่องเท่ียวและการให้
ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 
    Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and 
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel 
management; giving information to tourists 
 
941-371     ภาษามลายูส าหรับงานมคัคุเทศก์                   3 (3-0-6) 
                   Malay for Tour Guide 
                     การใชภ้าษามลายูในการบรรยายน าชม สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทัว่
ประเทศ การบรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวต่อ
แหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
                   Usage of Malay for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide; 
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists  
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the 
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists. 
 
941-414     ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้นและบนเคร่ืองบิน               3 (3-0-6) 
                   English for Ground and In-flight Attendants 
     ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังาน
ในหนา้ท่ีของพนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
     Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities 
 
941- 420     ภาษาจนีส าหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้นและบนเคร่ืองบิน             3 (3-0-6) 
                    Chinese for Ground and In-flight Attendants 
      ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังาน
ในหนา้ท่ีของพนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
      Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities 
 



  

941-430     ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้นและบนเคร่ืองบิน                3 (3-0-6) 
                   Japanese for Ground and In-flight Attendants 
     ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังาน
ในหนา้ท่ีของพนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
      Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities 
 
941-440     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้นและบนเคร่ืองบิน               3 (3-0-6) 
                   French for Ground and In-flight Attendants 
     ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังาน
ในหนา้ท่ีของพนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
      Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities 
 
941-470     ภาษามลายูส าหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้นและบนเคร่ืองบิน                3 (3-0-6) 
                   Malay for Ground and In-flight Attendants 
     ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังาน
ในหนา้ท่ีของพนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
      Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities 
 
942-100     กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1                                          1 (0-0-3) 
                   Co-Curricular Activities I   
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการ องคค์วามรู้  เนน้ประโยชนส์งัคมและประโยชนเ์พ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจ
ท่ีหน่ึง    ปลูกฝังคุณธรรม      จริยธรรม      จิตส านึกสาธารณะ      การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ
ระหวา่งสาขาวิชาภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
                    Activities to integrate the body of  knowledge with an emphasis on the activities  for the 
benefit of society and mankind as first priority; cultivating  morals; ethics and public mind; teamwork 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors 
 
 
 
 
  



  

942-111     ภูมปัิญญาในการด าเนินชีวติ                 3 (2-2-5)  
                   Wisdom of Living 
  การคิด การบริหาร   และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  และ
กระแสสงัคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  การอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  Ways of thinking; self-discipline and life management in accordance with changes in Thai and  
global societies,  mingling the Thai way of life with multi-cultural ways of living; public mind and 
environmental conservation; living happily based on morality, ethics  and sufficiency economy 
 
942-120     กอล์ฟ                                 1 (0-2-1) 
 Golf 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และวิธีเล่น การเตรียมความพร้อม
ร่างกายเพ่ือการเล่น ฝึกการเล่นในสนามแข่งขนั การนบัคะแนน การแข่งขนั ความปลอดภยัของนกักีฬาและ
ผูอ่ื้น กติกา มารยาท 
 General knowledge about equipment and the golf course; skills of equipment use and methods 
of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition;  the safety of 
golfers and spectators; rules, regulations, and etiquette 
 
942-121     ลลีาศ                                1 (0-2-1) 
                   Social Dance 
 ฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึกปฏิบติัเพ่ือ
สร้างทกัษะลีลาศตามแบบแผนจงัหวะมาตรฐานสากล 
 Practice of movements into rhythm; costumes, etiquette, and songs for social dance; developing 
skills of social dance according to the standard universal convention 
 

942-122     เทนนิส                                                      1 (0-2-1) 
                   Tennis 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ฝึกทกัษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขนั เขา้ใจและปฏิบติัตาม
กฎกติกา และมารยาท การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการเล่น
เทนนิส 
  General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; rules and 
regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, etiquette; warm-ups; 
knowledge about accidents that may happen while playing tennis  



  

942-123     วอลเลย์บอล                               1 (0-2-1) 
                   Volleyball 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาวอลเลยบ์อล การพฒันา
ร่างกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อล   ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขนั       
 General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette; developing 
physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for individuals and 
teams, techniques in competition 
 
942-124     ฟุตบอล                 1(0-2-1) 
      Soccer 
      ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท การพฒันาร่างกายใหเ้หมาะสม
เพ่ือการเล่นฟุตบอล การแข่งขนั อนัตราย วิธีป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเล่นฟุตบอล การปฐมพยาบาล
ผูบ้าดเจบ็ 
       Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical 
competence for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing soccer; 
first aid for the injured 
 

