
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

คณะวทิยำกำรจัดกำร 
ภำควชิำบริหำรธุรกจิ  สำขำวชิำกำรจัดกำรประชุม  นิทรรศกำร  และกำรท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรำงวลั 

 
460-101  3(3-0-6) 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ  
(Introduction to Business) 
 การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ  แนวคิดการ
จดัการทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การจดัการการ
ด าเนินงาน การตลาด การบัญชี  การเงิน  ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ  
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 Types of business; business management 
concepts; human resource management; operation 
management; marketing; accounting; finance; international 
business; relationship between businesses and business 
environment; business ethics 
 
460-103  3(3-0-6) 
หลกัการตลาด   
(Principles of Marketing) 
 ความหมายและขอบเขตของการตลาด ปรัชญา
และแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ความ รู้ เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการวิจัยทางการตลาด การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการ
ตลาด การพฒันาส่วนประสมการตลาด และประเด็นทางการ
ตลาดท่ีน่าสนใจ 
 Definitions and scopes of marketing; important 
marketing concepts and philosophies; marketing process; 
marketing environment; fundamental knowledge of consumer 
behavior and marketing research; market segmentation, 
targeting, and positioning; marketing mix development; and 
interesting marketing issues 
  
 
 
 

460-104  3(3-0-6) 
หลกัการเงิน    
(Principles of Finance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 464-111 หลกัการบญัชีขั้นตน้  
Prerequisite : 464-111 Principles of Accounting 
 เป้าหมายและหน้าท่ีทางการเงิน  การวิเคราะห์งบ
การเงิน  การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหาร
เงินทุนหมุนเวยีน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและตน้ทุน
เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 Financial objectives and responsibilities; 
financial statement analysis; financial planning and 
forecasting; working capital management; capital budgeting; 
sources of funds and cost of capital; dividend policy 
 
460-105  3(3-0-6) 
สถิติธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้  
(Business Statistics and Applications)  
 เคร่ืองมือมูลฐานทางสถิติ การวดัแนวโน้มเขา้สู่
ส่วนกลาง การวดัต าแหน่ง การวดัการกระจาย โคง้ปกติ วิธีการ
เก็บตวัอยา่ง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตวัอยา่ง 
ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การ
วเิคราะห์อนุกรมเวลา สหสมัพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นอยา่ง
ง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคก าลงัสอง 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และ
น าเสนอขอ้มูล 
 Fundamental tools for statistics; measures of  
central tendency; measures of  location; measures of 
dispersion; normal curve; sampling method; probability 
theory; sampling distribution; confidence interval; statistical 
hypothesis testing; time series analysis; correlation and 
simple regression; analysis of variance; Chi-square testing ; 
statistical packages for data analysis and presentation  
 
 



460-106  3(3-0-6) 
หลกัการจดัการธุรกิจ     
(Principles of Business Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 460-101  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ  
Prerequisite : 460-101  Introduction to Business 
 ลกัษณะขององคก์รธุรกิจ หนา้ท่ีและบทบาทของ
ผูบ้ริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การจูงใจ การส่ือสารและการ
ตดัสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัด
องค์กร การช้ีแนะและการควบคุม พฤติกรรมองค์กร การ
ท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า   
 Characteristics of business organization; 
manager’s role and duties; effective management for business 
firms; corporate social responsibility; motivation, 
communication and decision making; management process 
focusing on planning, organizing, leading and controlling; 
organizational behavior; teamwork; leadership 
 
460-107  3(2-2-5) 
ซอฟตแ์วร์ประยกุตท์างธุรกิจ     
(Software Applications in Business) 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  ระบบเครือข่าย และ
ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ 
ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ส่ือผสม ซอฟตแ์วร์การ
น าเสนอ ซอฟต์แวร์ทางสถิติเบ้ืองตน้ และการสร้างเวบ็ไซต์
พ้ืนฐาน  
 Fundamentals for information technology and 
communications, hardware, software; network systems and 
primary database; ethics in information technology; effective 
usage of software applications in business: word processing 
software, spreadsheet software, database management 
software, multimedia software, presentation software, basic 
statistical analysis software and basic website development 
 
 
 
 

