หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
ชื่อย่อ B.B.A. (Tourism Management)
3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัด การการท่ องเที่ ย ว (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2555)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มี ค วามรู้ ท ัก ษะและประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ สามารถปฏิ บ ัติ ง านในสาขาวิ ช าการจัด การ
การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) มี ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และริ เริ่ มสร้ างสรรค์ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ ใ น
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวในการแก้ปัญหาการทางานได้
(3) มีทกั ษะความสามารถด้านการสื่ อสาร การวิเคราะห์วิจยั การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
(4) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทกั ษะความพร้อม ด้านสังคม
ที่จาเป็ นต่อการทางานและการใช้ชีวติ ในอนาคต
4. หลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวม
รวมตลอดหลักสู ตร 138
หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน
30
หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน
96
หน่ วยกิต
- วิชาแกน
30
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
42
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
24
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6
หน่ วยกิต

4) หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
จานวน 6
หน่ วยกิต
5. รายวิชาในหลักสู ตร
1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 30 หน่ วยกิต
(1) กลุ่มวิชาการสื่ อสารและการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
จานวน 9 หน่วยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP I)
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 160 วิชาคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)*
Basic Computer and Information Technology
* รายวิชา 000 160 เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษาจะต้องศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในระบบ
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรื อสมัครเข้ารับอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่มีการเรี ยน
การสอนในชั้นเรี ยนและไม่นบั หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบe-Testing
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
จานวน 6 หน่วยกิต
000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy Skills
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
Creative Thinking Skills
(3) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริ ยธรรม คุณค่าของชีวติ ในสังคม
จานวน 3 หน่วยกิต
000 146 ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Happiness of Life
(4) กลุ่มวิชามนุษย์-สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
จานวน 6 หน่วยกิต
000 156 พหุวฒั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
(5) กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวตั น์
จานวน 6 หน่วยกิต
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวตั น์ ***
3(3-0-6)
Citizenship and Globalization

000 172 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
Life and Environment
2 หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน
(1 ) วิชาแกน
จำนวน
960 101 กฎหมำยธุ รกิจ 1
Business Law I
960 102 ภำษีอำกร 1
Taxation I
961 241 กำรเงินธุ รกิจ 1
Corporate Finance I
962 101 เศรษฐศำสตร์ จุลภำคเบื้องต้น
Preliminary to Microeconomics
962 102 เศรษฐศำสตร์ มหภำคเบื้องต้น
Preliminary to Macroeconomics
963 217 หลักกำรตลำด
Principles of Marketing
966 111 หลักการบัญชีข้ นั ต้น
Preliminary Principles of Accounting
967 201 สถิติเพื่อกำรจัดกำร
Statistics for Management
967 261 หลักกำรจัดกำร
Principles of Management
967 263 กำรจัดกำรงำนผลิตและบริ กำร
Production Management and Service
(2 ) วิชาบังคับ
จำนวน
964 101 อุตสำหกรรมกำรบริ กำรและกำรท่องเที่ยว ***
Hospitality and Tourism Industry
964 201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยำบริ กำร ***
Tourist Behavior and Service Psychology
964 301 จรรยำบรรณวิชำชีพและกฎหมำยสำหรับกำรท่องเที่ยว ***
Professional Ethics and Laws for Tourism

3(3-0-6)
96 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
42 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

964 401 ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้ำนกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Research Methodology in Tourism
964 111 กำรวำงแผนและกำรดำเนินกำรจัดนำเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Planning and Organizing
964 112 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Human Resources Management in Tourism Industry
964 211 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism
964 311 กำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Marketing for Tourism
964 312 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์เพื่อกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Strategic Management for Tourism
964 313 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน ***
3(3-0-6)
Sustainable Tourism Development
964 314 หลักกำรมัคคุเทศก์ ***
3(2-2-5)
Principles of Tourist Guide
964 315 กำรบัญชีและกำรเงินสำหรับธุ รกิจกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Tour Business
964 411 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Tourism Industry
964 491 สัมมนำทำงกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Seminar in Tourism
(3) วิชาเลือก
จำนวน 24 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษำเลือกเรี ยนรำยวิชำดังต่อไปนี้จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 18 หน่วยกิต
964 221 โลจิสติกส์และการจัดการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
3(3-0-6)
สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics and Passenger Transportation Management
for Tourism Industry
964 222 ไทยศึกษำเพื่อกำรท่องเที่ยว ***
3(3-0-6)
Thai Studies for Tourism
964 223 กำรจัดกำรธุ รกิจกำรบิน ***
3(2-2-5)
Airline Business Management

964 224 กำรจัดกำรด้ำนกำรประชุมและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรำงวัล *** 3(3-0-6)
Meeting, Incentive Convention and Exhibition Management
964 225 หลักกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ***
3(3-0-6)
Principles of Ecotourism Management
964 226 นวัตกรรมกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation
964 227 กำรจัดกำรสปำ
3(3-0-6)
Spa Management
964 228 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
964 229 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(3-0-6)
Community-Based Tourism
964 230 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวกลุ่มเฉพำะ
3(3-0-6)
Niche Tourism Management
964 231 กำรจัดกำรนันทนำกำรเชิงพำณิ ชย์
3(3-0-6)
Commercial Recreation Management
964 232 กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agro Tourism Management
964233 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ
3(3-0-6)
Sport Tourism Management
964 234 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุ ขภำพ
3(3-0-6)
Health Tourism Management
964 235 กำรท่องเที่ยวในบริ บทเอเชีย – แปซิฟิก
3(3-0-6)
Tourism in Asia – Pacific Context
964 236 กำรจัดกำรวิกฤตกำรณ์กำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Crisis Management for Tourism
964 237 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์กำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
เพื่อรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน
Tourism Strategic Management for ASEAN Economic Community
964 238 กำรจัดกำรงำนเทศกำล
3(3-0-6)
Event Management

และนักศึกษำต้องเรี ยนวิชำภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ
964 321 ภำษำอังกฤษเพื่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
English for Tourism Industry
964 322 ภำษำอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
English for Tourist Guide

