 

   



 
   



   



พืน้ ฐาน : 132111
หลักเบื้องตนและหนาที่ในการจัดการการผลิต การวางแผนการจัด
องคการ การออกแบบระบบการผลิต และการควบคุมการผลิตทัง้ ในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ มีการศึกษานอกสถานที่

บทบาทของพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสทมี่ ตี อ ธุรกิจ แบบจำลองทางธุรกิจสำ
หรับพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส พืน้ ฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิง
ธุรกิจ การทำรายงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่
พืน้ ฐาน : 133211
แนวคิดและพืน้ ฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
เครื่องมือและระเบียบวิธีสำหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต

      

พืน้ ฐาน : 133211
แนวคิดและพื้นฐานของการจัดการหวงโซอุปทาน ระเบียบวิธีการออก
แบบและการจัดการเครือขายหวงโซอปุ ทาน กลยุทธการกระจายสินคา การรวมกลมุ ทาง
กลยุทธ การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการระบบหวงโซอปุ ทาน

   



หลักการจัดการโรงแรม หนาที่และการดำเนินงานของแผนกตาง ๆ
ในธุรกิจโรงแรมและการประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย การติดตอสัมพันธกับ
โรงแรมและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ มีการศึกษานอกสถานที่
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หลักการจัดการธุรกิจดานอาหารและภัตตาคาร การจัดเลีย้ งอาหารและ
เครือ่ งดืม่ การจัดรายการอาหาร ตลอดจนการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
การควบคุมตนทุนคาใชจา ยในการดำเนินงาน และการควบคุมคุณภาพของอาหาร
มีการศึกษานอกสถานที่
พืน้ ฐาน : 133211
บทบาทของกลยุทธเชิงปฏิบัติการเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน
การวิเคราะหอุตสาหกรรม การกำหนดรูปแบบกลยุทธเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสม
สำหรับองคกรและการพัฒนาสมรรถภาพของระบบปฏิบัติการ

 ⌫   

พืน้ ฐาน : 132111
หลักการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี การปฏิบตั งิ านของเรือประเภทตาง ๆ
การจัดหาเรือการวางแผนการเดินเรือ เอกสารเรือ พิธกี ารศุลกากร คาใชจา ยในการ
ขนสง อัตราคาระวาง การเชาเรือชมรมเดินเรือ ทาเรือ กฎหมายทะเล และอนุสญ
ั ญา
ระหวางประเทศ

   



 
   



พืน้ ฐาน : 133211
หลักการจัดการธุรกิจการบิน การจัดองคการ การวางแผนและควบคุม
การปฏิบตั งิ านของฝายตาง ๆ ทัง้ ภาคพืน้ ดินและภาคอากาศ การจัดเทีย่ วบิน การ
สำรองทีน่ งั่ การกำหนดคาโดยสาร ความตกลงและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบิน
พลเรือน มีการศึกษานอกสถานที่

พืน้ ฐาน : 133324
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพการประกอบอาหาร การวางแผนและการ
ควบคุมการผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ทางดานโภชนาการและการจัดการ วิธกี ารจัด
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ซือ้ การควบคุมตนทุน การผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ และการจัดทำรายงานตางๆ ที่
เกีย่ วของ มีการศึกษานอกสถานที่

 
    



 

    



    



  



แนวคิดทางดานการผลิตและการดำเนินการ การจัดการทั่วไป วิธีการ
ทางสถิตแิ ละการวัดเชิงปริมาณ การวางแผนและการดำเนินกิจกรรมการผลิต การ
จัดการวัสดุ การจัดซือ้ การจัดการผลิต การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการควบคุม
คุณภาพ และการปรับปรุงผลิตภาพ

ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความ
สำคัญ หนาทีแ่ ละปจจัยทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย
พฤติกรรมผบู ริโภค สวนประสมการตลาดและการวิจยั ตลาดเบือ้ งตน
พืน้ ฐาน : 134211, 459111
หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ
สินคา โดยพิจาณาถึงปจจัยตางๆทั้งในดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตลอดจนการนำเอาผลที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมผู
บริโภคมาประยุกต เพือ่ กำหนดกลยุทธทางการตลาด
พืน้ ฐาน : 134211
บทบาท และความสำคัญของการจัดการดานการจัดซือ้ ความรับผิดชอบ
ของผจู ดั การ งานจัดซือ้ ความสัมพันธของงานจัดซือ้ กับงานอืน่ ในองคการ นโยบาย
และระเบียบการจัดซือ้ การจัดซือ้ แบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจ การกำหนด
คุณลักษณะของสินคาทีจ่ ดั ซือ้ การกำหนดขนาดของการจัดซือ้ การเลือกแหลงขาย
การทำสัญญาและปญหาแงกฎหมาย การวิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับการสัง่ ซือ้ ตนทุน
ราคา กำไร การลงทุนและการเสีย่ งภัย การเปรียบเทียบระหวางการผลิตเอง การซือ้
การเชา
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พืน้ ฐาน : 134211
ลักษณะของการจัดการการขาย การจัดองคการ การกำหนดนโยบาย
การสรรหาพนักงานขาย การรับสมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสราง
ขวัญและกำลังใจ การวางแผนและวิเคราะห การขาย การประเมินผล และการควบคุม
การขายโควตา การขายงบประมาณและคาใชจา ยทางการขาย การประเมินผล และ
การควบคุมการขาย

พืน้ ฐาน : 134211
ลักษณะและบทบาทของระบบการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม
หนาทีแ่ ละประเภทของสถาบันการตลาดหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของ สภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ทรัพยากร ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมทัง้ กฎหมาย
จรรยาบรรณที่นักธุรกิจควรคำนึงและถือปฏิบัติ
พืน้ ฐาน : 134211
แนวคิดของจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดของ
สถาบันทางธุรกิจ ปจจัยทีก่ ำหนดจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการ
ตลาดที่นำไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ปญหาและขอโตแยงการ
นำจรรยาบรรณทางการตลาดไปปฏิบัติ
พืน้ ฐาน : 134211
ความสำคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาท
และนโยบายของรัฐ การพิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหบี หอ การกำหนด
ราคา การขนสง การเลือกตัวแรทนจำหนาย การสงเสริมการวางแผนและควบคุม
ปญหาและอุปสรรคในการตลาดระหวางประเทศ
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พืน้ ฐาน : 134211
การวางแผนและกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส กลยุทธการวิเคราะห
สภาพแวดลอม พฤติกรรมผบู ริโภค การแบงสวนตลาด การกำหนดตลาดเปาหมาย
และการกำหนดตำแหนงตลาด การจัดผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจำหนายผาน
อินเตอรเน็ต การสือ่ สารการตลาดอิเล็กทรอนิกส และการจัดการลูกคาสัมพันธ

      

พืน้ ฐาน : 134211
แนวความคิดตางๆ ของผูบริหารในการวางแผนแบะกำหนดนโยบาย
ผลิตภัณฑและราคา การกำหนดสวนประสมผลิตภัณฑ การพัฒนากลยุทธการตลาด
เกีย่ วกับผลิตภัณฑและราคาใหสอดคลองกับวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ การศึกษาสภาพ
แวดลอมภายในและภายนอกที่มีตอการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา

 
  



 ⌫ 



พืน้ ฐาน : 134211
ลักษณะโครงสราง รูปแบบของชองทางการตลาด บทบาทหนาทีแ่ ละการ
พัฒนาชองทางการตลาดแตละรูปแบบ สถาบันการตลาด ขอขัดแยง และความรวม
มือกันของสถาบันตางๆ การคัดเลือก การประเมินผล การควบคุมคุมชองทางการ
ตลาด ตลอดจนสมัยและสภาพแวดลอมตางๆ ทีม่ ผี ลตอการจัดการชองทางการตลาด

พืน้ ฐาน : 134211
ลักษณะและวัฒนาการทางการคาปลีก สถาบันการคาปลีก การจัดการ
ดานการคาปลีก การเลือกทำเลทีต่ งั้ การจัดองคการการจัดงานบุคคล การจัดการ
สินคา การตัง้ ราคา วิธกี ารสงเสริมการขายของกิจการคาปลีก และการใหบริการตางๆ
ตลอดทั้งระบบการควบคุมดานการเงินและแนวโนมของการคาปลีกในอนาคต
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พืน้ ฐาน : 134211
ลักษณะและวิวฒ
ั นาการทางการคาสง โครงสรางของการคาสง หนาที่
และบทบาทของการคาสง ประเภทและรูปแบบของการคาสง ระบบการจัดการดาน
การคาสงที่เกี่ยวกับการซื้อและขายสินคา การเลือกทำเลที่ตั้ง การขนสง การเก็บ
รักษา การตัง้ ราคา การเงินและการควบคุม

พืน้ ฐาน : 134211
กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การสงเสริมการขาย
การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และรูปแบบการสือ่ สารอืน่
การสรางการรับรตู ราสินคา ภาพลักษณตราสินคาและพฤติกรรมการซือ้
พืน้ ฐาน : 134211
ระบบการตลาดเชิงปฏิสมั พันธ เพือ่ เพิม่ โอกาสตอบสนองลูกคาในการซือ้
สินคาจากผขู ายโดยอาศัยการตลาดสรางฐานขอมูล กลยุทธการตลาดทางตรงเพือ่
การพัฒนาชองทางการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ

    

พืน้ ฐาน : 134211
กระบวนการทางการตลาดในการสรางความสัมพันธภาพระยะยาวกับ
ลูกคา การตัดสินใจโปรแกรมทางการตลาดเพือ่ สรางความเขาใจและความสัมพันธ
ทีด่ รี ะหวางองคกรและตลาด รวมทัง้ ผบู ริโภคและผมู สี ว นไดเสียการตัดสินใจซือ้ เพือ่
ใหไดคุณคาเพิ่มโดยใชกลยุทธไดกับได กลยุทธการรักษาลูกคา การหาลูกคาใหม
และการดึงลูกคากลับ

