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หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่ องเทียวเชิงสร้ างสรรค์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย

: หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ
: Master of Business Administration Program in Creative Tourism Management
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์)
ชือย่อ บธ.ม.(การจัดการการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Master of Business Administration (Creative Tourism Management)
ชือย่อ M.B.A.( Creative Tourism Management)
3. วัตถุประสงค์
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การท่องเทียว ) มีวตั ถุประสงค์เพือ
ผลิตมหาบัณฑิตทีมีคุณสมบัติดงั นี
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางด้านการจัดการการท่องเทียวเชิงสร้ างสรรค์อย่างลึกซึ ง มี
วิสั ยทัศน์ ดา้ นการประกอบการธุ รกิ จ สามารถประยุกต์ทฤษฎี มาใช้ใ นการบริ ห ารจัด การและแก้ไ ขปั ญหาทางการ
ท่องเทียวได้อย่างดี
2. มีความสามารถในวิจัยหรื อการจัดการโครงการทางวิชาการทีจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ ใหม่หรื อวิธี
ปฏิบตั ิงานใหม่ๆในสาขาวิชาการจัดการการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
3. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การแข่งขัน และกําหนดนโยบายกลยุทธ์ทางด้านการจัดการการท่องเทียว
ทีสามารถแข่ งขัน ทังในประเทศและต่า งประเทศได้ร วมทังสามารถเป็ นผู ้นาํ ในอุ ตสาหกรรมในอุต สาหกรรมการ
ท่องเทียวได้
4. มีภาวะผูน้ าํ รั บผิ ดชอบในการเรี ยนรู ้ สามารถถ่ายทอดความรู ้ และพัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ นการจัดการการ
ท่องเทียวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. เป็ นนักการจัดการด้านอุตสาหกรรมการท่องเทียวทีดี สามารถจัดการปั ญหาตามจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ประพฤติตนตามกรอบคุณธรรมและจริ ยธรรมของบัณฑิต มีความรั บผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน
สังคม และอุตสาหกรรมการท่องเทียวโดยรวม
4. หลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2
รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
แผน ข
รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
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โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1) หมวดวิชาพืนฐาน(ไม่นบั หน่วยกิต)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) วิชาวิทยานิพนธ์
5) วิชาการศึกษาอิสระ
5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หมวดวิชาเสริมพืนฐาน (สํ าหรับผู้ทียังไม่ มีพืนฐาน)
964 701
องค์การและการจัดการธุรกิจ
Organizations and Business Management
*964 703
หลักและการปฏิบตั ิทางการท่องเทียว
Tourism Principles and Practice

จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
6 (AU)
24
3
12
39

6 (AU)
24
12
3
39

3(3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
3(3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)