จำนวน 6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช าเลื อ กเสรี ที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น หรื อ
สถาบัน การศึ ก ษาอื่ น โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร จ านวนไม่ น้อ ยกว่ า
6 หน่วยกิต
4 หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
964 492 ฝึ กประสบกำรณ์วชิ ำชีพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
Field Experience in Tourism Management

จานวน 6 หน่ วยกิต
6(0-24-12)

หมายเหตุ * รายวิชาใหม่
** รายวิชาเดิมเปลี่ยนแปลงใหม่
*** รายวิ ช าแนะน าเพื่ อ การขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ นมัค คุ เ ทศก์ ต ามหลัก สู ต รมาตรฐาน
การฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ทวั่ ไป (ต่างประเทศ)
6. คาอธิบายระบบรหัสวิชา
คณะวิทยาการจัดการใช้ระบบรหัสวิชาตามระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งใช้ระบบ รหัสตัวเลข จานวน 6
หลัก
ตัวเลข 3 ตัวแรก
000
แทนสานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 xx
หมายถึง
คณะวิทยาการจัดการ
960 xxx
รายวิชากลางคณะวิทยาการจัดการ
961 xxx
กลุ่มวิชาการเงิน
962 xxx
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
963 xxx
กลุ่มวิชาการตลาด
964 xxx
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
966 xxx
กลุ่มวิชาการบัญชี
967 xxx
กลุ่มวิชาการจัดการ
ตัวเลขตัวที่ 4
หมายถึง
ระดับของรายวิชา

เลข 7,8 และ 9
ตัวเลขตัวที่ 5
เลข 0,1,2,4,6
เลข 0,1
เลข 2,3
เลข 9
ตัวเลขตัวที่ 6
7.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาย่อย
วิชาแกน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
หมวดวิชาสัมมนา ปั ญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ลาดับที่ของรายวิชา

แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
000 172 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
Life and Environment
967 261 หลักกำรจัดกำร
Principles of Management
962 101 เศรษฐศำสตร์ จุลภำคเบื้องต้น
Preliminary to Microeconomics
967 263 กำรจัดกำรงำนผลิตและบริ กำร
Production Management and Service
964 101 อุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว
Hospitality and Tourism Industry
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
21

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes 1
000 146 ความสุ ขของชีวติ
Happiness of Life
962 102 เศรษฐศำสตร์ มหภำคเบื้องต้น
Preliminary to Macroeconomics
963 217 หลักการตลาด
Principles of Marketing
964 111 การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเที่ยว
Tour Planning and Organizing
964 112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Human Resources Management in Tourism Industry
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
39

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 156 พหุวฒั นธรรม
Multiculturalism
960 102 ภาษีอากร 1
Taxation I
964 211 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism
966 111 หลักการบัญชีข้ นั ต้น
Preliminary Principles of Accounting
วิชาเลือก
964 xxx
Major Elective
964 xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21
60

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวตั น์
Citizenship and Globalization
960 101 กฎหมำยธุ รกิจ 1
Business Law I
961 241 กำรเงินธุ รกิจ 1
Corporate Finance I
964 201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยำบริ กำร
Tourist Behavior and Service Psychology
964 xxx วิชาเลือก
Major Elective

964 xxx

วิชาเลือก
Major Elective

รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21
81

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
964 311 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
Marketing for Tourism
964 312 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยว
Strategic Management for Tourism
964 313 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Tourism Development
964 xxx วิชาเลือก
Major Elective

964 xxx

วิชาเลือก
Major Elective

รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
967 201 สถิติเพื่อการจัดการ
Statistics for Management
964 301 จรรยำบรรณวิชำชีพและกฎหมำยสำหรับกำรท่องเที่ยว
Professional Ethics and Laws for Tourism
964 314 หลักการมัคคุเทศก์
Principles of Tourist Guide
964 315 กำรบัญชีและกำรเงินสำหรับธุ รกิจกำรท่องเที่ยว
Accounting and Finance for Tour Business
964 xxx วิชาเลือก
Major Elective

964 xxx

วิชาเลือก
Major Elective

รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
99
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
117

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
964 491 สัมมนาการท่องเที่ยว
Seminar in Tourism
964 401 ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้านการท่องเที่ยว
Research Methodology in Tourism
964 411 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
Entrepreneurship in Tourism Industry
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective

xxx xxx

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
964 492 ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการการท่องเที่ยว
Field Experience in Tourism Management
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15
132

หน่ วยกิต
6(0-24-12)
6
138

คาอธิบายรายวิชา
000 101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills, communication
in social settings
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP I)
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรื อเทียบเท่า
การพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษขั้น พื้ น ฐาน ภาษาอัง กฤษขั้น พื้ น ฐานทั่ว ไปและทางวิ ช าการ
Development of basic English language skills, basic language for general and academic English
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II (EAP II)
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102 หรื อเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสู ง ภาษาอังกฤษขั้นสู งสาหรับใช้ส่วนตัวและทางวิชาการ
Development of advanced English language skills, advanced language for general and academic
English
000 130 ทักษะการรู้ สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy skill
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
ด้าน
สารสนเทศ การสื บค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุ ณค่าของสารสนเทศ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรี ยบเรี ยงและนาเสนอสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ
Concept and important of information, processes development of information literacy skill,
information searching, selecting sources of information, evaluation of information values, information
analysis and synthesis, information composition and presentation in various formats.