460-201  3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจ      
(Business Law) 
 บทบัญญัติของกฎหมายท่ีส าคัญในทางธุรกิจ
เก่ียวกับบุคคล นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั  บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั) นิติกรรม สัญญา (ซ้ือ
ขาย ขายฝาก เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ ยมืใชส้ิ้นเปลือง ยมืใชค้งรูป จา้ง
แรงงาน จ้างท าของ เช็ค ค ้ าประกัน จ านอง จ าน า) นิติเหตุ 
(ละเมิด จดัการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได)้  
 Legal provisions on the aspects of business 
administration, which related to natural persons, juristic 
persons (general partnerships, limited partnerships, limited 
companies, public limited companies), juristic acts, contracts 
(sale, sale with right of redemption, hire of property, hire-
purchase, loan for consumption, loan for use, hire of services, 
hire of work, cheques, suretyship, mortgage, pledge), legal 
causes (wrongful acts, management of affairs without 
mandate, undue enrichment)  
 
460-203  3(3-0-6) 
การจดัการด าเนินงาน      
(Operations Management) 
 การน าทฤษฎีและเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการวางแผนทางธุรกิจ และตดัสินใจแกปั้ญหา การวิเคราะห์
เพื่อการตดัสินใจ  ระบบการด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ 
การออกแบบระบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
 Implementation of mathematical theories and 
tools for business planning and decision making for problem 
solving; analysis for decision making; operation systems; 
forecasting techniques; systems design; manufacturing 
planning and control; quality control; supply chain 
management  
 
460-204  3(2-2-5) 
การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ                   
(Business Communication) 
 องค์ประกอบและรูปแบบของการติดต่อส่ือสาร
ทางธุรกิจ บุคลิกภาพและทกัษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน การเขียนเอกสารและรายงาน



ทางธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ทางธุรกิจ จริยธรรมการติดต่อ ส่ือสาร การส่ือสารข้าม
วฒันธรรม เทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  
 Components and forms of business 
communication; personality and communication skills: 
listening, speaking, reading, and writing; writing business 
documents and business report; business presentation; 
publicize information; communication ethics; cross-cultural 
communication; business communication technologies  
 
460-400  1(0-0-3) 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
(Co-Curricular Activities I) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็น
ทีมทั้งในสาขาวชิาและหรือระหวา่งสาขาวชิา ภายใตค้  าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and 
public mind;  team working within and/or across disciplines  
under the supervision of advisors 
 
460-401  3(3-0-6) 
การจดัการเชิงกลยทุธ์      
(Strategic Management) 
เง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน  : มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 105 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาแกน
ครบทุกวชิา 
Condition of Registration : Having at Least a Total of 105 
Credits and Completing all Core Courses 
 การจัดการท่ีมีวตัถุประสงค์ระยะยาว การวาง
นโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
จุดเด่นจุดดอ้ยของกิจการ การก าหนดกลยุทธ์ในระดบัต่าง ๆ 
การปฏิบัติการเก่ียวกับการตลาด  การเงิน  การผลิต  การ
ประเมินผลและการควบคุม กรณีศึกษาเก่ียวกับการพฒันา
ธุรกิจ การวางแผนและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
Management with long-term objectives; policy planning; 
external and internal environmental scanning; business 

strengths and weaknesses; strategy formulation for different 
levels; implementation in marketing, finance, production, 
evaluation and control; case studies for business 
development, strategic planning and decision making  
 
464-111  3(3-0-6)   
หลกัการบญัชีขั้นตน้ 
(Principles of Accounting) 
 ประวติั ความหมาย แนวคิด และวตัถุประสงคข์อง
การบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี  กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน พระราชบญัญติัการบัญชี พ.ศ.
2543 หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  
และสมุดรายวนัเฉพาะ  การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท  
บัญชีคุมและบัญชีย่อย  การจัดท างบทดลอง  การปรับปรุง
บญัชีและการปิดบญัชี การจดัท ากระดาษท าการ การจดัท างบ
การเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือขายสินค้า  และ
กิจการอุตสาหกรรม  ระบบเงินสดย่อย   ภาษีมูลค่าเพ่ิม  และ
ระบบใบส าคญั 
 History, definition, concepts, and objectives of 
accounting; advantages of accounting  information;  
conceptual framework for financial reporting; 
ACCOUNTING ACT B.E.2543; double-entry  accounting; 
transaction recording  in  general journal and special  journal; 
posting; controlling accounts and subsidiary ledgers; 
adjusting and closing entries; trial balance; worksheet 
preparation; financial statements’ preparation of service, 
merchandising and manufacturing businesses;  petty cash 
system;  value added tax and voucher system 
 