942-125      แบดมนิตัน                              1 (0-2-1) 
                   Badminton 

     ฝึกทกัษะการเล่น แบดมินตนั ทั้งประเภทเด่ียวและคู่ วิธีการพฒันาโครงสร้างของร่างกายเพ่ือ 
การเล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจดัการแข่งขนั ทั้งประเภทเด่ียวและคู่  

     Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical development 
for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of competition for both single and 
double matches 
 

942-126      ตะกร้อ                                1 (0-2-1) 
                   Takraw 

     ความรู้ทัว่ไปประวติัความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เทคนิคและ
ความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตัว และการเล่นเป็นทีม ระเบียบข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็นนักตะกร้อท่ีดี การเล่นดว้ยความปลอดภยั การดูแลรักษา
อุปกรณ์ของกีฬาตะกร้อ 

     General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques  and 
individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for being a 
capable Takraw player; safe playing; equipment maintenance 



  

942-127     เทเบิลเทนนิส                               1 (0-2-1) 
                   Table tennis 

     ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะเบ้ืองต้นใน 
การเล่นเทเบิลเทนนิส ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ ท่ีดี การบริหารร่างกายและ 
การบ ารุงรักษาสุขภาพ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

     General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table tennis 
playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health care; 
equipment maintenance 
 
942-128     เปตอง               1 (0-2-1) 
     Petanque 
     ประวติัความเป็นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น 
กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจดัการแข่งขนั กติกามารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์กีฬาเปตอง 
      History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and regulations, 
etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations; etiquette of players 
and spectators; equipment maintenance 
 
942-129     บาสเกตบอล                            1 (0-2-1) 
      Basketball 

     ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทกัษะเฉพาะตวัเบ้ืองตน้ ระเบียบ กติกา มารยาทของ
การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ ความมีน ้าใจเป็นนกักีฬา การระวงัรักษา
สวสัดิภาพความปลอดภยัในการเล่นบาสเกตบอล การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
                   History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players and 
spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment maintenance 
            
942-204     จติวทิยาเพ่ือการด ารงชีวติที่มีสุข               3 (3-0-6) 

     Psychology for Well-being  
                   ความเป็นมาของจิตวิทยา  ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนัของมนุษย ์ประโยชน์
ของจิตวิทยา และการน าจิตวิทยามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างาน 

     Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors; psychology 
usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers 
 



  

942-205      การส่ือสารและการเผยแพร่สารสนเทศ             3 (3-0-6) 
     Communication and Information Dissemination 
     ทรัพยากรสารสนเทศ  วิธีการสืบคน้  การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ความรู้ การส่ือสารทั้งแบบ 

วจันภาษาและอวจันภาษา การเผยแพร่  จริยธรรมในการใชแ้หล่งขอ้มูล                                                                                                          
     Information resources; search methods; analysis and synthesis of knowledge; verbal and non-

verbal communication; dissemination of information; code of ethics on using sources  
 
942-220      ว่ายน า้                 1 (0-2-1) 
                     Swimming  

     ประวติัความเป็นมาของการว่ายน ้ า การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการว่ายน ้ า ทกัษะ 
การวา่ยน ้าท่าต่าง ๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ การดูแล
รักษาอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้า 

     History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in different 
styles; etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance of equipment 
and facilities  
 
942-221     พลศึกษาและนันทนาการ          1 (0-2-1) 

     Physical Education and Recreation  
       ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
เรียนรู้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ ความจ าเป็นของนนัทนาการในการด ารงชีวิต 
เกมส์นนัทนาการ การฝึกปฏิบติัการออกก าลงักายและนนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 

     Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental, 
emotional, and social development;  the study of sport games and selection of proper sports; purposes of 
recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities; physical exercises and 
recreation for health 
 

942-230     การภาษอีากร            3 (3-0-6) 
                   Taxation 

     ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีสรรพสามิต 

     General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and features of 
taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific 
business tax, stamp duty, customs duty, excise duty  



  

942-234      กฎหมายธุรกจิ                       3 (3-0-6) 
                   Business Law 
                   กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั  
การเลิกกิจการทรัพยสิ์น นิติกรรมสญัญา เอกเทศสญัญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน 
นายหนา้ ตัว๋เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
                    Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership 
establishment; limited companies; dissolution; property; juristic acts; contracts; specific contracts in 
relation to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of Cheques  
 