  



พืน้ ฐาน : 134211
หลักและกระบวนการเสนอขายสินคา กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา
ของผบู ริโภค การศึกษา พฤติกรรมของผบู ริโภค หลักจิตวิทยาเพือ่ การจูงใจซือ้ วิธี
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การเขาถึงตลาดเปาหมาย การสราง คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานขาย
เพือ่ เปนพนักงานขายทีด่ ี เทคนิคการเจรจา การสรางมนุษยสมั พันธกบั ลูกคา ความ
รูเรื่องสัญญาการซื้อขาย

   



  



   



   



พืน้ ฐาน : 134211
ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค การสงเสริมการขายทีม่ งุ สผู บู ริโภค
คนกลาง และพนักงานขาย การติดตอสือ่ สารกับการสงเสริมการขาย การตัดสินใจ
เลือกการสงเสริมการขาย บทบาทของผสู ง ขาวสาร ผรู บั สารและขาวสาร การสงเสริม
การขาย กระบวนการสือ่ สารทางการตลาด และการสงเสริมการขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

พืน้ ฐาน : 134211
บทบาทความสำคัญ วิวฒ
ั นาการและแนวความคิดของการโฆษณา การ
จัดองคการ การโฆษณา หลักการจัดทำองคประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุ
จูงใจ การเลือกสือ่ โฆษณา การวางแผนรณรงค การจัดทำงบประมาณ การประเมิน
และวัดผลการโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณ ทีเ่ กีย่ วของกับการโฆษณา
พืน้ ฐาน : 134211
แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาทีข่ องผจู ดั การ
การตลาดนโยบายและกลยุทธ ของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
ตลาดและการสงเสริมการตลาด การวิเคราะห การวางแผนการควบคุมและการจัด
องคการ แนวโนมของการจัดการตลาดในอนาคต รวมทัง้ การวิเคราะหปญ
 หา และ
กรณีศกึ ษาทางการตลาด
พืน้ ฐาน : 134211
หลักทฤษฎีและความสำคัญของการพยากรณการขาย เทคนิคและวิธี
การพยากรณประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความถูกตอง แมนยำของการพยากรณ รวมทั้งการนำผลของ
การพยากรณไปเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด
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พืน้ ฐาน : 134211
ความรับผิดชอบของผบู ริหารการตลาดในการตัดสินใจ ปญหาทางการ
ตลาด การจำแนกและการจัดลำดับขอบเขตการตัดสินใจทางการตลาด การเลือกวิธี
การแกปญหาและวิธีการตัดสินใจ การกำหนดหลักเกณฑทางทฤษฎีเพื่อการ
พั ฒ นาการตั ด สิ น ใจทางการตลาด การตั ด สิ น ใจเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ
กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาด

พืน้ ฐาน : 134321
หลักและการปฏิบัติในการสงออกและนำเขากฎหมายและระเบียบขอ
บังคับ พระราชบัญญัตแิ ละขอกำหนดในการสงออกและนำเขา วิธปี ฏิบตั แิ ละเตรียม
การดานเอกสาร การทำสัญญาซื้อขาย วิธีการดานศุลกากร การบรรจุหีบหอ การ
ขนสง การชำระเงิน การจัดการและการจัดหนายงานของแผนกสงสินคาออกและ
นำเขาหนวยงานของทางราชการและสถาบันเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงสินคา
พืน้ ฐาน : 134211
ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจำแนกประเภท พฤติกรรมผู
ใชบริการสวนประสมการตลาดของสินคาบริการ โครงสรางและการพัฒนาสถาบัน
ที่ประกอบธุรกิจดานการใหบริการและศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอยาง

     

พืน้ ฐาน : 134211
หลักและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการตลาดสินคาอุตสาหกรรม ความแตก
ตางระหวางตลาดสินคาผบู ริโภคและตลาดสินคาอุตสาหกรรมในดานพฤติกรรมผซู อื้
การตัดสินใจสวนประสมการตลาด การวิเคราะหโครงสรางตลาด ประเภทของสินคา
อุตสาหกรรม ปญหาการตัง้ ราคา ชองทางการจำหนายและเทคนิคการสงเสริมการตลาด
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พืน้ ฐาน : 134211
ความสัมพันธระหวางการตลาด การออกแบบและการผลิตเพื่อการ
พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑเขาสตู ลาด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การกำหนด
ความตองการของลูกคา การไดมาซึ่งความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑสถาปตยกรรม
ผลิตภัณฑ การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อการผลิต การนำผลิตภัณฑเขาสู
ตลาด การติดตามและการประเมินผล
พืน้ ฐาน : 134211
แนวคิดดานราคา การบริหารการตัง้ ราคาใหมปี ระสิทธิภาพ ความรดู า น
เศรษฐศาสตรในการตั้งราคา ความเขาใจพฤติกรรมลูกคาในการตั้งราคา บทบาท
ของตนทุนตอการตัดสินใจตัง้ ราคาและการวิเคราะหความสามารถทางการแขงขันใน
การทำกำไรทางการตลาด การพัฒนากลยุทธการตัง้ ราคา กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
กลยุทธการตั้งราคา

พืน้ ฐาน : 134211
ความสำคัญของพอคาขายสงในการตลาดเกษตร หนาที่และประเภท
ของพอคาสง การจัดการดานการคาสง ชองทางการตลาด การตัง้ ราคา การขนสง
การเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ปญหาและนโยบายเกีย่ วกับการตลาดผลิตผลเกษตร

พืน้ ฐาน : 134211
หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพื่อสนับสนุนวัตถุดิบและสินคา
สำเร็จรูป แนวความคิดลอจิสติกสแบบผสมผสาน โดยเนนกิจกรรมลอจิสติกส การ
จัดการกลยุทธลอจิสติกสในยุคโลกาภิวัฒน
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พืน้ ฐาน : 134356
แนวความคิดและเทคนิคในการสรางสรรคงานโฆษณาสำหรับสินคาผู
บริโภค สินคาอุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเกี่ยวกับการเขียนหัวเรื่อง การเขียนขอ
ความ การคิดประดิษฐคำขวัญและตราสินคา การวางแผน เพื่อการรณรงคการ
โฆษณา รวมทัง้ การออกแบบงานโฆษณาเพือ่ เผยแพรทางสือ่ โฆษณาประเภทตางๆ

      

พืน้ ฐาน : 134356
หลักและทฤษฎีที่ใชในการเลือกสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ โดยเนน
ลักษณะเนือ้ หา และคุณสมบัตขิ องสือ่ แตละชนิด วิเคราะหคณ
ุ ภาพของสือ่ จำนวน
ผูรับและชวงเวลาที่เหมาะสมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการโฆษณา คาใช
จายของการใชสอื่ แตละประเภท เพือ่ สรางประสิทธิผลทางการโฆษณา

 ⌦  



การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ไดรับมอบ
หมายตลาดจนการจัดทำรายงานและนำเสนอ

 ⌫⌫
    



พืน้ ฐาน : 134211
หลักและระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางการตลาด การกำหนดปญหา การวาง
รูปการวิจยั การตัง้ วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบ
สอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสำหรับการวิจัย การเขียน
รายงานและการเสนอผลการวิจัย

  



   



การนำเสนอและอภิปรายหัวขอทีน่ า สนใจทางการตลาด ในระดับปริญญาตรี

การศึกษาคนควาทางวิชาการตลาด ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
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ความหมายและแนวคิดดานการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรม
ผบู ริโภค การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การกำหนดกลยุทธ และสวน
ประสมทางการตลาด

พืน้ ฐาน : 758111
เครื่องมือและวิธีการในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทฤษฎี
กระบวนการ และเทคนิคการนำเสนอ การพัฒนาการสือ่ สารทีก่ อ ใหเกิดประสิทธิผล

       

แนวคิด วิวัฒนาการและบทบาทของการประชาสัมพันธ กระบวนการ
ประชาสัมพันธ มติมหาชนและการสรางความสัมพันธกบั กลมุ ประเภทของเครือ่ งมือ
และสือ่ ทีใ่ ชในการประชาสัมพันธ การประยุกตการประชาสัมพันธในองคการ และ
จริยธรรมของการประชาสัมพันธ

 
   



พืน้ ฐาน : 758111
กลยุทธการตลาดสำหรับธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับองคการ การสรางความ
สัมพันธกับลูกคาธุรกิจ วิธีการหาลูกคาธุรกิจ การสรางคุณคาเพื่อลูกคาธุรกิจและ
องคการ นโยบายผลิตภัณฑ ราคา การจัดจำหนายและการสงเสริมการตลาดตลอด
จนการตลาดสัมพันธภาพเพื่อลูกคาธุรกิจและองคการ

     

พืน้ ฐาน : 758111
ทัศนมิติตลาดธุรกิจ ลักษณะเฉพาะของผูซื้อทางธุรกิจและพฤติกรรม
การซื้อ กลยุทธ ความสัมพันธและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสำหรับตลาดธุรกิจ การ
จัดการหวงโซอปุ ทาน การแบงสวนตลาดธุรกิจและการวิเคราะหอปุ สงค การวางแผน
กลยุทธการตลาดสำหรับตลาดธุรกิจและตลาดระดับโลก โปรแกรมทางการตลาด
และการควบคุมสำหรับตลาดธุรกิจ
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พืน้ ฐาน : 758111
ความสำคัญของการจัดการทางการตลาด การสรางความพึงพอใจใหกบั
ลูกคา การวางแผนกลยุทธทางการตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การ
จัดการสารสนเทศการตลาด การวัดอุปสงคการตลาด การพัฒนากลยุทธทางการ
ตลาด โปรแกรมการตลาด การจัดองคการ การประเมินผลและการควบคุมกิจกรรม
ทางการตลาด การวิเคราะหปญ
 หาทางการตลาดและกรณีศกึ ษา