478-200  3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองตน้ในอุตสาหกรรมไมซ์  
(Introduction to MICE Industry) 
 ความหมาย ลกัษณะและแนวคิดของอุตสาหกรรม
ไมซ์  บทบาทและความส าคญัของการประชุม การท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั การประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้า
นานาชาติทั้งระดบัชาติและนานาชาติ ปัจจยัในการเลือกไมซ์ 
ขั้นตอนท างานของแต่ละองคป์ระกอบ ความเช่ือมโยงกนัของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ งานส าคญั การจดัการแผนงาน การจดัการ
สถานท่ีจัดงาน โลจิสติกส์ บทบาทของผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง 



มาตรฐานสากล จริยธรรม ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาใน
อนาคต 
 Meanings, characteristics and concepts of MICE 
industry; roles and significance of meetings, incentives 
travels, conventions, and exhibitions in national and 
international level; factors of MICE selection; working 
procedures and relationship between each component; special 
events; project management; venues management; logistics; 
stakeholder roles; international standards; ethics; future 
problems and solutions 
 
478-201  3(2-2-5) 
การบริการและการด าเนินงานในไมซ์ 
(MICE Service and Operation) 
 แนวคิด ความหมาย ความส าคญัของการจัดการ
คุณภาพการบริการส าหรับธุรกิจ จดัการประชุม นิทรรศการ 
การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และกิจกรรมพิเศษ กลยุทธ์การ
บริการ แนวทางการจดัการคุณภาพบริการอยา่งมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ผา่นการบริหารงานต่างๆ ส าหรับองคก์ารธุรกิจ โดย
เน้นการบริหารการจดัการยุคใหม่ การออกแบบบริการ และ
การควบคุมการด าเนินงานบริการทั้ งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยใช้ระบบมาตรฐานสากลเพ่ือมุ่งสู่การประกัน
คุณภาพ เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 MICE service and operation concepts, meaning, 
important of MICE service and operation; cooperate meeting; 
exhibition; incentive travel; event management; strategic 
service; quality management with good governance and 
consideration of work ethics; business administration; 
modern business management; service design; controlling of 
qualitative and quantitative service and operation 
management; standard of service and operation with quality 
assurance; capability building; competency 
 
478-202   3(2-2-5) 
การจดัการประชุม 
(Meeting and Convention Management) 
 แนวคิด ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องการจดั
ประชุมองคก์รและประชุมวชิาชีพ บทบาทผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
อุตสาหกรรมการจดัประชุม การด าเนินการในการเสนอขอเป็น
เจา้ภาพจดัการประชุมวิชาชีพ การวางแผน กระบวน และการ

ประเมินผลการจดัประชุม การจดัท างบประมาณ การจดัการ
การตลาด การจัดการสถานท่ี และเทคโนโลยีส าหรับการจัด
ประชุ ม การจัดการความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม  
ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็น
ฐาน  
 The concept, importance and objectives of 
meeting and convention; role of stakeholders in meeting and 
convention industry; bidding procedure for convention; 
planning, procedure and evaluation; budgeting; marketing 
management; venue management; technology for meeting 
and convention business; cultural diversity management; 
problems and solutions; project-based learning  
 
478-203    3(2-2-5) 
การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(Food and Beverage Management) 
 การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืมในธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจจดัประชุม การจดัเล้ียง การจดัซ้ือ การควบคุมตน้ทุน
และการก าหนดราคา การควบคุมคุณภาพ การวางแผนรายการ
อาหาร รูปแบบในการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ขั้นตอน
ในการใหบ้ริการ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
Food and beverage operations management in hotel, meeting 
and convention business; catering; purchasing; cost control 
and pricing; quality control; menu planning; styles of food 
and beverage service; sequence of service; project-based 
learning 
 
478-204  3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองตน้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
(Introduction to Tourism Industry) 
 ประวติัศาสตร์และวิวฒันาการของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและองค์ประกอบหลักของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ประเภทของนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว และ
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว รูปแบบของการท่องเท่ียว วิธีการ
จดัการธุรกิจการท่องเท่ียว กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว ผลกระทบของการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อ
ประเทศเจ้าบ้านทางด้านส่ิงแวดล้อม สังคม ว ัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและการเมือง  
 Historical and evolution in tourism industry and 
its major components; types of tourists, tourist attractions, 



and tourism products; forms of tourism; tourism business 
management procedure; laws and regulations related to 
tourism; impacts of the tourism development to the host 
country in terms of environmental, social, cultural, political 
and economic perspective  
 