000 146 ความสุ ขของชี วติ
3(3-0-6)
Happiness of Life
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของความสุ ขของชีวิต มิติและระดับความสุ ขของชีวิต ศิลปะการดาเนินชีวิต
ที่มีความสุ ข คุณธรรมจริ ยธรรมในการดาเนินชีวติ อย่างมีความสุ ข การสร้างความสุ ข ของชีวติ
Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of happiness of
life, the art of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of life
000 153 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ดของภูมิปัญญาท้องถิ่ น ภูมิปัญญาท้องถิ่ นกับการดารงชี วิต ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
กับ
พัฒนาการของชุ มชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวตั น์ การพัฒนา
ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
Concept of local wisdom, local wisdom and ways of life, local wisdom and community
development, local wisdom and impact of social and globalization, local wisdom development.
000 156 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วัฒ นธรรมและความหลากหลายทางวัฒ นธรรม วัฒ นธรรมตะวัน ตก วัฒ นธรรมตะวัน ออก
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอี สาน การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิ วตั น์กบั ผลกระทบทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวติ ของมนุษย์
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, This culture and Isan culture,
impact of cultural changes on society and human way of life.
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
Citizenship and Globalization
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความเป็ นมาของโลกาภิวตั น์ กระแสโลกาภิวตั น์และการเปลี่ยนแปลง ของสังคม
โลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวตั น์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
เศรษฐกิ จ การเมื อง ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ความรั บผิดชอบในฐานะพลเมื องโลกต่อการเปลี่ ยนแปลง
ผลกระทบจากโลกาภิวตั น์

Definition and development of globalization, globalization and global social change, relationship
and impacts of globalization on the world society and human, cultures, technology, economics, politics,
nature and environments, responsibility of the global citizens on changes, impacts of globalization
000 169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking Skills
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ องค์ ป ระกอบและรู ป แบบของความคิ ด
เชิ งสร้างสรรค์กระบวนการคิดเชิ งสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิ คการคิดชิ งสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิ งสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน แนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานในชีวติ ประจาวัน
Concept and theory of creative thinking, component and form of creative thinking process of
creative thinking, knowledge and information seeking, creative thinking techniques, developmental process
of creative thinking, application in daily life, producing creative work in daily life.
000 172 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ชี วิ ต กับ สิ่ ง แวดล้อ ม หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต พัน ธุ ก รรมและวิ ว ฒ
ั นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบนิ เวศ วัฏจักรของอาหารและสาระสาคัญต่อชี วิตมนุ ษย์ สิ่ งแวดล้อมกับ
การดาเนิ นชี วิตประจาวัน ภาวะเรื อนกระจก แนวทางการรักษาดูแลสิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมกับการดารงชี วิต
อย่างมีความสุ ข
Life and environment, basic unit of organism, genetics ad evolution of organisms, relation of
structure and ecosystem, food cycle and essential components for human being, environment and daily life,
greenhouse effect, guidelines for environmental protection, environmental and happy life.
960 101 กฎหมายธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business Law I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 เรื่ องเอกเทศสัญญาที่สาคัญและจาเป็ นในการประกอบ
ธุ รกิ จ ได้แก่ สัญญาซื้ อขาย แลกเปลี่ ยน ให้จานา จานอง จ้างแรงงาน จ้างทาของ ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น ห้าง
หุ น้ ส่ วน บริ ษทั

Civil and Commercial Law (Book 3) relating to certain specific contracts that are necessary for
business such as purchase and sale contracts, exchanges, gifts, pledges, mortgages, hire of services, hire of
work carriages, promissory notes, partnerships and companies.
960 102 ภาษีอากร1
3(3-0-6)
Taxation I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากรในส่ วนที่เกี่ ยวเนื่ องกับนโยบาย
การคลังของรัฐ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี อากรต่างๆ ตามประมวลรั ษฎากรและภาษี ที่
เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงิ น
ได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์
General knowledge of taxation, concepts and role of taxation as a part of government fiscal policy,
principles and methods of tax assessments according to Revenue Code, a study of personal income tax,
corporate income tax, value added tax, excise tax, specific business tax, withholding tax, custom duties and
other relating tax.
961 241 การเงินธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Corporate Finance I
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 111
ภาพรวมของการเงิ นธุ รกิ จ บทบาทและหน้าที่ของผูจ้ ดั การการเงิ น แนวคิ ดพื้นฐาน
ของ
การเงินธุ รกิจค่าเวลาของเงิน การประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด การ
วางแผนการเงิ นและการจัดการการเงิ นทุ นหมุ นเวียน แหล่ งเงิ นทุ นและตลาดการเงิ น
การวิเคราะห์งบ
ลงทุน การประมาณการกระแสเงินสดในงบลงทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
Overview of business finance; role and functions of financial manager, fundamental concepts for
business finance, time value of money and asset valuation, financial statement and cash flow statement
analysis, financial planning and working capital management, sources of fund and financial market, the
analyses of capital budgeting and the estimation of relevant cash flow and break-even point analysis.
962 101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
Preliminary to Microeconomics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)

หลักเบื้ องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุ ล ยภาพ
ความยืดหยุน่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดผลผลิ ต ตลาดปั จจัยการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทุน รัฐบาลและการแทรกแซงตลาด
Principles of microeconomics; economic concepts, methodology and terminology; economic
system, principles of consumer behavior; demand and supply; production function; cost function; market
structure of both product and factor markets.
962 102 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Preliminary to Macroeconomics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
รายได้ประชาชาติ ส่ วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การกาหนดรายได้ประชาชาติ ดุลยภาพ
การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การคลังของรัฐบาลและนโยบายการคลัง การเงิน การธนาคารและนโยบาย
การเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้ อและการจ้างงาน
National income; composition and determination of national income; national income
equilibrium; international trade and finance; public finance; economic development; problems of
employment and inflation; and indexes such as consumer price index.
963 217 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับการตลาดและส่ วนแบ่งตลาด การจัดประเภทสิ นค้า และบริ การหน้าที่ทาง
การตลาดชนิ ดต่างๆ สถาบันการตลาดและช่องทางการจาหน่ายตลาด และสิ่ งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด พฤติกรรมในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค นโยบายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กระทบกระเทือนอุปสงค์ของผูบ้ ริ โภค
นโยบายราคา นโยบายการจัดจาหน่าย และนโยบายการส่ งเสริ มการตลาด
Basic concepts in marketing and marketing and market segmentation, classification of goods and
services, marketing function, institutions and channels, markets and the environments, the changing market,
consumer's buying behaviors, product policy and factors affecting consumer's demand, price policy,
distribution policy, and promotion policy.
964 101 อุตสาหกรรมการบริ การและการท่ องเที่ยว
Hospitality and Tourism Industry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)