946-100      ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ                              3 (3-0-6) 
   Introduction to Business 

     ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การผลิต การตลาด การบญัชี  
การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ 
                   Types of business; related factors; influences of business environments; principles of 
management, human resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics 
 
946-113     การบัญชีการเงนิ                   3 (3-0-6) 

    Financial Accounting     
   ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบัญชี กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุง

รายการ การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการผลิตสินคา้ 
การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 

    Characteristics  and basic concepts of accounting;   accounting record process;  adjustment of  
accounts; closing accounts;  financial statement preparation; accounting for merchandising and 
manufacturing operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash 
flows  
 
946-140      เทคโนโลยสีารสนเทศ                 3 (3-0-6)   
                   Information Technology 

    องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ 
การท างานของโปรแกรมปฏิบติัการและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูลดว้ย
คอมพิวเตอร์ การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในองคก์าร ระบบเครือข่ายและหนา้ท่ีของบุคคลในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



  

     Components of information technology, hardware and software in computer systems; 
operating systems and application programs; data storage; data processing; application of  computers in 
organizations, network systems and technician’s responsibilities in information technology 
 
946-160     หลกัการตลาด                                                3 (3-0-6) 
                   Principles of Marketing 

    ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
            Definitions and importance of marketing; fundamental concepts of marketing; environments 
influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning and marketing mix 
 
946-170     อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                  3 (3-0-6) 
     Tourism Industry         

    วิวฒันาการ ความหมาย ความส าคญั แนวโน้ม ลกัษณะ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรม  
การท่องเท่ียว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนและพฒันาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว บทบาทและนโยบายของรัฐในการพฒันาองคก์รทางการท่องเท่ียวระดบัชาติและนานาชาติ 
            Evolution, definitions, significance, trends, characteristics and components of tourism industry; 
tourism impacts; concepts related to planning and development of the tourism industry; government’s roles 
and policies in the development of national and international tourism organizations 
 
946-182     หลกัเศรษฐศาสตร์                                3 (3-0-6)  
                   Principles of Economics 
         ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์  อุปสงค ์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ตน้ทุนการผลิตและฟังก์ชัน่การผลิต  ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์  
การค านวณรายไดป้ระชาชาติ  รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั  ความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกบัการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
          An overview of economics; laws of demand and supply; market equilibrium; elasticity of 
demand and supply; consumer behavior; cost and production functions; microeconomics of product 
markets; national income calculation; equilibrium level of national income; monetary policy; fiscal policy; 
basic knowledge of international trade and finance 
 
 



  

946-201     การจดัการธุรกจิขนาดย่อม                3 (3-0-6) 
 Small Business Management 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์การตลาด การเงิน การจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์การผลิตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแกปั้ญหาในธุรกิจขนาดย่อม โอกาสของธุรกิจทั้ง
ในและต่างประเทศ จริยธรรมส าหรับการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

 Concept and theories of the management of small and family owned businesses, marketing; 
finance; human resource management; production; strategic planning, Problem solving in small business,  
opportunities for domestic and overseas joint ventures, and ethics in small business management 
 
946-209     หลกัการจดัการ                                             3 (3-0-6) 
                   Principles of Management 
          ความหมาย ความส าคญัและกระบวนการในการจดัการ บทบาท ความส าคญัของศาสตร์ต่างๆ  
ท่ีใชใ้นการจดัการ คู่แข่งขนัและพนัธมิตรทางธุรกิจ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการจดัการ กลยุทธ์องค์กร 
ลกัษณะโครงสร้าง และประเภทขององค์กร หน้าท่ีดา้นต่างๆขององค์การธุรกิจ พฤติกรรมองค์กรและ
วฒันธรรมองค์กร ความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในองค์กรต่อการจดัการและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 
          The definition, importance and process of management; roles and importance of science in 
management; business competitors and partners; the influence of technology on management; corporate 
strategies; organizational structure and type; functions of business organization; organizational behavior 
and culture; the relationship of stakeholders in organization to management and social responsibility  

 
946-271     การจดัการธุรกจิน าเที่ยว                                3 (3-0-6) 
                   Tour Business Management 