478-205  3(2-2-5) 
การพฒันาบุคลิกภาพอยา่งมืออาชีพ 
(Professional Personality Development) 
 ความหมายและความส าคัญของบุคลิกภาพ 
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลและการเจรจาต่อรอง มารยาทสังคม ความเป็น
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ การประเมินตนเอง 
ขนบธรรมเนียมของไทยและสากล  
 Meaning and importance of personality; 
principles of personality development; arts of dressing; 
interpersonal communication and negotiation; social 
etiquettes; leadership and followership; human relation 
building; self-evaluation; Thai and international traditions 
 
478-301    3(2-2-5) 
การจดัการสถานท่ีจดังานและท่ีพกั 
(Venues and Accommodations Management) 
 ความหมาย ความส าคญั ประเภทและรูปแบบการ
ด าเนินงานของสถานท่ีจัดงานและท่ีพกั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานท่ีจัดงานและท่ีพัก การจัดแบ่งแผนก 
หน้าท่ีและความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในสถานท่ีจดังาน
และท่ีพกั การวางแผนการตลาดส าหรับสถานท่ีจดังานและท่ี
พกั เทคนิคการเจรจาต่อรองและการประสานงานกบัลูกคา้ การ
จดัการสถานท่ีจดังานและท่ีพกัอย่างย ัง่ยืน การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 Meanings, significances, types of venues and 
accommodation; factors influencing venue and 
accommodation selection decision; departmentalization; tasks 
and relationship between each department; marketing 
planning for venue and accommodation; negotiation and 
dealing techniques with customers; sustainability in venue 
and accommodation management; project-based learning 
 
 

478-302    3(2-2-5) 
การจดัการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
(Incentive Travel Management) 
 แนวคิด ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั บทบาทองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
แนวคิด เ ก่ี ยวกับการ จู งใจ  การให้ร างวัล  และปัจจัย สู่
ความส าเร็จ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
กระบวนการวางแผน การจัดการ และการเลือกจุดหมาย
ปลายทาง การออกแบบโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์ทาง
การตลาด การจดัท างบประมาณ ศิลปะการขายและการบริการ 
การจดัการขา้มวฒันธรรม แนวโนม้ ปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ในธุรกิจการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล การเ รียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 The concept, importance and objectives of 
incentive travel; role of stakeholders in incentive travel 
business; concept of motivation, rewarding and key success 
factors; incentive travel models and activities; planning, 
procedures and destination selection; creative design for 
incentive travel programs; marketing strategies; budgeting; 
arts of sales and services; cross-cultural management; trends, 
problems and solutions for incentive travel business; project-
based learning 
 
478-303  3(2-2-5) 
การจดัการนิทรรศการ 
(Exhibition Management) 
 ความหมาย ความส าคญั และประเภทของการจดั
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า บทบาทของผูใ้ห้บริการท่ี
เ ก่ี ย วข้อ ง  หลักก ารจัด ง าน  กา รว างแผนการจัด ง าน 
กระบวนการการจัดงาน การจัดท างบประมาณ การจัดการ
การตลาด  การจัดการพหุวฒันธรรม ผลกระทบ ปัญหาและ
แนวทางแกไ้ขของการจดันิทรรศการและงานแสดงสินคา้ การ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  
 Meaning, importance and types of exhibitions 
and trade shows; role of stakeholders; principles of 
exhibitions and trade shows management; planning and 
procedure; budgeting; marketing management; multicultural 
management; impacts, problems and solutions of exhibitions 
and trade shows; project-based learning 
 



478-304  3(2-2-5) 
การจดัการกิจกรรมพิเศษ 
(Special Events Management) 
 แนวคิด  ประเภท รูปแบบ ความส าคัญ การ
วางแผน และการจัดการกิจกรรมพิเศษอย่างย ัง่ยืน ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการจัดกิจกรรมพิเศษ การส่ือสารทางการตลาด 
แนวโนม้การจดัการกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมพิเศษในเอเชีย 
การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  
 Concepts, types, forms, importances, planning 
and sustainability of special events; event stakeholders; 
marketing communications, special events trends and special 
events in Asia; project-based learning 
 