พืน้ ฐาน : 758111
ประเภทของการคาปลีกและพฤติกรรมการซื้อของลูกคา การวางแผน
การคาปลีก การประเมินผลการดำเนินงานทางการตลาดและการเงิน การเลือกทีต่ งั้
ในการคาปลีก การจัดการรานคา การออกแบบวางผังรานและจัดวางสินคา การ
จัดการสวนประสมการคาปลีก การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษยในการคาปลีก
พืน้ ฐาน : 758111
ความสำคัญและแนวคิดของอินเทอรเน็ตในการตลาด กลยุทธและการ
วางแผนการตลาดทางอินเทอรเน็ต การออกแบบเว็บไซตและสวนประสมการตลาด
ทางเว็บไซต การประเมินผลการดำเนินงานการตลาด

พืน้ ฐาน : 758111
พฤติกรรมของลูกคาและคุณคาโดยรวมในสายตาของลูกคา กระบวน
การพัฒนาลูกคาและการสรางความผูกพันกับลูกคา การวิเคราะหความสามารถใน
การสรางผลกำไรใหลูกคา ความสามารถในการสรางผลกำไรใหกิจการและการ
จัดการคุณภาพโดยรวม การบริการลูกคาเทคนิคในการครองใจลูกคาและการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา
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แนวความคิ ด และหลั ก การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มตาม
ธรรมชาติและทีม่ นุษยสรางขึน้ ความสัมพันธระหวางทรัพยากร ในระบบธรรมชาติ
ปญหาการจัดการและการใชประโยชน ผลกระทบจากการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การอนุรักษธรรมชาติแวดลอมกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่



      



      



      



พืน้ ฐาน : กำหนดจากผลสอบวัดระดับความรภู าษาอังกฤษ
โครงสรางทีส่ ำคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธ
กัน ทัง้ 4 ทักษะ เนนความสามารถในการใชภาษาเพือ่ การติดตอสือ่ ความหมายได
โดยถูกตอง
พืน้ ฐาน : 355111 หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับความรภู าษาอังกฤษ
โครงสรางที่สำคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสาน
สัมพันธกันทั้ง 4 ทักษะ เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความ
หมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากขึ้น
พืน้ ฐาน : 355112 หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับความรภู าษาอังกฤษ
โครงสรางทีส่ ำคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธ
กันทัง้ 4 ทักษะ เนนความสามารถในการใชภาษาเพือ่ การติดตอสือ่ ความหมายไดโดย
ถูกตอง ในระดับทีม่ คี วามยากและสลับซับซอนยิง่ ขึน้
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พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
การอานในใจใหสามารถเขาใจโดยตรงจากภาษาอังกฤษ โดยไมตอง
อาศัยการคิดหรือพูดแปลเปนภาษาไทย ศิลปะการอานออกเสียง และเทคนิคการ
ขยายวงศัพทใหกวางขวางขึ้น

พืน้ ฐาน: 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
การเขียนจากตัวอยางทีด่ ี โดยใชโครงสรางประโยคและคำศัพททเี่ หมาะสม

พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
วิเคราะหโครงสรางของภาษา เขียนจากบทความ หรือเรือ่ งทีต่ ดั ตอนมา
ซึง่ มีความยากงายของภาษาอยใู นระดับปานกลาง ใหเห็นและเขาใจความสัมพันธ
ขององคประกอบภายในประโยค และระหวางประโยคเพือ่ เปนฐานในการอาน การ
เขียน และการแปล

พืน้ ฐาน : 355113 หรือ กำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
การอานสิง่ ตีพมิ พภาษาอังกฤษดานสือ่ สารมวลชน ขาวโฆษณา บทความ
หนังสือพิมพและแมกกาซีน ขาวจากโทรพิมพ และการพิสจู นอกั ษร โดยเนนวิธอี า น
เพือ่ จับใจความสำคัญ สำนวนและลีลาการเสนอขาวและบทความ

พืน้ ฐาน : 355113 หรือ กำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
ฝกฝนทักษะการอานเพือ่ ใหนสิ ติ ไดคนุ เคยกับศัพทในตำราเรียน วารสาร
และสิง่ ตีพมิ พอนื่ ๆ เกีย่ วกับวิชาการตาง ๆ
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พืน้ ฐาน : 355113 หรือ กำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
ฝกอานสารจริงประเภทตาง ๆ ดวยเทคนิคการอานที่สอดคลองกับ
ลักษณะของสารจริงแตละประเภท ศึกษาลักษณะ และจุดมงุ หมายของสารจริงแบบ
ตาง ๆ เชน คมู อื การใชสงิ่ ของตาง ๆ ปายประกาศ แผนพับทีใ่ หขอ มูลตาง ๆ โฆษณา
ตาราง จดหมาย บันทึกขอความ บัตรเชิญ บัตรอวยพร ขาว ศึกษาคำศัพท และ
ลักษณะภาษาและโครงสรางที่ปรากฏอยูในสารจริง

 ⌫   

พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ เนนในเรือ่ งแบบฟอรม ศัพท สำนวน
ศิลปะการเขียนจด หมายสมัครงาน และวิธกี ารทำประวัตสิ ว นตัว

 ⌫     

พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
การเขียนรายงานทีเ่ ปนทางการ วิธหี าและเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ วิธี
รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลใหเปนรายงานที่สมบูรณ

 
     



 
  



พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
ฝกความเขาใจในการฟง โครงสรางไวยากรณ ความสามารถในการเขียน
ความเขาใจในการอาน พรอมคำศัพท เหมาะกับผทู ตี่ อ งการเตรียมตัวทดสอบขอสอบ
มาตรฐาน เพือ่ ศึกษาตอตางประเทศ และสถาบันชัน้ สูงขัน้ บัณฑิตศึกษาในประเทศ

พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
การฟงและการพูดโดยเนนระบบเสียง การเนนเสียงหนักเบา ทำนองเสียง
จังหวะและการแยกกลุมคำ การสนทนาในสถานการณหลากหลายโดยคำนึงถึง
ความถูกตองดานสำเนียงและการใชภาษา
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 ⌫
   



    



 ⌫
   



พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
การสนทนาในสถานการณหลากหลายในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนศัพท
สำนวนที่เหมาะสมในแตละสถานการณ

พืน้ ฐาน : 355113
ฝกฟง พูดสำนวนภาษา บทสนทนาทีใ่ ชในการสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน
จากขาวโทรทัศน รายการสนทนาในสถานการณตาง ๆ ภาพยนตรโฆษณา การ
รายงานอากาศ บทสนทนาในภาพยนตร และละครจากวีดทิ ศั น
พืน้ ฐาน : 355113
ฝกทักษะการฟง และการพูด โดยใชเพลงภาษาอังกฤษเปนสือ่ ชวยในการ
ถายทอดความหมาย การนำศัพทและสำนวนจากบทเพลงไปใชในชีวิตประจำวัน
ใหออกเสียงไดอยางถูกตองและชัดเจน การเนนจังหวะใหเหมาะสมกับ ลีลาและ
ทวงทาในการพูด เพือ่ ใหสามารถสือ่ ความคิดและความหมายไดถกู ตอง

พืน้ ฐาน : 355113
ศัพท สำนวนทีใ่ ชในงานอาชีพโดยทัว่ ไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรเลข
ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ

 

     


พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
ศัพทสำนวนทีเ่ กีย่ วกับการใหบริการ ฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
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 ⌫   



พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
ทักษะและกลวิธีการใชภาษาอังกฤษเบื้องตนในงานการสื่อสารมวลชน

พืน้ ฐาน : 355113 หรือกำหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
ศัพทสำนวนทีใ่ ชในงานมัคคุเทศกทางดานศาสนา วัฒนธรรม ธรรมเนียม
ประเพณีภมู ศิ าสตร ประวัตศิ าสตร ศิลปะและวิถชี วี ติ ไทย
โครงสรางและการฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเบือ้ ง
ตน เพือ่ ใชในการติดตอสือ่ ความหมายไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม
พืน้ ฐาน : 754111
โครงสรางและพัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับทีม่ คี วามยากและซับซอนปานกลางเพือ่ ใชในการติดตอสือ่ ความหมายไดอยาง
มีประสิทธิผลและเหมาะสม
พืน้ ฐาน : 754112
โครงสรางและพัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับทีม่ คี วามยากและซับซอนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ใชในการติดตอสือ่ ความหมายไดอยาง
มีประสิทธิผลและเหมาะสม
พืน้ ฐาน : 754113
ศัพทและสำนวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานอาชีพ บันทึกขอความ ประกาศ
ตารางเวลา โทรสารและเอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการทำงาน
  165
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

      

พืน้ ฐาน : 754113
การอานและการวิเคราะหขอ มูลจากบทความ รายงาน ขาว โฆษณาและ
เอกสารเพื่อจุดประสงคเชิงธุรกิจ

    



   



พืน้ ฐาน : 754271
การเตรียมการพูด เทคนิคการพูด หลักการฟงทีถ่ กู ตอง การดำเนินการ
ประชุมการอภิปรายกลมุ การสัมภาษณ ปาฐกถาและโตวาที
พืน้ ฐาน : 754271
การใชทกั ษะในการฟง พูด อานและเขียนรวมกันเพือ่ การติดตอและโตตอบ
การใชศัพทและสำนวนในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ

 ⌫    

พืน้ ฐาน : 754113
เรียนรบู ทสนทนาตางๆ ทีใ่ ชในงานบัญชี ฝกฝนการเขียนและการพูดใน
หัวขอตางๆ ในอาชีพนักบัญชี การรายงานทางการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบ
และบัญชีภาษีอากร

 ⌫
    



  
     



พืน้ ฐาน : 754113
การจดบันทึก การเขียนโครงราง การเรียบเรียงความคิด การเขียน
รายงานทางธุรกิจที่สมบูรณและเปนทางการ