     ความหมายและความส าคญัของธุรกิจน าเท่ียว หลกัวิธีการในการจดัตั้งบริษทัน าเท่ียว ลกัษณะ
และรูปแบบการบริหารจดัการบริษทัน าเท่ียว ประกอบดว้ยการวางแผน การด าเนินงาน การจดัองคก์ารของ
บริษทัน าเท่ียว การบริหารงานบุคคล การตลาดและการเงินของบริษทัน าเท่ียว  ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
ในการแกไ้ขท่ีเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจน าเท่ียว 
          Definitions and importance of tour business, methods of tour company establishment; 
characteristics and types of tour company management consisting of planning, operation, organizing 
management of tour companies, human resource management. marketing; and financing of tour 
companies, problems and solutions concerning tour business management 
 
 
 
 



  

946-273      อารยธรรม                   3 (3-0-6) 
      Civilization          

     ความเป็นมาของอารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก   เนน้อิทธิพลอารยธรรมดงักล่าว ท่ีมีต่อ
วฒันธรรมไทย รวมทั้งศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวฒันธรรมของภูมิภาค
ต่าง ๆ ในประเทศไทย การละเล่นพ้ืนเมือง เทศกาล และประเพณีท้องถ่ิน การอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรม ความส าคญัของประเพณีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

     History of eastern and western civilizations and their influences on the Thai culture; ways of 
living, traditions, customs, and regional cultures; local performances, festivals, and customs; tradition and 
custom conservation; importance of local customs on tourism in each local area 

 
946-275     พฤตกิรรมนักท่องเที่ยว                   3 (3-0-6) 

    Tourist Behavior 
  พฤติกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว หลกัและการวิเคราะห์พฤติกรรม นกัท่องเท่ียวใน
การพิจารณาตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเท่ียว โดยพิจารณาทั้งในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอก
ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียว การน าเอาผลท่ีได้จากการศึกษา
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมาประยกุต ์เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดการท่องเท่ียว 
                    Behaviors and demands of tourists; principles and analysis of tourists’ decision-making in 
buying tourism products in terms of personal and external factors; types of tourist behaviors; application of 
the data on tourist behaviors to tourism management strategy setting 
 
946-276     ทรัพยากรการท่องเที่ยว                        3 (3-0-6) 

    Tourism Resource  
    ความหมาย ความส าคญั ประเภท ลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียว เอกลกัษณ์ และคุณค่าของ

แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ปัจจยั
ทางภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม และอุปสงคข์องการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว  
การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั  

    Definitions, importance, types, and characteristics of tourism resources; identities and values of 
historical cultural attractions; arts; ancient monuments; religious places; natural attractions; geographic 
factors, environment, and tourism demands affecting tourism resources; tourism resources preservation 
and management  
 
 
 
 



  

946-290     การเงนิธุรกจิ                  3 (3-0-6) 
    Business Finance 
    รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-111 หลกัการบัญชี 1  หรือ 946-113  การบัญชีการเงนิ 

             จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง 
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความต้องการของตลาด  
การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินคา้ การจดัการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล 
     Prerequisite: 946-111  Principles of  Accounting  or 946-113 Financial Accounting 
         Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; 
financial planning and analysis; cash and marketable securities management; receivable management; 
inventory management; short-term and long-term financing management; capital structure and dividend 
policy 
 

946-300     การจดัการทรัพยากรมนุษย์                 3 (3-0-6) 
                   Human Resource Management 

    ความหมายและหนา้ท่ีของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การวิเคราะห์งาน  การวางแผนก าลงัคน  
การบริหารงานบุคคล  การสรรหาและการคัดเลือก  การฝึกอบรมพนักงาน  การจ่ายค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ  การสร้างขวญัก าลงัใจ  การประเมินผลงาน  การเล่ือนต าแหน่ง  การสับเปล่ียน  การยา้ยงาน   
การลงโทษ  การเลิกจา้ง  การเจรจาต่อรอง  แรงงานสมัพนัธ์ 
      Definition and function of human resource management; job analysis; manpower planning system; 
personnel administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; building up motivation 
and morale; assessment system; promotion; job rotation; relocation; punishment; layout; negotiation and labor 
relations 
 

946-371     หลกัการมคัคุเทศก์                  3 (2-3-4) 
                   Principles of  Tour Guide 
                   รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-170 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

    ความหมาย ความส าคัญ และบทบาทของมคัคุเทศก์ท่ีมีต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
บุคลิกลกัษณะท่ีจ าเป็นของมคัคุเทศก์ บทบาทในการวางตวั การพูดจา เทคนิค 3E (Entertainment, 
Excitement, Education) เทคนิคน าเท่ียว เทคนิคกิจกรรมนันทนาการ และจรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์
ความสามารถในการเป็นผูน้ าการท่องเท่ียว ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานมคัคุเทศก ์ เช่น การตรวจคนเขา้เมือง 
การควบคุม และการแลกเปล่ียนเงินตรา ความรู้เก่ียวกบัหนงัสือและเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจ
ลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร  กฎหมายและพระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ และการ 
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และมีการศึกษาการปฏิบติังานนอกสถานท่ี 