478-305   320 ชัว่โมง 
การฝึกงานทางการจดัการการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมไมซ์        
(Internship in Tourism Management in MICE Industry) 
เง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน :นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เอกการจดัการ
ประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
Registration Condition :Third-year students major in Meeting 
Incentive Convention and Exhibition Management 
 การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 เน้นการใช้
ความรู้ดา้นการบริหารธุรกิจในองค์กรต่าง ๆ หรือการฝึกงาน
ผา่นการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง  
 Third year student will complete an internship in 
company or organization for at least 320 hours 
 
478-306  3(3-0-6) 
การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Marketing for MICE Industry) 
 ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบและลกัษณะ
ตลาดในอุตสาหกรรมไมซ์ ความแตกต่างระหว่างการจดัการ
การตลาดผลิตภัณฑ์และการตลาดบ ริการ  ปัจจัยและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมการบริโภค
ของนักท่องเท่ียว การวางแผนทางการตลาด การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด แนวโน้มของตลาด
อุตสาหกรรมไมซ์ 
 Meaning, significance, components and 
characteristics of the market in the MICE industry; different 
marketing management between product and service; 

environmental factors influencing the market consumption 
behavior of tourists; marketing plan; market segmentation; 
selecting target markets; product positioning; marketing mix 
strategies; MICE market trends  
 
478-307   3(3-0-6) 
โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Logistic for MICE Industry) 
 ธุรกิจขนส่งทางดา้นไมซ์ในเส้นทางท่องเท่ียวทั้ง
ทางบก  ทางน ้ าและทางอากาศ  ปัจจัย ท่ี เ ก่ี ยวข้อ งกับ
กระบวนการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ภายในสถานท่ีจดังาน การ
ควบคุมตน้ทุน ขอ้ก าหนดและพิธีการทางศุลกากร 
 The operation of transportation business in MICE 
in both directions by land water and air; factors associated 
with the process's logistics; internal logistics within venue; 
cost control; Thailand customs regulations and procedures 
 
478-308  3(2-2-5) 
การจดัการจุดหมายปลายทาง 
(Destination Management) 
 ศึกษาหลกัการ แนวคิดและองค์ประกอบเก่ียวกบั
การจัดการแหล่งท่องเท่ียว รูปแบบการให้บริการและส่ิง
อ านวยความสะดวก บทบาทของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในการ
จัดการจุดหมายปลายทาง การวางแผนและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว ความท้าทายในการบูรณาการกิจกรรมและ
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อนกัท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้ม และ
คนในชุมชน และกรณีศึกษา 
 Principle, concept, and elements of tourism 
destination management; forms of services and facilities; 
planning and development in tourist destination; challenging 
of integrating diverse tourist activities and tourism impacts 
on tourists, environments and local residents and case studies 
 
478-309  3(2-2-5) 
การเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจไมซ์ 
(Entrepreneurship in MICE Business) 
 บทบาทของ ธุร กิจไมซ์ในระบบเศรษฐกิจ 
คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจไมซ์ การจดัตั้ง
องคก์ร กลยทุธ์ในการจดัการธุรกิจรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์
แกปั้ญหาและการตดัสินใจในธุรกิจไมซ์ การเปล่ียนแปลงและ



พฒันาธุรกิจ ตลอดจนการใชห้ลกัมนุษยสมัพนัธ์และจริยธรรม
ในการจดัการธุรกิจ  
 The role of MICE business in the economy; 
characteristics of entrepreneurship in MICE business; the 
establishment of the organization; business strategic 
management; problem analysis and solving; decision making 
in tourism business; business changes and developments; 
human relations and ethical principles in business 
management   
 
478-400    3(1-4-4) 
สมัมนาในอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Seminar in MICE Industry) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 478-200 ความรู้เ บ้ืองต้นใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 
Prerequisite : 478-200 Introduction to MICE Industry 
 น าเสนอ และอภิปรายวิธีแก้ปัญหาในหัวข้อท่ี
น่าสนใจ หรือกรณีศึกษาท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ 
โดยเนน้หลกัความคิดเป็นส าคญั 
 Present and discuss solutions in the selected 
topics or case studies in MICE industry with an emphasis on 
critical thinking 
 