พืน้ ฐาน : 754113
การใชคำศัพทและสำนวนทีใ่ ชในหนังสือ บทความและเอกสาร ทีเ่ กีย่ ว
ของเพื่อใชในการคาระหวางประเทศ
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พืน้ ฐาน : 754471
การประยุกตใชภาษาอังกฤษในหนาที่ตางๆ ที่ใชในทางการคาระหวาง
ประเทศเพื่อใหเกิดความชำนาญยิ่งขึ้น

วิชาพืน้ ฐาน 754113
การใชคำศัพทและสำนวนภาษาอังกฤษในหนาทีต่ า ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ
โรงแรมเพื่อใหเกิดความชำนาญยิ่งขึ้น

วิชาพืน้ ฐาน 754113
ศัพท สำนวนและโครงสรางภาษาทีใ่ ชในการใหขอ มูลขัน้ พืน้ ฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม

โครงสรางและหลักไวยากรณ เพือ่ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
พืน้ ฐาน : 356115
ไวยากรณในระดับทีส่ งู ขึน้ ฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียน

พืน้ ฐาน : 356114 หรือ 356116
เทคนิคการอานภาษาฝรัง่ เศสเบือ้ งตน การขยายวงศัพทและสำนวน การ
ฝกการอานจากบทความตาง ๆ
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  ⌫    



      



 ⌫

 ⌫      ☺ 



 ⌫      ☺ 



 ⌫      ☺ 



 ⌫      ☺ 



พืน้ ฐาน : 356114 หรือ 356116
การฟง การพูดโตตอบในสถานการณตา งๆในชีวติ ประจำวัน

พืน้ ฐาน : 356241
ภาษาฝรั่งเศสที่ใชในดานธุรกิจการเดินทางและการทองเที่ยว มีการ
ศึกษานอกสถานที่
พืน้ ฐาน : 356241
ภาษาฝรัง่ เศสทีใ่ ชดา นการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

หลักภาษาเบือ้ งตน ฟง พูด อาน เขียนประโยคขัน้ พืน้ ฐาน ศึกษาอักษร
ฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ
พืน้ ฐาน : 358111
หลักภาษาเบือ้ งตน ฟง พูด อาน เขียนประโยคขัน้ พืน้ ฐาน ศึกษาอักษร
คันจิ เพิม่ ขึน้

พืน้ ฐาน : 358112
ฟง พูด สนทนา อาน เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน เนนเรื่องการใชคำชวย
และคำกริยานุเคราะหในประโยค ศึกษาอักษรคันจิเพิม่ ขึน้

พืน้ ฐาน : 358113
โครงสรางของประโยคและความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในประโยค ฟง
พูด อานและเขียน ศึกษาคำศัพทและอักษรคันจิเพิม่ ขึน้
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 ⌫      ☺ 



 ⌫    
 ☺  



 ⌫⌫    
 ☺  



 ⌫⌫    
 ☺  



 ⌫    
 ☺  



 ⌫  ⌫  ☺  



 ⌫   ☺   



พืน้ ฐาน : 358211
โครงสรางของประโยค วิเคราะหรปู ประโยคทีซ่ บั ซอน ฟง พูด อาน และ
เขียนศึกษาคำศัพทและอักษรคันจิเพิ่มขึ้น

พืน้ ฐาน : 358112
อานเรือ่ งสัน้ ๆ เพือ่ ศึกษาหนาทีข่ องคำและวลีในประโยคทีซ่ บั ซอน ศัพท
และสำนวนภาษา

พืน้ ฐาน : 358112
เขียนประโยคภาษาญีป่ นุ ในระดับเบือ้ งตนใหถกู ตองตามหลักไวยากรณ

พืน้ ฐาน : 358231
เขียนประโยคที่ถูกตองเรียบเรียงเปนอนุเฉท

พืน้ ฐาน : 358112
สนทนาเรือ่ งงาย ๆ ในชีวติ ประจำวัน ฝกฟงบทเรียนในหองปฏิบตั กิ าร
พืน้ ฐาน : 358211
ภาษาญีป่ นุ ทีใ่ ชในดานธุรกิจการทองเทีย่ ว มีการศึกษานอกสถานที่
พืน้ ฐาน : 358211
ภาษาญีป่ นุ ทีใ่ ชในดานการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่
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  ⌦     

การฟง การอานอยางมีประสิทธิภาพ การพูดแนะนำตัว การพูดเสนอ
ผลงาน การเขียนสรุปสาระสำคัญ และการเขียนรายงานวิชาการ

 ⌫    



⌫

 ⌫   



 ⌫   



 ⌫   



 ⌫⌫     



การเขียนยอหนา ตอบคำถาม เรียงความ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ
และรายงานการประชุม

ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสรางและหลักไวยากรณ
เบือ้ งตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคพืน้ ฐาน คำศัพทและสำนวน
ในชีวิตประจำวัน

วิชาพืน้ ฐาน 362101
หลักไวยากรณและรูปประโยคขัน้ พืน้ ฐานในระดับทีส่ งู ขึน้ การฟง การพูด
การอานและการเขียน ศัพทและสำนวนในชีวติ ประจำวัน
วิชาพืน้ ฐาน 362102
หลักไวยากรณและรูปประโยคขัน้ พืน้ ฐานทีซ่ บั ซอน การสนทนาโตตอบ
ในชีวิตประจำวัน
พืน้ ฐาน : 362115 หรือ 362201
การเขียนความเรียงสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน โดยใชโครงสราง
ประโยคและสำนวนตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสม
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พืน้ ฐาน : 362115 หรือ 362201
การสนทนาเรือ่ งงาย ๆ ในชีวติ ประจำวัน

 ⌫ 
   



การอานหนังสือพิมพภาษาจีน คำศัพท และสำนวนทีใ่ ชในหนังสือพิมพ

ภาษาจีน

 ⌫    
ศัพทและสำนวนพูดที่ใชในการติดตอเจรจาธุรกิจ

 ⌫⌫
    



 ⌫     



ศัพทและสำนวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทยมีการศึกษานอกสถานที่
ศัพทและสำนวนทีใ่ ชในธุรกิจการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

 

      
ทรัพยากรหองสมุด การใชเครือ่ งมือชวยคน การเขียนอางอิง

 ⌫

 ⌫   



วิวฒ
ั นาการ ความหมาย ความสำคัญ แนวโนม ลักษณะ องคประกอบ
หลักและองคประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วแนวคิดเกีย่ วกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ ว บทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนา องคกรทางการทองเทีย่ วระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ
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บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศก กระบวนการ วิธกี ารเทคนิคการนำเทีย่ ว มนุษยสัมพันธสำหรับงานมัคคุเทศก
นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกันอุบัติเหตุและการใหความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวของในงานมัคคุเทศก ระเบียบพิธีการเขาออกราช
อาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา มีการศึกษานอกสถานทีแ่ ละฝกปฏิบตั งิ าน
วิถีชีวิตของคนไทย โครงสรางของสังคม วัฒนธรรมไทย การปกครอง
พุทธศาสนาทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี วรรณคดี หัตถกรรม อาหาร ภูมปิ ญ
 ญาไทย
ประเพณีและเทศกาล มีการศึกษานอกสถานที่

ประเภทและลั ก ษณะทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย วเชิ ง กายภาพ สมดุ ล
ธรรมชาติ การอนุรกั ษและการจัดการทรัพยากรการทองเทีย่ วเชิงกายภาพ หลักการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคในการสื่อความหมาย การนำขอมูลทางดานนิเวศ
วิทยาและภูมศิ าสตรมาใชในการจัดเสนทางและการนำเทีย่ วในแหลงทองเทีย่ วทาง
ธรรมชาติของประเทศไทยและตางประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่

ความหมายและประเภทของแหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม เสนทางการ
ทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ประวัติ ลักษณะทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม
และลักษณะชุมชนของสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตรที่
สำคัญของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
ขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับธุรกิจการบิน ภูมศิ าสตรการบิน กฎและระเบียบการ
จราจรทางอากาศ ตารางเวลากำหนดการบิน ชนิดของเครือ่ งบินและประสิทธิภาพ
การบิน งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน การเขียนบัตรโดยสารและการคิด
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และพัสดุภณ
ั ฑ มีการศึกษานอกสถานที่

 ⌫   



 ⌫    
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แรงจูงใจในการเดินทาง ความตองการและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
จำแนกตามวัตถุประสงคของการเดินทาง วัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร
และปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
ประเภทและองคประกอบของการนำเทีย่ ว หลักการและกระบวนการจัด
นำเที่ยววิธีการและเทคนิคของการสำรวจเสนทางการเดินทางและการเขียนแผนที่
เทคนิคในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การคิดตนทุนและการกำหนด
ราคารายการนำเทีย่ ว เทคนิคการเขียนรายการนำเทีย่ ว มีการฝกปฏิบตั ิ

ความเปนมาและแนวโนมในการพัฒนาสถานทีท่ อ งเทีย่ ว ประเภท ลักษณะ
และการประเมินศักยภาพสถานที่ทองเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนา
สถานทีท่ อ งเทีย่ ว การพัฒนาการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน บทบาทและความรวมมือของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

 ⌫     

ประเภทและโครงสรางองคกรของธุรกิจนำเที่ยว การจัดตั้ง การดำเนิน
งาน ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การตลาด การบริหารงานบุคคลและการ
เงินของบริษัทนำเที่ยว

 ⌫
    



ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตลาดการทองเที่ยว การแบงสวนตลาด
พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเทีย่ ว สวนประสมของการตลาดการทองเทีย่ ว หลัก
การและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธในการพัฒนาการตลาดการ
ทองเทีย่ วทัง้ ภายในและตางประเทศแนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด
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ประเภทและลักษณะของสือ่ การเลือกสือ่ และการบริหารสือ่ การวางแผน
การใชสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธในธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม ทั้งใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