 



  

 Prerequisite:  946-170  Tourism Industry 
                    Definitions, important, and roles of tour guides in tourism industry; required characteristics of 
tour guides; personality; oral communication; 3E techniques (Entertainment, Excitement, and Education); 
tour and recreation activity leading techniques; ethics of tour guides; abilities in leading tours; knowledge 
concerning immigration check and control, money exchange, passports and travel documents , visas, and 
customs rules and regulations; tour business and guide laws and acts; first aid; conducting field trips  
 
946-372     การจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                3 (3-0-6) 
                   Ecotourism Management 
                     หลกัการ แนวคิด องคป์ระกอบและประเภทของระบบนิเวศ  ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบนิเวศ
กบัทรัพยากรการท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้ม อุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเล หนา้ท่ีส าคญั และ
ประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ การจดัการนนัทนาการและการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ การอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ  

      Principles, concepts, characteristics, and types of ecotourism; relation between ecological 
system and tourism resources; environment; national and national marine parks; important responsibilities 
and benefits of national parks; recreation, and tourism management in national parks; tourism resource 
conservation for sustainable development; impacts of facilities on environment; comfortableness of 
tourists in national parks 
 
946-374     การจดัการธุรกจิ MICE                   3 (2-3-4) 

    MICE Management   
                    ความหมาย วิวฒันาการ ประเภท รูปแบบ พฒันาการ การบริการ และลกัษณะของอุตสาหกรรม
การประชุม การท่องเท่ียว เพ่ือรางวลั  การโฆษณาและการท าการตลาด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
การจดัการดา้นการเงิน การจดัท าแผนกลยทุธ์ส าหรับอุตสาหกรรมเก่ียวกบั MICE 
                     Definitions, evolution, types, patterns, development, service, and characteristics of MICE 
tourism; advertising and marketing; human resource development; financial management; MICE tourism 
strategy plan designing 
 
946-375     การจดัการธุรกจิการบิน                  3 (3-0-6) 
                  Airlines Business Management          
                    ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวติัธุรกิจการบิน สภาพทัว่ไปของธุรกิจการบิน 
การขยายบริการของสายการบินและการขนส่งสินคา้ทางอากาศ กฎระเบียบ  นโยบายท่ีส าคญัของสายการบิน 
การจดัการธุรกิจการบินหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัการบินกบัธุรกิจ



  

การบิน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษา
ระบบการส ารองท่ีนัง่ วิธีการเขียนตัว๋เคร่ืองบิน การจดัจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน ระบบการส่ือสารภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งการใหก้ารบริการผูโ้ดยสารภาคพ้ืนดิน และการท าธุรกรรมการเงินกบัธนาคาร 
การแลกเปล่ียนเงินตราและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษานอกสถานท่ี 

    Definitions, and scopes of airline business; history of airline business, common features of 
airline business; service expansion of airlines and air cargo transportation; important roles and regulations, 
and policies of airlines; airline business management; airline business-related offices; relation between 
airline companies and airline business; problems and obstacles in domestic and international airline 
business operations; reservation system; ticketing; domestic and international communication systems; 
ground services; financial transaction with banks; money exchange and related topics; study visit  
 
946-376     การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม                  3 (2-3-4)  
                   Food and Beverage Management 

    โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกบัอาหารสากล การจดัรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมหลกั การออกแบบภตัตาคาร บาร์ และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในบาร์ ประเภทของเคร่ืองด่ืม การผสมเคร่ืองด่ืม การจดัอาหารและเคร่ืองด่ืมในโอกาสต่าง ๆ สุขลกัษณะ
และอนามยั การด าเนินงานและการควบคุม ความปลอดภยัในการด าเนินงาน กฎระเบียบและเทคนิคใน  
การด าเนินงานอาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัการดา้นการเงินและเอกสาร 

     Structure, roles and responsibilities of a food and beverage department; general knowledge of 
international food; food and beverage main course; restaurant, bar, and bar utensil designing; types of 
beverages; beverage mixing; food and beverage setting according to occasions; health and hygiene; work 
process and operation control; rules and regulations in food and beverage operation; financial and 
document operations 
 