478-401    3(1-4-4) 
การวจิยัทางการท่องเท่ียวและไมซ์ 
(Research in Tourism and MICE) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 478-200 ความรู้เ บ้ืองต้นใน
อุตสาหกรรมไมซ์  
Prerequisite : 478-200 Introduction to MICE Industry  
 บทบาทและความส าคัญของการวิจัยทางการ
ท่องเท่ียวและไมซ์ กระบวนการวิจัยเบ้ืองต้นในประเด็น
ทางการท่องเ ท่ียวและไมซ์ การจัดท ารายงานวิจัย  การ
ประยกุตใ์ชว้จิยัทางการท่องเท่ียวและไมซ์ 
 Roles and importance of research in tourism and 
MICE; basic research methodology in tourism and MICE; 
research report; application of research in tourism and MICE 
 
 
 
 

478-402  1(0-3-0) 
เตรียมสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education Preparation) 
หลกัการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติังาน ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน การส่ือสารและมนุษย
สัมพนัธ์ การพฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียน
รายงาน จริยธรรมในการปฏิบติังาน 
 Principle, concept and process of cooperative  
education; related regulation; basic knowledge for work ; 
basic knowledge of labor laws; communication and human 
relations; personality development; presentation and report 
writing techniques and work ethics  
 
478-403  8(0-48-0) 
สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 
เง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน: เรียนวิชาชีพบังคับในสาขา
ครบถว้น 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 478-402 เตรียมสหกิจศึกษา 
Registration Condition : All Compulsory Subjects 
Prerequisite: 478-402 Cooperative Education Preparation 
 เน้นการปฏิบติังานในสถานประกอบการส าหรับ
อุ ตสาหกรรมไม ซ์  เ พื่ อ ให้นั ก ศึ กษ าสาม ารถ เ รี ยน รู้
ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน
ชัว่คราว โดยมีระยะเวลาการฝึกงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ ไม่
นอ้ยกวา่ 576 ชัว่โมง 
 Emphasis on working experience in MICE 
industry organization; working as a temporary employee for 
1 semester and no less than 576 hours 
 
478-404  3(2-2-5) 
การออกแบบนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
อุตสาหกรรมไมซ์ 
(Innovation Design and Creativity for MICE Industry) 
 ความหมาย แนวคิด ความส าคัญของความคิด
สร้างสรรค ์และนวตักรรมบริการท่ีมีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรม
ไมซ์ การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการออกแบบ การน า
ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม มาใชเ้พ่ือสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกคา้  



 Definition, concepts, importance of creativity and 
service innovation for MICE industry; systematic design 
process of creativity and innovation to create customer value 
 
478-405     3(3-0-6) 
การจดัการอุตสาหกรรมไมซ์อยา่งย ัง่ยนื 
(Sustainable Management in MICE Industry) 
 ความหมายและความส าคญัของการจดัการธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างย ัง่ยืน การประหยดัพลงังาน การ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรม
ไมซ์ ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม และการ
ออกแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 Meanings and significances of sustainable MICE 
management; energy saving, environmental conservation; 
environmental impacts in MICE industry; corporate social 
responsibility; creative economy 
 
478-406  3(3-0-6) 
การบริหารความเส่ียงองคก์รในอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Risk and Crisis Management in MICE Industry) 
 แนวคิดด้านการจัดการในการบริหารความเส่ียง
และวิกฤตส าหรับการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมไมซ์ การ
ประเ มินความเ ส่ียงและวิกฤต กระบวนการตัด สินใจ 
กระบวนการการจัดการความเส่ียงและวิกฤต สร้างกรอบ
แนวคิดในการวเิคราะห์ความเส่ียงและการตดัสินใจ  
 Tourism management in MICE Industry risks 
management concepts; risk assessment; decision making 
process; risk and crisis management process; create 
conceptual framework for analyzing risk and crisis and 
making decisions 
 
478-407  3(x-y-z) 
หวัขอ้พิเศษทางการจดัการอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Special Topics in MICE Industry Management) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 478-200 ความรู้เ บ้ืองต้นใน
อุตสาหกรรมไมซ์  
Prerequisite : 478-200 Introduction to MICE Industry 
 หัวขอ้ท่ีน่าสนใจ ความรู้ใหม่ทางดา้นการจดัการ
อุตสาหกรรมไมซ์ คน้ควา้ วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

 Special topics and new knowledge related to 
MICE industry management; research, analyze, discuss and 
exchange opinions  
 