กิจกรรมการทองเที่ยวและคาใชจาย การประมาณการธุรกิจการทอง
เทีย่ วผลกระทบทีม่ ตี อ ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอืน่ การประเมินผลการทอง
เทีย่ วภายในประเทศและระหวางประเทศ แหลงขอมูลสำหรับสถิตกิ ารทองเทีย่ ว หลัก
สถิติที่ใชในการวิเคราะหธุรกิจการทองเที่ยว

ประเภทและลักษณะของขอมูลทางการทองเที่ยว วิธีการแสวงหา การ
เลือกและการวิเคราะหขอ มูล การจัดเก็บและการจัดระบบขอมูล การประยุกตขอ มูล
มาใชในการวางแผน การจัดการและการบริหารงานทางการทองเทีย่ วของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน

 ⌫
       

ปญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
แนวคิดหลักการ วิธกี ารและการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษย

 ⌫
     

ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว การวิเคราะห
ความเปนไปไดของการพัฒนา ระดับ หลักการและกระบวนการจัดทำโครงการ
พัฒนา การประเมินเงินทุนและทรัพยากรบุคคลที่ใชในการพัฒนา การดำเนินงาน
การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
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วิเคราะหระเบียบและกฎหมายทีส่ ำคัญทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการทองเทีย่ วและ
การโรงแรม การแกปญ
 หาโดยอาศัยกฎหมาย กรณีศกึ ษา

พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู แรงจูงใจ คานิยมในการทำงาน
และการพักผอน การปรับหลักจิตวิทยาไปใชในการปฏิบตั งิ านและการใหบริการ
หลักการและเทคนิคเพือ่ ประสบความสำเร็จในหนาทีก่ ารงาน ปจจัยทีม่ ี
อิทธิพลตอทัศนคติของชาวไทย และชาวตางประเทศ ศิลปะในการติดตอ และมนุษย
สัมพันธ

 ⌫⌫
       

วิวัฒนาการ แนวโนม และการดำเนินงานของธุรกิจที่พักและบริการ
อาหาร แนวคิด และหลักการจัดการทีน่ ำมาปรับใชในธุรกิจ โครงสรางการบริหารและ
การดำเนินงานของแตละแผนก มีการศึกษานอกสถานที่

   



 ⌫
     



การดำเนินงานในแผนกแมบา น การบันทึกรายงานและเอกสารอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วกับหองพัก การแกปญ
 หาในแผนกแมบา น การประสานงานกับแผนกอืน่ ๆ ของ
โรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

โครงสรางและการบริหารงานสวนหนาของโรงแรม การสำรองและจัด
สรรหองพัก การตอนรับ การลงทะเบียน การจัดบริการดานสัมภาระ การใหบริการ
ขอมูล วิธกี ารชำระเงิน การประสานงานกับแผนกตาง ๆ ของโรงแรม บริษทั นำเทีย่ ว
และสายการบิน มีการศึกษานอกสถานที่
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ประเภทของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหาร
และเครือ่ งดืม่ การผสมเครือ่ งดืม่ การวางแผนรายการอาหารและการคิดตนทุน รูป
แบบการบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ ในโอกาสตาง ๆ เทคนิคและขัน้ ตอนเกีย่ วกับการ
จัดโตะอาหารและการรับคำสัง่ ในแผนกบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ การเก็บและการ
ทำความสะอาดโตะ การจัดเลีย้ ง การแกปญ
 หาเฉพาะหนา มีการศึกษานอกสถานที่

ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอการตลาดโรงแรม การแบงสวนตลาด พฤติกรรม
การบริโภคของลูกคา สวนประสมของการตลาดโรงแรม หลักการและกระบวนการ
ในการวางแผน เทคนิค และกลยุทธในการวางแผนการตลาดสำหรับการขายหองพัก
หองประชุม และอาหาร เครือ่ งดืม่ กรณีศกึ ษา

แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธทนี่ ำมาประยุกตใชในธุรกิจโรงแรม
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การวางแผน และการเพิม่ ผลผลิต
ของธุรกิจการตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการขยายธุรกิจ กรณีศกึ ษา

วิวัฒนาการของธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ประเภทการจัด
ประชุมและนิทรรศการ กระบวนการวางแผน การดำเนินงาน การบริหารงาน การ
ตลาด การประเมินผลภายหลังการจัดงาน

มารยาทและวิธกี ารเขาสมาคม ตลอดจนการแตงกายและการใชคำพูด
กับบุคคลในสถานที่ และโอกาสตาง ๆ ตามแบบสากลนิยม การฝกฝนและปรับปรุง
บุคลิกภาพในการพูด เพือ่ นำมาใชประโยชนในการประกอบอาชีพ มีการศึกษานอกสถานที่
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บทบาทและความสำคัญของการวิจัยที่มีตอธุรกิจโรงแรม ประเภทและ
ขอบเขตของการวิจยั ขัน้ ตอนการดำเนินการวิจยั การเขียนขอเสนอโครงการวิจยั การ
กำหนดวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจยั การสมุ ตัวอยาง การเก็บรวบรวมและ
การวิเคราะหขอ มูล การเสนอผลงานวิจยั

  



การนำเสนอและอภิปราย หัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจโรงแรม ในระดับ

ปริญญาตรี

   



การศึกษาคนควาทางธุรกิจโรงแรมระดับปริญญาตรีแลวเรียบเรียงเขียน
เปนรายงาน

 
    



ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต คาเชิง
อนุพทั ธและการประยุกต ปริพนั ธและการประยุกต

   ⌫     

วิวฒ
ั นาการ ความสามารถ ประเภท โครงสรางและการทำงานของคอมพิวเตอร
ระบบจำนวน พีชคณิตแบบบูล ขอมูลและระบบสารสนเทศ การแทนขอมูล การ
ประมวลผลขอมูลภาษาคอมพิวเตอร หลักการแกปญ
 หาดวยคอมพิวเตอร การเขียน
โปรแกรมแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมเพือ่ แกปญ
 หาดานตางๆ

 
  



หลักการประมวลผลขอมูล ระเบียบวิธีประมวลผล การเตรียมขอมูล
หนวยเก็บรองการจัดระเบียบแฟม การวิเคราะหระบบ การประมวลผลของแฟม
ขอมูล การประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การสื่อสารขอมูล ศึกษาวิธีใชเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
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แนวความคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับวิชาสถิติ ตัวแปร ขอมูลและมาตรการวัด
การแจกแจงความถี่ การนำเสนอขอมูล คากลางและการกระจาย ความนาจะเปน
เบือ้ งตน การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอยาง การประมาณ
คา และการทดสอบสมมติฐานทางสถิตเิ กีย่ วกับลักษณะของประชากรหนึง่ กลมุ และ
ประชากรสองกลุม การวิเคราะหขอมูลจำแนกประเภทซอฟตแวรทางสถิติในการ
จัดการและวิเคราะหขอมูล

แนวความคิดเกีย่ วกับวิชาสถิติ ตัววัดตำแหนงที่ ตัววัดคากลาง ตัววัดการ
กระจายตัวแปรสุม และการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจง
ทวินาม การแจกแจงปวสซองการแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอยาง สถิตอิ นุมาน
สำหรับประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะหขอ มูลความถี่ การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย

 

 
   



 
    



ความเปนมาของอารยธรรมสมัยโบราณ เมโสโปเตเมีย อียปิ ต จีน อินเดีย
กรีก โรมันอารยธรรมสมัยกลาง การคนพบดินแดนใหม การฟน ฟูศลิ ปวิทยาการ การ
ปฏิรปู ศาสนาสมัย แหงเหตุผล และการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส

การแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตก การปฏิวัติอุตสาหกรรม
วิวฒ
ั นาการดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาของชาติตะวันตก
ตั้งแตสมัยจักรวรรดินิยมจนถึงปจจุบัน เนนความสัมพันธระหวางประเทศและ
เหตุการณปจจุบันอันมีผลกระทบตอเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลก
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ความเปนมาของชาติไทยตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน แนวการ
ปกครอง เศรษฐกิจสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และความสัมพันธกบั ตางประเทศ มี
การศึกษานอกสถานที่

ที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
ลักษณะเกีย่ วกับสัญชาติของบุคคล การไดมาและสิน้ ไปซึง่ สัญชาติไทย การขัดกัน
แหงกฎหมาย
พฤติกรรมและการเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ วิธกี ารศึกษาทางจิตวิทยา การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย อิทธิพล
ของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมพฤติกรรมของอินทรียในรูปของการรับรู บุคลิกภาพ
อารมณ การจูงใจ สติปญ
 ญา การเรียนรแู ละความสามารถตาง ๆ
ขอบเขตและวิธีการของสังคมวิทยา ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม
แนวความคิดทางสังคมวิทยาทีอ่ ธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ลักษณะของ
กลมุ ชุมชนและสถาบันทางสังคม การเปลีย่ นแปลงของสังคม

แนวคิดทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม หลักการอนุรกั ษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม วิธี
การปรับตัวและการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย ผล
กระทบของกิจกรรมมนุษยทมี่ ตี อ สิง่ แวดลอม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาและ
สถานการณสงิ่ แวดลอมในปจจุบนั มลพิษสิง่ แวดลอม รวมทัง้ นโยบายการควบคุม
การปองกัน และการแกไขปญหาสิง่ แวดลอม
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม กำเนิดสังคมและ
รัฐ โครงสรางและองคประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและการเมือง กลมุ ทางสังคม
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และระบบทางการเมือง อุดมการณและลัทธิการเมือง พรรคการเมืองและระบบ
ราชการ การมีสว นรวมทางการเมือง พัฒนาการทางการเมือง การเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมและการเมือง และการบริหารประเทศในสมัยใหม

    



 
  