วิวฒั นาการ แนวความคิ ด และองค์ประกอบเกี่ ยวกับอุ ตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ ยว
องค์ก รและธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย วข้องกับ อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว บทบาทและผลกระทบของ
อุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว นโยบายของรั ฐบาลที่ เกี่ ยวกับอุ ตสาหกรรมการบริ การและการ
ท่องเที่ยว แนะนาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวฒั น์
Evolution, concepts and components of hospitality and tourism industry, organization and
business related to hospitality and tourism industry, roles and impacts of hospitality and tourism, the
government policy on hospitality and tourism industry, introduction to hospitality and tourism business,
development of hospitality and tourism industry in globalization.
964 111 การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tour Planning and Organizing
เงื่อนไขของรายวิชา : 964 101
รู ปแบบต่างๆขององค์การในธุ รกิจนาเที่ยว และการประกอบธุ รกิจจัดนาเที่ยว แบบชนิ ดของการนา
เที่ยวและธุ รกิจการเดินทาง การบัญชี และการเงินสาหรับการประกอบธุ รกิจการท่องเที่ยว การคานวณต้นทุน
ค่ า บริ ก าร การจ าหน่ า ยบัต ร การส ารองที่ พ กั การจัด รถบริ ก ารน าเที่ ย ว การท าหนัง สื อ เดิ น ทาง การจัด
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางการเดิ นทาง การตรวจสอบภูมิอากาศ การคานวณระยะเวลาเดินทาง
การจัดรายการบริ การนาเที่ยวให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวใน
การบริ หารจัดการการท่องเที่ยว ปั ญหาต่างๆ และทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจนาเที่ยว
Type of travel agencies and tour operators, type of tour conduction and travel businesses, accounting
and finance for tourism businesses, calculate the cost of services, ticketing, reservation, passport, recreation
for tourism, routing, climate monitoring, calculate travel time, tour program suitable for customers, using
information technology for tourism management, problem and solution for tourism management.
964 112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Human Resources Management in Tourism Industry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนะนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การฝึ กอบรม และการพัฒนาภาวะ
ผูน้ าและทีมงาน แรงจูงใจในการทางาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กฎหมายแรงงาน แรงงานที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมบริ การ การบริ หารแรงงานสัมพันธ์
Introduction to human resources management, human resources planning, training and
development, leadership and team work development, motivation, performance appraisal, labor law, labor
related to hospitality industry, and relation management.

964 201 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและจิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
Tourist Behavior and Service Psychology
เงื่อนไขของรายวิชา : 964 101
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างจิ ตวิท ยา อาทิ ความต้องการพื้ นฐานของมนุ ษ ย์ การจู ง ใจ การรั บ รู ้ การเรี ย นรู ้
ทัศ นคติ ความเชื่ อ และค่ า นิ ย มของมนุ ษ ย์ ความหมายและแนวคิ ดพื้ น ฐานด้า นพฤติ ก รรมนัก ท่ องเที่ ย ว
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งปั จจัยภายใน อาทิ การจูงใจ การรับรู้ การ
เรี ยนรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความเชื่ อ ค่านิ ยม และอื่นๆ และปั จจัยภายนอก อาทิ ลักษณะทางเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ชั้นทางสังคม และอื่นๆ การแบ่งส่ วนตลาดและการจาแนกประเภทของ
นักท่องเที่ยวตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา พฤติกรรม และ
อื่นๆ การวิเคราะห์ลกั ษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มการตลาด แนวโน้มเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว ความหมายและความสาคัญของจิตวิทยาบริ การ หลักการมนุษยสัมพันธ์ หลักการและเทคนิค
การสื่ อสาร หลักการและเทคนิคการบริ การปัจจัย ที่มีอิทธิ พลต่อการบริ การ ปั ญหาด้านการบริ การและวิธี การ
แก้ไข
Concepts and theories of psychology: the basic needs of human, motivation, perception, learning,
attitude, belief, value, and meanings. Basic concepts of tourist behavior: the purchase decision-making
process, factors influencing the purchase decision-making (internal & external): internal factors; motivation,
perception, learning, characteristic, belief, value and the external factors; economic, social, cultural, family,
reference group, social class etc, market segmentation and typologies of tourists by demography, geography,
economic, social, cultural, psychology, behavior etc. The analysis of characteristic and behavior in each
segment or type of tourist, marketing and trend in tourist behavior, meaning and its importance of service
psychology, principles of human relation, principles and techniques of communication, principles and
techniques of service, factors influencing service, service problems and its solving.
964 211 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ และการประมวลผล
ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมู ล ด้า นการท่ องเที่ ยว ระบบเครื อข่า ยคอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยีเว็บ ธุ รกิ จพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ การพัฒนาและการจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสารองที่ นงั่ และจัดจาหน่ ายแบบเบ็ดเสร็ จ
ระบบการจัดการตัวแทนจาหน่ ายทางการท่องเที่ ยว ระบบสารสนเทศในธุ รกิ จการจัดประชุ ม สัมมนา และ
นิทรรศการ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