5.2 หมวดวิชาบังคับ
จํานวน 24 หน่ วยกิต
964 710
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพือ
3(3-0-6)
การท่องเทียวและการโรงแรม
Small and Medium Tourism and Hotel Enterprise Management
964 711
การตลาดการท่องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Marketing
*964 717
การจัดการการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Tourism Management
*964 718
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการการท่องเทียว
3(3-0-6)
Information Technology for Tourism Management
964 820
การวางแผนและพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism Planning and Development
964 821
การวิจยั การท่องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Research
964 822
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือการท่องเทียว
3(3-0-6)
Strategic Management for Tourism
964 891
สัมมนาทางการจัดการการท่องเทียว
3(3-0-6)
Seminar in Tourism Management
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5.3 หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียวเชิงสร้ างสรรค์ แผน ก
แบบ ก2 ต้องเลือกเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต และนักศึกษาทีเรี ยนหลักสู ตร แผน ข ต้อง
เลือกเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี หรื อรายวิชาอืนทีจะเปิ ด
สอนเพิมเติม ในภายหลัง
*964 714
การวางแผนและการจัดการเหตุการณ์พิเศษ
3(3-0-6)
Special Event Planning and Management
964 840
การจัดการการเงินและบัญชีสาํ หรับอุตสาหกรรมบริ การ
3(3-0-6)
Financial and Accounting Management of Service Industries
964 841
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริ การ
3(3-0-6)
Human Resources Management in Service Industries
964 842
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
Airline Business Management
964 843
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทอ้ งถินเพือการท่องเทียว
3(3-0-6)
Local Product Design for Tourism
964 844
ระบบสารสนเทศเพือการท่องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Information Systems
964 845
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพือการท่องเทียว
3(3-0-6)
Electronic Commerce Management for Tourism
964 850
วิวฒั นาการทรัพยากรการท่องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Resource Evolution
964 851
ศิลปะการให้บริ การ
3(3-0-6)
Art of Service
964 852
การท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Historical, Religious and Cultural Tourism
964 853
การจัดการสถาปัตยกรรมเพือการท่องเทียว
3(3-0-6)
Architecture Management for Tourism
964 854
การท่องเทียวในกลุ่มประเทศลุ่มแม่นาโขง
ํ
3(3-0-6)
Tourism in Mekong Regional Countries
964 855
พฤติกรรมการซื อของนักท่องเทียว
3(3-0-6)
Tourist Buying Behavior
964 856
การจัดการธุรกิจทีพัก
3(3-0-6)
Accommodation Business Management
964 857
การจัดการกิจกรรมและนันทนาการเพือการท่องเทียว
3(3-0-6)
Event and Leisure Management for Tourism
964 858
ภาษาอังกฤษขันสู งเพือการท่องเทียว
3(3-0-6)
Advanced English for Tourism
3
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964 859
964 860
964 861
*964 862
*964 863
*964 864
*964 865

*964 866
*964 867

*964 868
*964 869

การจัดการด้านการประชุมและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล
3(3-0-6)
Conventions and Incentive Travel Management
หลักการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
3(3-0-6)
Principles of Conservation Tourism
สื อเพือการท่องเทียว
3(3-0-6)
Media for Tourism
การสื อความหมายมรดกวัฒนธรรมทางการท่องเทียว
3(3-0-6)
Cultural Heritage Interpretation in Tourism
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่ อุปทานการท่องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Logistic and Supply Chain Management
การจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมเพือการท่องเทียว
3(3-0-6)
Cultural Landscape Management for Tourism
การประเมินความเสี ยงและการจัดการวิกฤติสาํ หรับธุรกิจการท่องเทียว
3(3-0-6)
และบริ การ
Risk Assessment and Crisis Management for Tourism and Hospitality Business
การพัฒนาทรัพยากรท้องถินสู่ ธุรกิจการท่องเทียวและบริ การระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Local Resource Development to International Tourism and Hospitality Business
ประเด็นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายแรงงานทางการท่องเทียวในกลุ่มเศรษฐกิจ3(3-0-6)
ประชาคมอาเซี ยน
Business Law and Labor Law Issue for Tourism in ASEAN Economic Community
การจัดการความรู ้สาํ หรับธุรกิจการท่องเทียวและบริ การ
3(3-0-6)
Knowledge Management for Tourism and Hospitality Business
การสื อสารระหว่างวัฒนธรรมสําหรับการท่องเทียว
3(3-0-6)
Intercultural Communication for Tourism

5.4 วิชาวิทยานิพนธ์
964 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
5.5 วิชาการศึกษาอิสระ
964 897
การศึกษาอิสระ
Independent Study

12

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต
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6. แผนการศึกษา
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
964 701 องค์การและการจัดการธุรกิจ
Organizations and Business Management
964 703 หลักและการปฏิบตั ิทางการท่องเทียว
Tourism Principles and Practice
964 710 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพือการท่องเทียว
Small and Medium Tourism Enterprise Management
964 820 การวางแผนและพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืน
Sustainable Tourism Planning and Development
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
964 717
การจัดการการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
Creative Tourism Management
964 711
การตลาดการท่องเทียว
Tourism Marketing
964 821
การวิจยั การท่องเทียว
Tourism Research
964 822
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือการท่องเทียว
Strategic Management for Tourism
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