946-378     การจดัการการท่องเที่ยวเชิงกฬีาและนันทนาการ              3 (3-0-6) 
                   Recreation and Sport Tourism Management 
                     ความหมาย ความส าคญั และประเภทของกีฬาและนนัทนาการ หลกัและวิธีการจดักิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการดา้นต่างๆ ทักษะในด้านการน าเกม การเล่นเพ่ือความสนุกสนาน  
การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬา การท่องเท่ียวและนันทนาการ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา การวางแผนและวิเคราะห์การพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและ
นนัทนาการในรูปแบบต่างๆ 
                      Definitions, significance, and types of sports and recreation; principles and methods of 
organizing sport competitions and recreational activities; skills in leading games and plays for enjoyment; 



  

integration of business administration theories, sport science, tourism, and recreation; planning and 
analysis of sport tourism  and recreational activity development  
 
946-379     ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ             3 (3-0-6)  
       Research Methodolgy for Tourism and Hospitality 

     หลกัการวิจยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การก าหนดรูปแบบการวิจยั การก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตวัอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลการวิจยั การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจยั      

     Research principles; literature review; problem selection; research design; objectives and 
hypothesis; population and sample selection; questionnaire design; data collection; data analysis; report 
writing and presentation of research results 

 
946-408     การจดัการเชิงกลยุทธ์ส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ              3 (3-0-6) 
      Strategic Management for Tourism and Hospitality  
                   เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกติ 
                    แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารเชิงกลยุทธ์   องค์การกบัสภาพแวดลอ้มระบบย่อย
องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์   การก าหนดเป้าหมายธุรกิจบริการ กระบวนการและเทคนิค 
การวางแผน  การวางนโยบายธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการในระบบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ รวมถึงศึกษา 
โครงสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการแข่งขนัในการตลาดอุตสาหกรรมบริการ และศึกษากลยุทธ์การจดัการ
ธุรกิจบริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก   
กลยุทธ์รวมของธุรกิจบริการ  การประเมินผลและการติดตาม  เพ่ือใหอ้งค์การสามารถปรับตวัให้ทนักบั 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันจากบทบาทของรัฐในการ
ส่งเสริมในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการของประเทศ 

Condition : For fourth-year students and need to have registered noless than 100 credits 
    Concepts of strategic planning and strategic management; organization and environment; sub-

characteristics of strategic planning; service business objective setting; planning techniques and processes; 
service business policy setting in modern world economy; competition environment structure in service 
business; national and international business management strategies; analysis of internal and external 
environments; collective strategies of service business; assessment and monitoring for adjustment due to 
environmental change, and for competitive advantage caused by government’s roles in national service 
business promotion 
 



  

946-470     สัมมนาการจดัการการท่องเที่ยว                                3 (1-4-4) 
     Seminar in Tourism Management       

    เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกติ 
                    ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียวในปัจจุบนั
และอนาคต 

 Condition : For fourth-year students and need to have registered no less than 100 credits 
                    Discussions and evaluations of seminar issues related to tourism industry as well as current 
and future effects on tourism operation 
 
946-472     สหกจิศึกษา                    6 (0-0-36)  
                   Cooperative Education 
                   เง่ือนไข :  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หรือมจี านวนหน่วยกติเทียบเท่า 
     ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา โดยมีขั้นตอนการสมคัร 
และคดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอน และตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์รเสมือน
เป็นพนกังาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยุกตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการศึกษา 
หาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลา
ปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4  เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 

  Condition : For fourth-year students  
     Internship at a workplace in accordance with the field of study through the process of job 

application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational rules; 
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and 
technology under the supervision of advisors; working at least four months during internship and being 
cooperatively assessed by the Department of Human Resources in the workplace 
 
946-473     การฝึกงานทางการจดัการการท่องเที่ยว           ไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง 
                   Job Training in Tourism Management 
                   เง่ือนไข :  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หรือมจี านวนหน่วยกติเทียบเท่า 

    ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเนน้ถึงสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว เพ่ือเรียนรู้สภาพ 
การปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง ไม่นอ้ยกวา่ 400 ชัว่โมง  

 Condition : For fourth-year students  
    Internship no less than 400 hours in tourism organizations in order to learn in a real work 

environment  
 



  