Basic knowledge about information technology in tourism, computer and data processing,
software, database of travel information, computer network, web technology, e-commerce, Information
system development and management, reservation systems and distribution solutions, travel agency
management system, information systems in meetings, seminars and exhibitions, customer relationship
management system, the application of information technology for tourism.
964 221 โลจิสติกส์ และการจัดการขนส่ งผู้โดยสารสาหรับอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Logistics and Passenger Transportation Management for Tourism Industry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของโลจิสติกส์ และการขนส่ ง โลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน กระบวนการ
จัดการโลจิสติกส์ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการวัตถุดิบ การจัดหาและการ
จัดซื้ อ การผลิตและการดาเนินการ การจัดการสิ นค้า คงคลังและคลังสิ นค้า การกระจายสิ นค้าและบริ การ ระบบ
การขนส่ ง การจัดการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ระบบการขนส่ งผูโ้ ดยสารทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ อุปกรณ์
และยานพาหนะในการขนส่ ง การกาหนดราคา การส่ งเสริ มการขายบริ การ ผลกระทบจากการแข่งขันและการ
ร่ วมมือระหว่างการขนส่ งประเภทต่างๆรวมทั้งระบบการควบคุ มขนส่ งผูโ้ ดยสารการขนส่ ง กฎหมายและ
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
Meaning and important of logistics and transportation, logistics and supply chain, logistics
management process, information system management for logistics and transport, raw material management,
procurement and purchasing, production and operation, inventory and warehousing, distribution of goods and
service, transportation system, passenger transportation management, passenger transportation system on
land, rail, sea and air, transportation equipments and vehicles, price controls, promotion, the impact of
competition, and the co-ordination of the travel industry and control systems, laws and government policies
in logistics and passenger transportation
964 222 ไทยศึกษาเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Thai Studies for Tourism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความเป็ นมาของชนชาติไทย ประวัติศาสตร์ ไทยโดยย่อ ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย สังคม วัฒนธรรม
ประเพณี ไทย ความรู ้ เกี่ยวกับศาสนาพุทธในประเทศไทย ความสาคัญและลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมไทย
หัตถกรรมไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลป์ และดนตรี ไทย เทศกาลและงานประเพณี ไทย และอาหารไทย

Background of Thai people, a brief history of Thailand, geography of Thailand, social tradition
and culture of Thai, Buddhism in Thailand, the importance and characteristics of Thai arts, Thai handicrafts,
Thai literature, Thai dramatic art and music, festivals and Thai food.
964 223 การจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Airline Business Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะและองค์ประกอบของธุ รกิจการบิน โครงสร้างทางเศรษฐกิจของธุ รกิ จการบิน การจัดการ
การตลาด และการเงินของธุ รกิจการบิน บทบาทของรัฐบาลในการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เป็ น
ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมการบินในระดับโลก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อธุ รกิจ
การบิน
Characteristics and components of airline business, economic structure of airline business,
marketing management and financial of airline business, role of governance for support Thai airline industry
to be the aviation hub and developed to world airline industry and laws of airline business.
964 224 การจัดการด้ านการประชุ มและการท่ องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล
3(3-0-6)
Meeting, Incentive Convention and Exhibition Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิดและวิวฒั นาการเกี่ยวกับการจัดการประชุ ม การจัดนิ ทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็ นรางวัล บทบาทของธุ รกิ จการจัดประชุ ม นิ ทรรศการ และการท่ องเที่ ยวเพื่อเป็ นรางวัล ประเภท
กระบวนการวางแผน การบริ หารงาน การจัดเตรี ยมงาน การตลาด และการประเมินผลของการจัดประชุมและ
นิทรรศการ
Definition of MICE (meeting, incentive travel, convention, and exhibition) business, concept and
evolution of MICE management, role of MICE business, types of meeting and exhibition, planning process
and management for meeting and exhibition, preparation, marketing and evaluation for meeting and
exhibition.
964 225 หลักการจัดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
Principles of Ecotourism Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี

3(3-0-6)

ความหมายและประเภทของสิ่ ง แวดล้อมและทรั พ ยากรธรรมชาติ หลัก การและแนวคิ ดเกี่ ย วกับ
นิ เวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกบั การท่องเที่ยว ความเป็ นมา แนวคิด ความหมายของ
การท่องเที่ ย วเชิ งนิ เวศ หลัก การ และองค์ป ระกอบของการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ลักษณะและพฤติก รรมของ
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ การวางแผนการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ การจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ การจัดการที่พกั เชิ งนิ เวศ การจัดการสิ่ ง
อานวยความสะดวก การมี ส่ วนร่ วมและการได้รับผลประโยชน์ ของชุ มชนท้องถิ่ น ความตระหนักในด้า น
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม และผลประโยชน์ของท้องถิ่น บทบาทและความรับผิดชอบของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Meanings and types of environment and natural resources, principles and concepts of ecology, the
relationship between natural resources and tourism, background concept and meaning of ecotourism,
principles and component of ecotourism, characteristic and behavior of eco-tourist, ecotourism management
process, ecotourism planning, ecotourism resources management, ecotourism activities management, ecolodge management, facilities management, local community’s participation and benefits, cultural and
environmental awareness and local benefits, role and responsibility of stakeholder in ecotourism.
964 226 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ขอบข่ำยของกำรท่องเที่ยว ลักษณะเฉพำะของกำรท่องเที่ยว นวัตกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว นวัตกรรม
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์กบั กำร
ท่องเที่ยว แนวโน้มกำรท่องเที่ยว และกำรวำงแผนและกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน
Scope of tourism, characteristics of tourism, tourism innovation, tourism management innovation,
innovation application in tourism industry, creative economy and tourism, trends of tourism and planning and
sustainable tourism development
964 227 การจัดการสปา
3(3-0-6)
Spa Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประวัติและวิวฒั นาการของธุ รกิจสปา แนวคิดเกี่ยวกับสปา แนวโน้มและโอกาสของธุ รกิจ ประเภท
ของสปา พฤติกรรมของลูกค้า การบริ หารจัดการธุ รกิ จสปา การออกแบบ การประชาสัมพันธ์ การตลาด และ
กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ ยวข้อง การประกอบธุ รกิ จสปา การจัดการด้านคุ ณภาพ การให้บริ การ และ
จรรยาบรรณในการให้บริ การ