ศาสตรทางจิตวิทยา ความหมายและความเปนมาของจิตวิทยา พัฒนา
การของมนุษยในชวงวัยตาง ๆ ระบบของรางกายทีม่ ผี ลกระทบตอพฤติกรรม อารมณ
การรับรู การเรียนรู การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความแตกตางระหวางบุคคล
สุขภาพจิต การปรับตัว การควบคุมความเครียด พฤติกรรมของมนุษยในสังคม
บทบาทของจิตวิทยาที่มีตอการทำงานและธุรกิจอุตสาหกรรม

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา ปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอ
พฤติกรรมนักทองเทีย่ ว คานิยมในการทำงานและการพักผอน การนำหลักจิตวิทยา
ไปใชในงานดานการบริการ

       

การเปรียบเทียบภูมิภาคหนึ่งกับอีกภูมิภาคหนึ่งในแงมุมการขยายตัว
ของทองถิ่นและเขตการปกครอง ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง วิเคราะหเปรียบ
เทียบประเด็นการจัดการ ผลกระทบจากสภาพภูมศิ าสตรและวัฒนธรรมทีม่ ตี อ การ
การดำเนินการธุรกิจระหวางประเทศและเครื่องมือในการประเมินผล

 

           

ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่นดวยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากล
เกีย่ วกับมรรยาทในสังคม การรจู กั ตัวเองเพือ่ ปรับปรุงตัวเอง การฝกการพัฒนาจิตใจ

     



กระบวนการความคิด ความคิดที่แสดงออกมาเปนรูปการอางเหตุผล
แบบนิรนัยและอุปนัย บทบาทของตรรกศาสตรในการอธิบายทางวิทยาศาสตรและ
ในการใชภาษาทัว่ ไป
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ความสำคัญ สารสนเทศและแหลงสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหองสมุด การเลือก และการเขียนรายงาน

ความหมาย ขอบเขต ปญหาและวิธีการของปรัชญา ความสัมพันธ
ระหวางปรัชญากับตรรกศาสตรที่นำวิธีการใชเหตุผลมาเปนเครื่องมือพิจารณา
ปญหาดานอภิปรัชญา ญาณวิทยาและ จริยศาสตรทเี่ กีย่ วเนือ่ งในชีวติ ประจำวัน

 

 
  



 
  



 
  



พืน้ ฐาน : 757112
การจัดการกลยุทธทางธุรกิจระหวางประเทศ การวิเคราะหการแขงขัน
ทางธุรกิจ หลักและทฤษฎีการคา การลงทุน กิจกรรมทางการจัดการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การตลาด การผลิต การเงินและสภาพแวดลอมระหวางประเทศ

พืน้ ฐาน : 758111
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการตลาดระหวางประเทศ ลักษณะที่แตก
ตางและแนวโนมในตลาดตางประเทศ กลยุทธ การวางแผนและการควบคุมทางการ
ตลาดระหวางประเทศ ผลกระทบทีเ่ กิดจากความตางของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมือง ปญหาและอุปสรรคในตลาดระหวางประเทศ

พืน้ ฐาน : 759211
การจัดการการเงินระหวางประเทศ ดุลการชำระเงิน ตลาดและสถาบัน
การเงินระหวางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลีย่ นและเครือ่ งมือในการปริวรรคเงินตรา
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ระหวางประเทศ ทฤษฏีทางการเงินระหวางประเทศ การพยากรณคา เงิน รวมทัง้ การ
วัดและการจัดการกับความเสีย่ งของอัตราการแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้ ระหวาง
ประเทศ

 
   



   



   



พืน้ ฐาน : 757231
กฎเกณฑการรับขนทางบก ทางเรือ และทางอากาศ กฎของเฮก กฎของ
เฮกวิสบี้ กฎของแฮมเบอรก และอนุสญ
ั ญาวอรซอว สิทธิและความรับผิดชอบตาม
กฎหมายของคกู รณีผมู สี ว นไดเสีย ซึง่ เปนไปตามกฎหมายการรับขนระหวางประเทศ
อนุสญ
ั ญาและสัญญาระหวางประเทศ และกฎหมายไทย
พืน้ ฐาน : 759211
ความแตกตางทางดานวัฒนธรรมระหวางประเทศ เครือ่ งมือทางการเงิน
ระหวางประเทศ ตลาดการเงินระหวางประเทศ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งใน
การลงทุนระหวางประเทศ ทฤษฎีการลงทุนระหวางประเทศ ความสำคัญและวิธกี าร
กระจายความเสีย่ งการลงทุนระหวางประเทศ การวิเคราะหผลการดำเนินงานในการ
ลงทุนระหวางประเทศและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยน

พืน้ ฐาน : 753112
ทฤษฏีของการคาระหวางประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปจจัยที่
ทำใหเกิดการเคลือ่ นไหวทางเศรษฐกิจ นโยบายการคาระหวางประเทศ นโยบายการ
คาเสรี อัตราแลกเปลีย่ น ดุลการชำระเงิน การลงทุนระหวางประเทศ นโยบายอัตรา
แลกเปลีย่ นแบบใหม การประยุกตใชหลักและทฤษฏีเศรษฐศาสตร ระหวางประเทศ

     

พืน้ ฐาน : 757231
กฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายการขนสง กฎหมายประกันภัย
ขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ การเคลือ่ นยายเงินลงทุนระหวางประเทศ การ
ควบคุมและการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ภาษีอากรและหลักการของ
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กฎหมายระหวางประเทศที่มีเกี่ยวของกับสัญญา การตัดสินชี้ขาดและการยุติขอ
พิพาทและกรณีตัวอยางเกี่ยวกับกฎหมายการคาระหวางประเทศ
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พืน้ ฐาน : 757111
พัฒนาการ ประเภทและลักษณะวัฒนธรรมทีม่ สี ว นสัมพันธกบั ลัทธิเชือ้
ชาติ อาณานิคมและจักรวรรดินยิ ม ทฤษฎีความสัมพันธของมนุษยชาติ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ การอนุรักษวัฒนธรรมและผลกระทบ
ทางวัฒนธรรมตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ

พืน้ ฐาน : 758111
การจัดการภายในองคการเกีย่ วกับการสงออกและนำเขา การพัฒนาการ
คาตางชาติ กระบวนการและวิธีการสงออกและนำเขา ระเบียบ พิธีการศุลกากร
หนาที่และกิจกรรมของหนวยงานบริการ

    

พืน้ ฐาน : 757112
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจในอนาคต ความสำคัญและการจัดสง
กำลังทางธุรกิจระหวางประเทศ กลยุทธการจัดสงกำลังทางธุรกิจระหวางประเทศ
องคประกอบของการจัดการในการสงกำลังบำรุง การจัดสงกำลังดานการซื้อ การ
ผลิต การตลาด การเงินและทรัพยากรมนุษย ระบบเอกสาร การจัดองคการและการ
ควบคุมตนทุนในการจัดสงกำลัง

 
   



พืน้ ฐาน : 757112
กลยุทธและความแตกตางของการจัดการทรัพยากรมนุษยระหวาง
ประเทศโครงสรางและความแตกตางดานวัฒนธรรมในการติดตอสื่อสาร การคัด
เลือก การพัฒนา การฝกอบรม และการประเมินผลบุคลากรภายใตการมอบหมาย
งานระหวางประเทศ
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พืน้ ฐาน : 760241
การบัญชีระหวางประเทศ ความแตกตางของระเบียบขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ในการจัดทำบัญชี วิธกี ารทางบัญชี การตรวจสอบการเงินและการตรวจสอบภายใน
แตละประเทศ การบัญชีสำหรับราคาทีเ่ ปลีย่ นแปลง การวิเคราะหงบการเงินระหวาง
ประเทศระบบบัญชีและการประเมินผลการดำเนินงาน การภาษีอากร สำหรับบริษทั
ขามชาติและกรณีศึกษา

พืน้ ฐาน : 757112
ภูมิศาสตรการบินระหวางประเทศ สิทธิการบิน การขนสงทางอากาศ
อุตสาหกรรมการบิน สายการบินและเครือขาย ระบบการสำรองที่นั่งและจำหนาย
บัตรโดยสาร การบริการผโู ดยสาร ระเบียบพิธเี ขาออกระหวางประเทศและระเบียบ
พิธศี ลุ กากร การขนสงสินคาทางอากาศ การตลาด การจัดการงานบุคคลสำหรับการ
รับขนสินคาทางอากาศ และแนวโนมของการขนสงทางอากาศ

การเมืองระหวางประเทศ ปจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบตอตำแหนงและ
สถานภาพทางการเมืองและสถาบัน กฎระเบียบและขอบังคับตามนโยบายตาง
ประเทศ รวมถึงเครือ่ งมือและนโยบายการคาระหวางประเทศ

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การเติบโต
ทางเศรษฐกิจในเอเชีย โครงสรางทางอุตสาหกรรมและการคา นโยบายและแนวโนม
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ทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะหเปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการคา ตลอดจนการลงทุนในเอเชีย

 
    



 
    



 
     



 
     



การพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การเติบโต
ทางเศรษฐกิจในยุโรป โครงสรางทางอุตสาหกรรมและการคา นโยบายและแนวโนม
ทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะหเปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการคา ตลอดจนการลงทุนในยุโรป

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การเติบโต
ทางเศรษฐกิจในแอฟริกา โครงสรางทางอุตสาหกรรมและการคา นโยบายและแนว
โนมทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะหเปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการคา ตลอดจนการลงทุนในแอฟริกา

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การเติบโต
ทางเศรษฐกิจในอเมริกาเหนือ โครงสรางทางอุตสาหกรรมและการคา นโยบายและ
แนวโนมทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะหเปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการคา ตลอดจนการลงทุนในอเมริกาเหนือ