946-474      การจดัการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                3 (3-0-6) 
                   Health Tourism Management   
                   ความหมาย ความส าคญั และวิวฒันาการของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การจดัการการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพอยา่งย ัง่ยืน การปรับใชภู้มิปัญญาในการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโนม้ 
อุปสงคแ์ละอุปทานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

     Definitions, importance, and evolution of health tourism; sustainable health tourism 
management; an application of wisdom for product development for health tourism; trends, demand and 
supply of health tourism 

 
946-475      การจดัการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม               3 (3-0-6) 
                   Cultural Tourism Management   

     ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หลกัการ แนวคิด รูปแบบและองคป์ระกอบของการ
จดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม บทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันา การอนุรักษ ์ และการจดัการ 
ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงานในการจดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและแนวทางแกไ้ข 
กรณีศึกษา 

     Definitions, principles, concepts, types, and components of cultural tourism management; 
roles of related persons in developing, conservating, managing and resolving the cultural tourism 
management problems and obstacles; a case study 
 
946-476     การจดัการการท่องเที่ยวชุมชน                  3 (3-0-6) 
     Community – Based Tourism Management   
                    ความส าคญัของชุมชนในการอนุรักษพ้ื์นท่ีและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วิธีการท างานกบั
ชุมชนทอ้งถ่ินในการด าเนินการท่องเท่ียวสู่ระบบธุรกิจชุมชน กลไกและกลยุทธ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจท่องเท่ียว
ชุมชนใหย้ ัง่ยืน การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญา องคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว
โดยชุมชน การประสานงานระหวา่งองคก์ร รวมทั้งแนวทางชุมชนสมัพนัธ์ 
           Importance of communities in natural attraction conservation; methods of working with 
communities leading to tourism managed by community business system; mechanics and strategies for 
sustainable community tourism businesses operation; building of networks of local wisdom;  government 
and private participations in community-based tourism; cooperation between organizations and community 
relations 
 



  

946-477      การจดัการการท่องเที่ยวทางทะเล                  3 (3-0-6) 
      Marine Tourism Management  

     วิวฒันาการและความส าคญัของการท่องเท่ียวทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว การอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวทางทะเล รวมทั้งธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สถานการณ์ปัจจุบนั
ในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทางทะเล  

     Evolution and importance of marine tourism; national marine park; tourism activity; marine 
tourism resources conservation; related business and organization; current situations in marine tourism 
industry 
 
946-478      การจดัการงานบริการส่วนหน้า                             3 (3-0-6) 
      Front Office Management  

     โครงสร้างและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของงานส่วนหนา้ การจดัเก็บขอ้มูลการเขา้พกั การเล่ือน
การจอง การยกเลิกการจอง การใชบ้ริการต่างๆ ของลูกคา้ภายในโรงแรมท่ีเก่ียวกบัหอ้งพกั การน าสถิติไปใช้
ในการวิเคราะห์และการวางแผนด าเนินงาน และการศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

    Structures and responsibilities of front office; hotel booking information storage; hotel booking 
cancellations and changes; the customer use of hotel room services; the use of statistics in analyzing and 
planning; field trips in a workplace 
 
947-101     วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม                3 (3-0-6)    
                   Science, Technology, and Society 
                   ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อม   ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ    ส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                     Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts 
of science and technology on health, environment, and society; science and technology  in social  
development; preventing and solving social problems arisen from science and technology impact  
 
947-117     คณิตศาสตร์ทั่วไป                    3 (3-0-6)    
                  General Mathematics     
                    เซต  ตรรกศาสตร์  ฟังก์ชนักบัปัญหาในชีวิตจริง คณิตศาสตร์กบัศิลปะ สมการและอสมการ 
ตวัแปรเดียว  เมทริกซ์ระบบสมการเชิงเสน้ ล าดบัและอนุกรม  การประยกุตค์ณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 



  

     Sets, logic, functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and inequality of 
one variable; matrix and linear equations system; sequences and series; applications of mathematics in 
daily life 
 
947-118     สถิตธุิรกจิ 1                   3 (3-0-6)    
                   Business Statistics I 
                   การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บ
รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจก
แจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
                   Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; data 
collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; probability 
distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; Chi-square testing; use of statistical 
package for data and presentation analysis 
 
948-362    การตลาดเอเชีย                    3  (3-0-6) 

Marketing for Asian Countries 
วชิาบังคับก่อน :  946-160 หลกัการตลาด 
ลกัษณะและบทบาทของตลาดเอเชียและจีน อิทธิพลของตลาดเอเชียและจีนต่อการด าเนินธุรกิจใน