History and evolution of spa business, concepts of spa, trends and opportunities of spa business,
types of spa, customer behavior, management of spa business, designs, public relations, marketing, related
laws and regulations, spa business, service quality management, and service ethic.
964 228 การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของวัฒ นธรรม ประเภทของวัฒ นธรรม วัฒ นธรรมกับ การท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบ
การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม แนวโน้มการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน
Meanings of culture, types of culture, cultural and tourism, cultural tourism model, planning and
cultural tourism management, trend of cultural tourism and sustainable cultural tourism development.
964 229 การจัดการการท่ องเทีย่ วโดยชุ มชน
3(3-0-6)
Community-Based Tourism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน การวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญของชุ มชนในแหล่ ง
ท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครื อข่าย และการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการ
และพัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปัญหา ข้อจากัดและแนวทางการจัดการ
ที่ดี กรณี ศึกษา
Definition of community-based tourism, analysis of the role and the importance of communities in
tourism destinations, awareness development, potential development, network development, participation of
communities in tourism management and development, role of government and private organizations,
problems, limitations and management guidelines, and case studies.
964 230 การจัดการการท่ องเทีย่ วกลุ่มเฉพาะ
3(3-0-6)
Niche Tourism Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ควำมจำกัดควำมของกำรท่องเที่ยวกลุ่มเฉพำะ ประเภทของนักท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่ม พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่ม รู ปแบบกำรท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มเฉพำะ ศึกษำควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวเฉพำะ
กลุ่ ม กำรจัดกำรกำรท่ องเที่ ย วกลุ่ ม เฉพำะให้ ตรงตำมควำมต้อ งกำรของนัก ท่ อ งเที่ ย ว กำรพัฒ นำรู ป แบบ
กำรท่องเที่ยวกลุ่มเฉพำะ และแนวโน้มกำรท่องเที่ยวกลุ่มเฉพำะ

Definition of niche tourism, types of niche tourists, tourism behavior of niche tourists, tourism
model for niche tourists, study needs of niche tourists, niche tourism management for needs of tourists, niche
tourism development and trends of niche tourism.
964 231 การจัดการนันทนาการเชิงพาณิชย์
3(3-0-6)
Commercial Recreation Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลัก ษณะและควำมส ำคัญของกำรจัดกำรนันทนำกำรเชิ ง พำณิ ช ย์ กำรจัดกิ จกรรมนันทนำกำรให้
สอดคล้อ งกับ กำรท่ อ งเที่ ย ว กำรวำงแผนและกระบวนกำรจัด กิ จ กรรมนัน ทนำกำรในเชิ ง พำณิ ช ย์แ ละ
นันทนำกำรเพื่อกำรท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
Characteristics and importance of commercial recreation management, recreation activity for
tourism, planning and process of commercial recreation activity and recreation for sustainable tourism.
964 232 การจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agro Tourism Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร องค์ประกอบของกำรท่องเที่ ย วเชิ งเกษตร
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รู ปแบบของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควำมรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม Home
stay และ Farm stay แนวโน้มของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรติดต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
Meaning and importance of Ago-tourism, elements of Agro-tourism, types of Agro-tourism,
activity of Ago-tourism, knowledge about Home stay and Farm stay, trend of Agro-tourism, coordinate with
relevant organization.
964 233 การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
3(3-0-6)
Sport Tourism Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะและควำมสำคัญของกำรจัดกำรกำรท่องเที่ ยวเชิ งกี ฬำ รู ปแบบกำรกี ฬำเพื่อกำรท่องเที่ ยว
ควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรกี ฬำและกำรท่องเที่ ยว กำรจัดกิ จกรรมกี ฬำเพื่อกำรท่องเที่ยว แนวนโยบำยกำร
บริ หำรจัดกำรกำรท่องเที่ ยวและกำรกี ฬำของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกี ฬำ และแนวโน้มกำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวเชิงกีฬำในอนำคต
Characteristics and importance of sport tourism management, types of sports for tourism,
consistency between sports and tourism, sport activity for tourism, policy of tourism and sports management
of Ministry of Tourism and Sports, and trends of sport tourism management in the future.

964 234 การจัดการการท่ องเทีย่ วเชิ งสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Health Tourism Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และวิวฒั นาการของการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน
การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ และการตลาดสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Definition of health tourism, importance and evolution of health tourism, characteristics of health
tourism, health tourism destinations, types of health tourists, sustainable health tourism management, wisdom
adaptation for health tourism product development, trends of demand and supply of health tourism, and
marketing for health tourism.
964 235 การท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย – แปซิฟิก
3(3-0-6)
Tourism in Asia – Pacific Context
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ควำมเป็ นมำของกำรท่ องเที่ ย วในภู มิ ภ ำคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก รู ป แบบกำรท่ องเที่ ย วในภู มิ ภำคเอเชี ย
แปซิ ฟิก ตลำดกำรท่องเที่ยวภูมิภำคเอเชี ยแปซิ ฟิก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวในเอเชียแปซิ ฟิก กำร
พัฒนำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคเอเชี ยแปซิ ฟิก เพื่อรองรับกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวในภูมิภำค และ
กำรเปลี่ ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิ จและสังคมในเอเชี ยแปซิ ฟิก และแนวโน้มกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคเอเชี ย
แปซิฟิก
The history of tourism in the Asia Pacific, tourism model in the Asia-Pacific, tourism marketing in
Asia Pacific, impacts of tourism in Asia Pacific, tourism resource development in Asia-Pacific for the growth
of tourism in the region, the change of economy and social in Asia-Pacific and trends of tourism in AsiaPacific.
964 236 การจัดการวิกฤตการณ์การท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Crisis Management for Tourism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประเภทและลักษณะของความเสี่ ยงที่ ส่งผลกระทบต่อวิกฤตการณ์ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว
ปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดภาวะวิกฤต การจัดการความเสี่ ยงและภาวะวิกฤตรู ปแบบต่างๆ ในอุ ตสาหกรรมท่องเที่ ยว
กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้ องกันและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต