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การเติบโต
ทางเศรษฐกิจในอเมริกาใต โครงสรางทางอุตสาหกรรมและการคา นโยบายและแนว
โนมทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะหเปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการคา ตลอดจนการลงทุนในอเมริกาใต

  185
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

 
  



 ⌫⌫
   



พืน้ ฐาน : 757112
กลยุทธของกิจการระดับโลก วิวฒ
ั นาการ สภาพแวดลอมธุรกิจระหวาง
ประเทศ การวางแผนกลยุทธ โครงสรางองคการ ประเด็นการจัดการและการตลาด
การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม จริยศาสตรและการประเมินผลการดำเนินการ

พืน้ ฐาน : 757122
หลักและระเบียบวิธวี จิ ยั การกำหนดปญหาการวิจยั ดานการดำเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศ ตลอดจนการนำเสนอและรายงานวิจยั

  



การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจระหวางประเทศใน

ปริญญาตรี

   



การศึกษาและคนควาทางธุรกิจระหวางประเทศ ระดับปริญญาตรีและ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

 ⌫
   



 ⌫   



พืน้ ฐาน : 132111/757112
วิวฒ
ั นาการของสปา ประเภทของธุรกิจสปา องคประกอบของธุรกิจสปา
การจัดการและการดำเนินงาน การตลาดและการสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑและ
การจัดอาหารในสปา จริยธรรมทีเ่ กีย่ วของ แนวโนมของธุรกิจสปา มีการศึกษานอก
สถานที่
ผลของโลกาภิวตั นทมี่ ตี อ ธุรกิจการทองเทีย่ ว ประเภทและโครงสรางของ
ธุรกิจการทองเทีย่ ว พฤติกรรมนักทองเทีย่ ว อุปสงคและอุปทาน นโยบาย การวาง
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แผนและการพัฒนาการทองเทีย่ ว การวิจยั ดานการทองเทีย่ ว แนวโนนของธุรกิจการ
ทองเที่ยว

 ⌫   



 ⌫
      



 
  



    



การวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเทีย่ ว ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่
มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ รูปแบบพฤติกรรมนักทองเทีย่ ว ตลาดนักทองเทีย่ วและ
แนวโนม

พืน้ ฐาน : 757112
สภาพแวดลอมของการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรมและทอง
เทีย่ ว การจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม
และการพัฒนาอาชีพ ผลตอบแทน การสรางแรงจูงใจและการประเมินผล การปฏิบตั ิ
งาน เทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การ
สรางทีมและการควบคุม

พืน้ ฐาน : 763311
การจัดการหองพัก ระบบการสำรองหองพัก การจัดสรรหองพัก อัตราคา
หองพัก การตอนรับ การลงทะเบียน การบริการดานสัมภาระ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดตอสือ่ สาร การชำระเงิน การประสานงานกับแผนกตาง ๆ การจัดการดาน
ความปลอดภัย การสรางมาตรฐานและการจัดการคุณภาพของงานบริการสวนหนา

พืน้ ฐาน : 763311
การออกแบบและจัดองคการในโครงสรางของานสวนแมบา น ลักษณะ
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล การพัฒนาทักษะและพฤติกรรมของ
บุคลากร การจัดการสินคาคงคลังและเครือ่ งมือ การจัดการทรัพยากรมนุษยและการ
ควบคุมการดำเนินการ
  187
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

 
  



 
   



 
     



 ⌫
     



พืน้ ฐาน : 763311
องคประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมศิ าสตรการบิน สิทธิทางการบิน
สายการบินและเครือขายการบิน ระบบการสำรองทีน่ งั่ และจำหนายบัตรโดยสาร การ
บริการผโู ดยสาร ระเบียบพิธเี ขาออกระหวางประเทศ ระเบียบพิธศี ลุ กากร การขนสง
สินคาทางอากาศ การตลาด การจัดการงานบุคคล แนวโนมในอุตสาหกรรมการบิน

พืน้ ฐาน : 763311
การจัดการดานอาหารและเครื่องดื่ม ความคาดหวังของลูกคา การ
ดำเนินงานและการควบคุมคุณภาพ การตลาด การเงิน การจัดการดานอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ในธุรกิจและองคกรตาง ๆ กรณีศกึ ษา

พืน้ ฐาน : 761111
พัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภทและแนวคิดการจัดการ
โรงแรม โครงสรางการจัดการ ระบบและการดำเนินการ งานสวนหนา การเตรียมและ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานแมบาน บัญชีและการควบคุม แนวโนมของ
อุตสาหกรรมโรงแรม

พืน้ ฐาน : 761111
พัฒนาการของอุตสาหกรรมนำเทีย่ ว โครงสรางองคกรธุรกิจนำเทีย่ ว การ
จัดตัง้ การดำเนินงาน ระบบการสำรอง เทคนิคในการเขียนรายการนำเทีย่ ว การคิด
ตนทุนและการกำหนดราคายาย การตลาดและการเงินของธุรกิจนำเทีย่ ว และการ
ฝกปฏิบัติ
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พืน้ ฐาน : 758111
การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว การวางแผน
กลยุทธการตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศการตลาด
การวัดอุปสงคของตลาดบริการ การพัฒนากลยุทธการตลาด โปรแกรมทางการ
ตลาด การจัดองคการ การประเมินผล และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด การ
วิเคราะหปญหาทางตลาดและกรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรมและบริการ

 ⌫⌫
        

พืน้ ฐาน : 759211 และ 760111
ความรูทางการบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว การ
วิเคราะหงบทางการเงิน การจัดการตนทุน นโยบายราคาและการกำหนดอัตราคา
หอง นโยบายบุคลากรและการควบคุมตนทุนดานบุคลากร การจัดการสินทรัพยระยะ
สัน้ การลงทุนระยะยาวและการตัดสินใจ การวิเคราะหตน ทุน-ปริมาณขาย-กำไร การ
จัดทำงบประมาณและการควบคุมภายใน และกรณีศกึ ษา

 ⌫⌫
        

พืน้ ฐาน : 757112
หลักจริยศาสตรในธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม การใชหลัก
จริยศาสตรประกอบการตัดสินใจ การนำหลักจริยศาสตรมาใชในอุตสาหกรรม
โรงแรมและทองเที่ยวอยางมีประสิทธิผล

   



พืน้ ฐาน : 758111
พฤติกรรมของลูกคา การประเมินตนทุน การกำหนดราคาอาหารและ
เครือ่ งดืม่ การออกแบบใบรายการอาหารและเครือ่ งดืม่
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พืน้ ฐาน : 757112
พัฒนาการงานจัดเลี้ยง ประเภทและรูปแบบการจัดงาน การออกแบบ
รายการอาหารและเครือ่ งดืม่ การคำนวณปริมาณอาหาร การควบคุมความสะอาด
และความปลอดภัย การออกแบบตกแตงสถานที่ และรูปแบบการจัดงานการขาย
และการรับจอง การจัดการตนทุน การวางแผนกำลังคน

     

พืน้ ฐาน : 757111
พัฒนาการของธุรกิจเรือสำราญ รูปรางลักษณะของเรือ องคประกอบ
และธุรกิจทีเ่ กีย่ วของ เสนทางเดินเรือ งานบริการสวนตางๆบนเรือ การวางแผนและ
การตลาด การจัดการบุคลากร และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ

 
   



   



 ⌫
   



พืน้ ฐาน : 757111
การบริการเครื่องดื่ม การออกแบบและการจัดบาร อุปกรณ การจัดซื้อ
การจัดการสินคาคงคลัง การเก็บรักษา การผลิต การบริการ และการตลาด

พืน้ ฐาน : 757111
การจัดการธุรกิจภัตตาคาร การกำหนดตลาดเปาหมาย การพัฒนาแผน
ธุรกิจ การวิเคราะหทำเลทีต่ งั้ การดำเนินการธุรกิจ การออกแบบและการตกแตง การ
กำหนดรายการอาหารและราคา การควบคุมตนทุนและการจัดการสินคาคงคลัง การ
จัดการทรัพยากรมนุษย และแนวโนมอุตสาหกรรมภัตตาคาร

หลักโภชนาการ หลักความปลอดภัยและการปองกันในการจัดเตรียม
ชนิดของอาหารและประกอบอาหาร การวางแผนจัดรายการอาหาร และการบริการ
ประเภทและชนิดของอาหาร
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   ⌧ 



 ⌫
  



   



พืน้ ฐาน : 757111
ประเภทของธุรกิจการแสดงสินคา องคประกอบของธุรกิจ การวิเคราะห
ลูกคา การจัดแสดงสินคาและการออกแบบพื้นที่การแสดงสินคา อุปกรณและ
เทคโนโลยี การกำหนดราคาและการขายพื้นที่ การบริหารจัดการภายในงาน การ
ประเมินผลการจัดงาน กฎระเบียบพิธีทางศุลกากร หนวยงานของรัฐและองคกรที่
เกีย่ วของ แนวโนมอุตสาหกรรม

พืน้ ฐาน : 757111 และ 763211
ลักษณะและประเภทของการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล แรงจูงใจในการให
รางวัล ผทู มี่ บี ทบาทในอุตสาหกรรม การวิเคราะหลกู คา การกำหนดแนวคิดของงาน
การเลือกสถานที่จัดงาน การควบคุมงบประมาณ การวางแผนดานการตลาดและ
แนวโนมของธุรกิจ
พืน้ ฐาน : 752191
บทบาท ความรับผิดชอบและลักษณะเฉพาะของมัคคุเทศก ระเบียบวิธกี าร
เขาออกราชอาณาจักร กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับมัคคุเทศก การศึกษานอกสถานที่

    ⌫ 
     

พืน้ ฐาน : 763111
ระบบสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับการทองเที่ยว ผลกระทบตอการทองเที่ยว หลักการ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การวางแผนและการจัดการทรัพยากร
และสิง่ แวดลอม หลักการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
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พืน้ ฐาน : 757111
การวางแผนลงทุนและพัฒนาการโรงแรมระหวางประเทศ สัญญาและ
ระบบการจัดการ การดำเนินธุรกิจ การจัดการดานทรัพยากรมนุษย การกำหนด
มาตรฐาน แนวโนมการแขงขันในอุตสาหกรรม