อนาคต  แนวทางการเขา้สู่ตลาดเอเชียและจีน  รูปแบบการแข่งขนัในตลาดเอเชียและจีน พฤติกรรมของตลาด 
และการแบ่งส่วนของตลาด รูปแบบการบริโภคของตลาดโลก กลยทุธ์การตลาดท่ีใชใ้นตลาดเอเชียและจีนใน
ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต  

Prerequisite: 946-160 Principles of  Marketing 
Characteristics and roles of Asian and China marketing; the influence of Asian and China 

marketing toward future business; methods of Asian and China market entry; competition in the Asian and 
China market; market behavior and segmentation of the Asian and China market; consumption patterns of 
the Asian  and China market; marketing strategies in the Asian and China market in present and future 
trends  
 
948-366    การตลาดดจิิตอล                   3 (3-0-6) 

Digital  Marketing 
รายวชิาบังคับก่อน : 946-160 หลกัการตลาด 
แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการท่ีผูบ้ริโภคสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือดิจิตอลท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช ้

กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคมีการโตต้อบกบับริษทัหรือผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ ผา่นส่ือดิจิตอล การเกบ็ขอ้มูลผูบ้ริโภค



  

ผา่นปฏิสัมพนัธ์บนโลกดิจิตอล  กลยุทธ์ในการน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคกบัส่ือดิจิตอล
มาวิเคราะห์หาแนวทางในการท าการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การท าการตลาดยคุดิจิตอล 

Prerequisite: 946-160 Principles of  Marketing 
Processes  of  the  interaction  between  members  in  the  digital  world; consumer-to-consumer, 

and  consumer-to-media; collecting  consumer  information  by  using  social  media; strategies  of  using  
consumer  information  for  marketing  purpose; increasing  the  efficiency  of  digital  marketing  
strategies 
 

 

948-371      การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                           3 (3-0-6)  
    Sustainable Tourism 
    ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบและวิวฒันาการของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ีวอย่างย ัง่ยืน การวางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว แนวโน้มนโยบายการท่องเท่ียวอย่างย ั่งยืน
ระดบัประเทศ ภูมิภาคและโลก 

    Definitions, importance, types, and evolutions of sustainable tourism; organizations concerning 
sustainable tourism; planning for sustainable tourism development; environmental impact assessment for 
tourism; trends in sustainable tourism policies at the country, regional, global levels  
 
948-372      การวางแผนและการพฒันาการท่องเที่ยว                       3 (3-0-6)  

    Tourism Planning and Development 
    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว การวิเคราะห์สาเหตุและความเป็นไปไดข้อง 

การพฒันา หลกัการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน 
การควบคุม และการประเมินผล  

    Factors affecting tourism development; analysis of causes and possibilities of tourism 
development; principles and planning processes; cost estimation; working, controlling, and assessing 
guidelines 
 
948-373    การตลาดบริการส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                 3 (3-0-6) 

Service Marketing for Tourism Industry 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-160 หลกัการตลาด  
ความหมาย ความส าคญัของการตลาดบริการ แนวความคิดทางการตลาดสมยัใหม่กบัตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือ ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการตลาดบริการ การพฒันา



  

คุณภาพการบริการ การก าหนดราคาส าหรับตลาดบริการ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดบริการ การตลาด
ส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

Pre-requisite: 946-160 Principles of Marketing 
The definition and importance of service marketing; concepts of modern marketing and service 

marketing, buying behavior and consumer expectations; service market segmentation; service quality 
development; pricing service marketing; marketing promotion strategies, marketing for service in tourism 
industry 
 
948-462    การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่                            3  (3-0-6)  

Entrepreneurship and New Venture Creation  
แนวคิดเก่ียวกับผูป้ระกอบการ ลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและการพฒันาความเป็น

ผูป้ระกอบการ ทศันคติและแรงจูงใจของผูป้ระกอบการ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
ทกัษะและทรัพยากรท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมินโอกาสทางธุรกิจ 
การวิจยัทางการตลาด ขั้นตอนการเร่ิมธุรกิจใหม่และการจดัท าแผนธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุน กฎหมาย
เก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหาและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัการด าเนินธุรกิจ 

Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship 
development; attitude and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs; skill and 
resources required for being an entrepreneur; business environment and opportunities analysis, marketing 
research; starting a business process and business plan; financial sourcing, new business legal issues; 
problems and risks in business operation  
 

 
 
 
 
 
 