The types and characteristics of risks that affect the crisis in tourism industry, factors that caused
the crisis, risk management and critical types in tourism industry, strategy for prevent and reduce the impact
of the crisis.
964 237 การจัดการเชิ งกลยุทธ์ การท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
เพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Tourism Strategic Management for ASEAN Economic Community
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความเป็ นมาของเศรษฐกิจบริ บทการท่องเที่ยวในอาเซี ยน วัตถุ ประสงค์ในการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน ความรับผิดชอบของสมาชิ กกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน กรอบความตกลงว่าด้วยการ
รวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซี ยน ความร่ วมมือในการรวมกลุ่มสิ นค้าและบริ การ การมีส่วนร่ วมของประเทศ
ไทยในการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน แนวคิดการจัดการเชิ งกลยุทธ์ทางการท่องเที่ยว และแนวโน้ม
การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
The beginning of tourism economic of the ASEAN economic community, objective of ASEAN
economic community, the responsibility of the ASEAN economic community, agreements about ASEAN
economic community, products and services cooperation and integration, participation of Thailand in
ASEAN economic community, the concept of strategic management in tourism and trend of tourism
development for ASEAN economic community.
964 238 การจัดการงานเทศกาล
3(3-0-6)
Event Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
รู ปแบบการจัดงานเทศกาลประเภทต่างๆ สาหรับงานสังคมและธุ รกิจ ศึกษารู ปแบบของงานเทศกาล
การวางแผนงาน การออกแบบงาน การบริ หารงาน โครงสร้ างการจัดงาน การประมูลงาน การแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
The various event types for social and business, study of special events, planning, design,
management, structure, project bidding, problem solving and evaluating the events.
964 301 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเทีย่ ว
Professional Ethics and Laws for Tourism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)

บทบาทและความส าคัญ ของจริ ยธรรมในการ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
ความรับผิดชอบด้านศีลธรรมของธุ รกิจ ทฤษฎีต่างๆ ทางจริ ยธรรม การนามาประยุกต์ใช้กบั การประกอบการ
การจัดการ และสิ่ งที่ ตามมา พฤติกรรมในองค์กร และการสร้ างมโนธรรมในอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ ยว
จรรยาบรรณวิชาชี พด้านการท่องเที่ยว พิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการศุลกากร กฎและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
Role and importance of ethics for business running, moral responsibility of businesses, various
ethical theories and applications for entrepreneurship, management and other situations, corporative
behavior, formation of conscience awareness, professional ethics in tourism, immigration and customs
regulations, related regulations and laws in tourism.
964 311 การตลาดเพือ่ การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Marketing for Tourism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลัก ษณะของอุ ต สำหกรรมกำรท่ อ งเที่ ย ว สภำวะแวดล้อ มกำรตลำด กำรวำงแผนกำรตลำด
กำรท่องเที่ยว กำรวิเครำะห์โครงสร้ ำงตลำดกำรท่องเที่ยว กำรแบ่งส่ วนตลำด กำรกำหนดตำแหน่ งผลิ ตภัณฑ์
กลุ่มเป้ ำหมำยทำงกำรตลำดกำรท่องเที่ยว ส่ วนประสมทำงกำรตลำดกำรท่องเที่ยว กำรรับผิดชอบต่อสังคมและ
กำรนำเสนอแผนกำรตลำดกำรท่องเที่ยว
Characteristics of tourism industry, marketing environmental, tourism marketing plan, tourism
marketing structure analysis, segmentation, positioning, targeting for tourism marketing, tourism marketing
mix, corporate social responsibility and present tourism marketing plan.
964 312 การจัดการเชิ งกลยุทธ์ เพือ่ การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Strategic Management for Tourism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการการจัด การเชิ ง กลยุทธ์ ส าหรั บ ธุ รกิ จในอุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย ว การศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารระดับสู งของ
องค์การ และเพื่อสร้างนโยบายทางธุ รกิจที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
Strategic management processes for businesses in tourism industry, study and analysis of internal
and external environment for chief executives’ decision making and formulating appropriate policies to
achieve organization objectives.

964 313 การพัฒนาการท่ องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดของการวางแผนพัฒ นา และการจัดการการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว ธุ รกิ จท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว การมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น และจิตสานึกทางการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
Concepts of sustainable tourism development, planning and management, development in tourism
resources, environment in destinations, tourism geography, tourism business, tourism marketing, local
communities and appreciate in sustainable tourism.
964 314 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Tourist Guide
เงื่อนไขของรายวิชา : 964 101 และ 964 111
ความหมายและความสาคัญของมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ บุคลิก มารยาท วิธีการพูด
ในชุ มชน การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า จรรยาบรรณของมัคคุ เทศก์ การให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ ยว
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความสามารถในการเป็ นผูน้ าการท่องเที่ยว กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์
กฎหมายพระราชบัญญัติมคั คุเทศก์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การฝึ กปฏิบตั ิในฐานะผูน้ าเที่ยว
Meanings and importance of the tourist guides, role and status of tourist guides in the tourism
industry, personality, manner, art of public speaking and service. tourist guides’ problem solving and ethic,
tourists’ safety, first-aid, leadership of tourist guides, related regulation for tourist guides, tourist guides acts,
related organizations in tourism industry, field trip and practice as tourist guides.
964 315 การบัญชี และการเงินสาหรับธุรกิจการท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Tour Business
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ภาพรวมของการบัญชี และการเงิ นส าหรั บธุ รกิ จการท่ องเที่ ย ว แนวคิ ดพื้ นฐานหลัก และวิธี ก าร
ปฏิบตั ิงานทางการบัญชีและการเงินของธุ ร กิจการท่องเที่ยว วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชี ในแผนกต่างๆ
ของธุ รกิ จท่องเที่ยว การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงิ นสด การวางแผนการเงิ นและการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน แหล่งเงินทุนและตลาดการเงิ น การวิเคราะห์งบลงทุน การประมาณการกระแสเงินสดในงบลงทุน
และการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน

An overview of accounting and finance for tour business, fundamental concepts, principles and
methods of accounting and finance for tour business, methods of gathering data from each function of
the tour business, financial statement and cash flow statement analysis, financial planning and working
capital management , sources of funding and financial market, the analyses of capital budgeting and the
estimation of relevant cash flow and break-even point analysis for tour business.
964 321 ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
3(3-0-6)
English for Tourism Industry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ฝึ กทักษะกำรฟั ง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียนภำษำอังกฤษโดยเน้นข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรท่องเที่ยว
กำรนำเสนอผลงำน และทักษะกำรเขียนรำยงำน และกำรย่อควำม
Practice in listening, speaking, reading and writing in English, especially for tourism information,
project presentation, report writing and précis.
964 322 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
English for Tourist Guide
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เน้นทัก ษะการฟั ง และการพูด ที่ เกี่ ย วกับ การอธิ บายแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว การบอกเส้ นทาง การแก้ไ ข
สถานการณ์เฉพาะหน้า
Practice in listening and speaking for tourism destination explaining, direction guiding, and
problem solving.
964 401 ระเบียบวิธีวจิ ัยด้ านการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Research Methodology in Tourism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ปรั ช ญาของระเบี ย บวิ ธี วิจ ัย ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว แนวคิ ด ในการก าหนดปั ญหา วัต ถุ ป ระสงค์
สมมติฐาน การกาหนดรู ปแบบการวิจยั การออกแบบกระบวนการวิจยั วิธีวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล
ตลอดจนการเขียนโครงร่ างงานวิจยั ด้านการท่องเที่ยว
Philosophy of Tourism research methodology, problem definition, objective, hypothesis, research
methodology design, analysis and interpretation of data, writing tourism research proposal