 ⌫
  



 ⌫
  



 ⌫    



 ⌫
    



พืน้ ฐาน : 763111
ประวัติความเปนมาและขอบเขตของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน รูปแบบ
ของการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน กลมุ ทีม่ บี ทบาทในการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน การจัดการ
ในแตละสวนงาน ความสัมพันธกบั หนวยงานอืน่ ๆ

พืน้ ฐาน : 757111
พัฒนาการและลักษณะของการทองเที่ยวทางทะเล ผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอมและระบบนิเวศนทางทะเล แนวคิดทางการจัดการการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
การวางแผนและการดำเนินงานดานการทองเที่ยวทางทะเล
พืน้ ฐาน : 757111
ธุรกิจที่พักตากอากาศ พฤติกรรมของลูกคา การออกแบบสถานที่พัก
แบบตางๆ การจัดการและการพัฒนา การจัดกิจกรรมพักผอน แนวโนมอุตสาหกรรม
ทีพ่ กั ตากอากาศ

พืน้ ฐาน : 757112
การพัฒนาธุรกิจการโรงแรมและการทองเทีย่ ว การศึกษาความเปนไปได
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ของการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การดำเนินงาน
การควบคุมและการะประเมินผลโครงการ

   



พืน้ ฐาน : 757112
การบริหาร การดำเนินการและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
สโมสร การวิเคราะหตลาด การจัดการดานสมาชิกสัมพันธ การจัดอาหารและเครือ่ ง
ดืม่ ในสโมสร การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการดานพนักงาน การจัด
ทำงบการเงินและการควบคุมทางการเงิน การจัดการในเหตุการณพิเศษและกรณี
ศึกษา

     

พืน้ ฐาน : 757111
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม ประเภทของการจัดประชุม องคประกอบ
ของธุรกิจจัดประชุม อุปกรณและเทคโนโลยีการจัดประชุม การจัดการและการ
ดำเนินงาน แผนการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวของ หนวยงานและองคการในการสง
เสริมการจัดประชุม แนวโนมของอุตสาหกรรมการจัดประชุม

 
    



พืน้ ฐาน : 760111 และ 761111
การจัดการตนทุนและยอดขาย การควบคุมการผลิตในดานตนทุนและ
คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม

 
       

พืน้ ฐาน : 768313
วิเคราะหสถานการณ วิเคราะหสภาพการแขงขัน และวิเคราะหสภาพ
ทางการเงินในธุรกิจบริการ การวางแผนการตลาด การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ในแผน และการควบคุม โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
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 ⌫⌫⌫
      



พืน้ ฐาน : 757122
หลักและระเบียบวิธวี จิ ยั การกำหนดปญหาการวิจยั ดานการดำเนินธุรกิจ
โรงแรมและทองเทีย่ ว ตลอดจนการนำเสนอและรายงานการวิจยั

  



   



การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจโรงแรมและทอง
เที่ยวในระดับปริญญาตรี
การศึกษาคนควาทางธุรกิจโรงแรมและทองเทีย่ ว ระดับปริญญาตรี และ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

 
 
  



 
     



พืน้ ฐาน : 757112
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรการขนสงทางบก ระบบการขนสงทาง
บกในปจจุบนั และแนวโนมในอนาคต นโยบาย การวางแผน มาตรการการสรางเครือ
ขายระบบขนสงทางบก การวิเคราะหผลกระทบของการขนสงทางบกตอสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในระบบ
ขนสงทางบก

พืน้ ฐาน : 761111
วิวัฒนาการการจัดหาและจัดซื้อ การจัดหาสินทรัพยประเภททุนและ
บริการ การคัดเลือกผจู ดั หา การเจรจาตอรอง การกำหนดราคาซือ้ ขัน้ ตอนการจัด
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ซือ้ และระบบสารสนเทศ การจัดการการขนสงการจัดหาและจัดซือ้ ระหวางประเทศ
การจัดหาและจัดซือ้ ของภาครัฐ ตลอดจนกลยุทธในการจัดซือ้ และการจัดการหวงโซ
อุปทาน

 
   



 ⌫⌦
  



 
  



พืน้ ฐาน : 761111
การจัดการการดำเนินการในโลจิสติกส ธรรมชาติของการบริการในระบบ
โลจิสติกส บทบาทของการบริการโลจิสติกสตอ ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ การออก
แบบระบบบริการโลจิสติกสทมี่ ปี ระสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขัน การจัด
สงมอบการบริการในโลจิสติกส

หลักการ แนวคิด กระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ ว
ของ ความรพู นื้ ฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรพู นื้ ฐานในการปฏิบตั ิ
งาน การสือ่ สาร และมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน

พืน้ ฐาน : 757112
แนวคิดเกีย่ วกับการวัดผลการปฎิบตั งิ านทางโลจิสติกส หลักเกณฑและ
การกำหนดเปาหมายขององคการ การนำเปาหมายขององคการไปเปนเปาหมาย
ของแผนกและหนาทีง่ านเพือ่ กิจกรรมทางโลจิสติกส การจัดการผลิตภาพ การสราง
มาตรฐานเทียบเคียง การวัดผลการดำเนินงานทางการเงิน การวัดความพอใจของ
ลูกคา การวัดประสิทธิภาพ กระบวนการภายในทางธุรกิจและการประเมินผลการ
เรียนรูขององคการเพื่อกำหนดเปาหมายทางโลจิสติกส
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พืน้ ฐาน : 757231
ประวัตคิ วามเปนมาของการประกันภัยการขนสง หลักการการประกันภัย
สินคาขนสง เบีย้ ประกัน การโอนสิทธิต์ ามกรมธรรมประกันภัยและการรับชวงสิทธิ
การประกันภัยซอนและการประกันภัยต่ำกวามูลคา การเรียกรองและหลักการ
คำนวณคาสินไหมทดแทน การประกันภัยสินคาขนสงทางทะเล การประกันภัยแบบ
สหการตลอดจนการปองกันการฉอฉล

 ⌦  



พืน้ ฐาน : 764390
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบ
หมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

 ⌫⌫
     



พืน้ ฐาน : 757122
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส การกำหนด
ปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสำหรับ
การวิจยั การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจยั

  



   



การนำเสนอและอภิปรายหัวขอทีน่ า สนใจทางการจัดการโลจิสติกส ใน
ระดับปริญญาตรี
การศึกษาและคนควาทางการจัดการโลจิสติกส ระดับปริญญาตรีและ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

 

     



ความสัมพันธของการผลิตอาหารกับความตองการอาหาร ของประชากร
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ชนิดและแหลงอาหาร ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหวางการผลิต
พฤติกรรมการบริโภคและความสำคัญของการบริโภค ตอการเจริญเติบโตของ
รางกาย หลักการแปรรูปและเก็บรักษาอาหารบทบาทขององคกรตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดการเรื่องอาหารของมนุษยชาติ

  ⌫   



กลไกการกำเนิดและพัฒนาการของมนุษย บทบาททางเพศ การดูแลสง
เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปองกันภาวะเสีย่ งของบุคคลวัยตาง ๆ สุขภาพ
ผูบริโภคสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ ปจจัยทางครอบครัวที่สงผลตอสุขภาพ ความกาว
หนาทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

        

ภาษาไทยในการสือ่ สาร ความคิดกับการใชภาษา ภาษากับสังคม และ
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 
    



 ⌦  



  ⌫   



มรดกโลกตัง้ แตสมัยกอนประวัตศิ าสตรจนถึงสมัยปจจุบนั ในดานสังคม
เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ภูมปิ ญ
 ญาความรู ความเชือ่ ทางศาสนา ภาษา ศิลป
วรรณคดี และการสือ่ สาร ความเขาใจในคุณคาและผลงานสรางสรรคของมนุษยชาติ
ประวัตศิ าสตร ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และ
วิถชี วี ติ ของคนไทย อดีต ปจจุบนั และแนวโนมในอนาคต

การดำเนินชีวติ ในสังคม ความเขาใจตนเองและผอู นื่ ทักษะวิธคี ดิ แกไข
ปญหาเชิงสรางสรรค การพัฒนาบุคลิกภาพและมรรยาททางสังคม ศิลปะการสือ่ สาร
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว ในสังคม และในการ
ทำงาน
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ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกับการดำเนินชีวติ
ทีด่ ี บทบาทและการดำเนินชีวติ ของมนุษยในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน
และสังคม การเรียนรกู ารเปนผปู ระกอบการ การจัดการองคประกอบทางเศรษฐกิจ
และรูปแบบและประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตรและการจัดการ
พืน้ ฐานของมนุษยโดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตัง้ ถิน่ ฐาน ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกบั สังคมดานวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองกฎหมาย ภูมหิ ลังสังคมไทย การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ปญหาสังคม และแนวทางแกไข

ฟงกชันและกราฟ ระบบสมการเชิงเสน กำหนดการเชิงเสน ความนา
จะเปน การสุมตัวอยาง คาเฉลี่ยและการแปรผัน การนำเสนอขอมูล การประยุกต
คณิตศาสตรและสถิตเิ พือ่ เพิม่ ความรใู นเรือ่ งธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับชีวติ ประจำวัน ความ
รเู บือ้ งตนในการใชคอมพิวเตอรเพือ่ ชวยในการคำนวณ นำเสนอขอมูล คนควาและ
สื่อสาร

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต และการปฏิสัมพันธ วิวัฒนาการ
เทคโนโลยีผลกระทบสิ่งแวดลอม การประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และการใช ท รั พ ยากรอย า งยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษา และมี ก ารศึ ก ษา
นอกสถานที่
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