964 411 การเป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Tourism Industry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลัก ษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการในอุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย ว โอกาสทางธุ ร กิ จ ความมี ใ จเป็ น
ผูป้ ระกอบการ จริ ย ธรรมและความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมของผูป้ ระกอบการ กระบวนการวางแผน การจัด
องค์การ และการควบคุมในการจัดตั้งธุ รกิจใหม่ ทฤษฎีและวิธีการปฏิบตั ิสมัยใหม่เกี่ยวกับการสร้างและดาเนิ น
ธุ รกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Characteristics of entrepreneurs in tourism industry, business opportunities, entrepreneurial mind,
ethical and corporate social responsibilities, process of business planning, organizing, and controlling a new
business, modern theories and practices on how to build or run a new business in tourism industry.
964 491 สั มมนาทางการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Seminar in Tourism
เงื่อนไขของรายวิชา : 964 111#
การสั ม มนาจะมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ประเด็ น ต่ า งๆ ในการจัด การการท่ อ งเที่ ย ว นัก ศึ ก ษาจะต้อ ง
ทาการค้นคว้าและรายงานต่อชั้นเรี ยน โดยอาจดาเนิ นการเป็ นกลุ่ม และร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผูม้ ี
ประสบการณ์ทางการจัดการแขนงนี้ที่ได้รับเชิญมาเข้าร่ วมสัมมนา
The seminar will consider the various issues in tourism managements, students must search and
present their findings in the classroom. Students may operate as a group and share their ideas with an
experienced executive in tourism who has been invited to attend the seminar.
964 492 ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการการท่องเทีย่ ว
6(0-24-12)
Field Experience in Tourism Management
เงื่อนไขของรายวิชา : 964 111#
การฝึ กภาคปฏิบตั ิในด้านการท่องเที่ยว ในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้นกั ศึกษาได้
นาเอาความรู ้ ความเข้าใจ ที่ได้เรี ยนไปใช้ในสถานการณ์จริ งๆ จัดให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝึ กงาน นักศึกษาจะจบหลักสู ตรได้ต่อเมื่อมีชวั่ โมงฝึ กงานด้านการท่องเที่ยวและที่มีมาตรฐานรวมแล้วไม่
น้อยกว่า 400 ชัว่ โมง รวมทั้งต้องเข้าร่ วมสัมมนาและประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ดว้ ย
Practicum in tourism in tourism business in order for students to apply their knowledge with the
real situation, to provide orientation pertinent to the details of training, students need to have 400 hours of
standard tourism training and also need to attend seminar and training appraisal.

966 111 หลักการบัญชีข้นั ต้ น
3(3-0-6)
Preliminary Principles of Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการบัญชี และความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี และแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่
การบัญชี สาหรับกิจการซื้ อขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ สมุดรายวันและบัญชี แยกประเภทรายการปรับปรุ ง
รายการปิ ดบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ การจัดทางบการเงิน ระบบเงินสดย่อย การบัญชี เบื้องต้น
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หลักการและวิธีการของระบบใบสาคัญ และ
จริ ยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Accounting principles and general knowledge about accounting including accounting definition
and objectives, the value of accounting information and accounting framework, accounting principles and
methods of double entry system, accounting for trading enterprises and services business, journal and general
ledger, end-of-period adjustments, closing entries, trial balance, working paper, financial statements
preparation, petty cash system, fundamental accounting for assets, liabilities, equity, revenue and expenses,
concepts of voucher system and accounting professional ethics.
967 201 สถิติเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Statistics for Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ระเบียบวิธีสถิติ การจัดระเบียบและนาเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็ นขั้นแนะนา ตัวแปรสุ่ ม และการ
แจกแจงตัวแปรสุ่ ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานทางรู ปแบบธุ รกิจ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การถดถอย สหสัมพันธ์และการทา การพยากรณ์และตีความแนวโน้ม การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
Statistical methods, organizing and displaying data, introduction to probability , random variables
and their distributions, estimation and hypothesis testing in business model, analysis variance, regression
correlation and prediction, forecasting and interpreting trends, statistical software.
967 261 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาถึงประโยชน์และความสาคัญของการบริ หาร ลักษณะและแนวคิดในการบริ หารงาน ความ
เป็ นมาและพัฒนาการของทฤษฎี ก ารบริ หาร หลักและกระบวนการบริ หาร อันได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสั่งการและการบังคับ บัญชา และการควบคุม

Major concepts and management theories, change management, negotiation strategy, functions of
management, business environment and organization culture, planning; decision process, planning process,
organizing; human resource management, leading; leadership, motivation, team and teamwork,
communication for management, controlling.
967 263 การจัดการงานผลิตและบริการ
3(3-0-6)
Production Management and Service
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาการกระบวนการผลิตและการบริ การ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการบริ การ
การบริ หารโครงการ การประมาณการณ์อุปสงค์ การเลือกทาเลที่ต้ งั และการวางผังโรงงาน การจัดซื้ อ การจัดการ
สิ น ค้า คงคลัง การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบงาน การจัด การโซ่ อุ ป ทาน การจัด การคุ ณ ภาพ การจัด การด้า น
เทคโนโลยี
Study production and service processes, concept of products and service design, project
management, demand forecasting, location and layout design, purchasing, inventory management, work
design and analysis, supply chain management, quality management and technology management.