แผน ก แบบ ก 2
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (3-0-6)

แผน ข
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

12
6

12
6

แผน ก แบบ ก 2
3 (3-0-6)

แผน ข
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)

12
18

12
18

5
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ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
964718
964 891
964 889
964 XXX
964 XXX

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการการท่องเทียว
Information Technology for Tourism Management
สัมมนาทางการจัดการการท่องเทียว
Seminar in Tourism Management
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
964 897
964 889
964 XXX
964 XXX

ชือวิชา

ชือวิชา

การศึกษาอิสระ
Independent Study
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

แผน ก แบบ ก 2
หน่ วยกิต
3 ( 3-0-6 )

แผน ข
หน่ วยกิต
3 ( 3-0-6 )

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

6

-

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

12
30

12
30

แผน ก แบบ ก 2
หน่ วยกิต
-

แผน ข
หน่ วยกิต
3

6

-

3 ( 3-0-6 )

3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )

9
39

9
39
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7. คําอธิบายรายวิชา
964 701 องค์การและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Organizations and Business Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดหลักมูลเกียวกับองค์การและการจัดการวิวฒ
ั นาการของทฤษฎีองค์การและการจัดการ หน้าทีของ
องค์การและการจัดการ บทบาทของผูจ้ ดั การและความรับผิดชอบต่อสังคม การเปลียนแปลงโครงสร้างขององค์การและ
แนวโน้มขององค์การและการจัดการในอนาคต
Fundamental concepts in organization and management, evolution of organization and management
theories, functions of organization and management, roles of managers and social responsibilities, change of
organizational structure, future trend of organization and management.
*964 703 หลักและการปฏิบัติทางการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Principles and Practice
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ความหมายของการท่องเทียว ข้อจํากัดในการพัฒนาการศึกษาการท่องเทียว
ระบบการท่องเทียว อุปสงค์ของงานบริ ก ารการท่องเที ยว ปั จจัยการเจริ ญเติบโตของ
อุปสงค์ทางการท่องเทียว
พฤติกรรมนักท่องเทียวและปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเทียว สิ นค้าและบริ การทางการท่องเทียว ระบบช่อง
ทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางท่องเทียว และการจัดการทางการท่องเทียว
Concept, principles, components, meaning of tourism, threats of tourism study development, tourism
system, supply of tourism service, growth factors of tourism supply, tourism behavior and factors that affect tourist
decision, tourism products and services and place for sale tourism products and services and tourism management
964 710 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพือการท่ องเทียวและการโรงแรม 3(3-0-6)
Small and Medium Tourism and Hotel Enterprise Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
โอกาสในการประกอบการ การสร้ างความได้เปรี ยบในเชิงแข่ งขันและแผนธุ รกิจ การตลาดของธุ รกิ จ
ท่องเทียวขนาดย่อมและขนาดกลาง การจัดการการดําเนินการธุรกิจท่องเทียวขนาดย่อมและขนาดกลาง การประเมินผล
การดําเนินงานและการจัดการความเสี ยง กฎหมายทีเกียวข้องกับการท่องเทียวและแนวโน้มการจัดการธุ รกิจท่องเทียว
ขนาดย่อมและขนาดกลางในอนาคต
Entrepreeurial opportunities, competitive advantage creation and business plan, small and medium
tourism business marketing, managing small and medium tourism business operations, evaluation and risk
management, tourism-related laws and future treand ofsmall and medium tourism business management.
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964 711

การตลาดการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Marketing
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างและลักษณะของตลาดการท่องเทียว สภาวะแวดล้อมการตลาด การวางแผนการตลาด พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคและตลาดการท่องเทียว จิตวิทยาการบริ การ ระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนด
ตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ เป้ าหมายทางการตลาด ส่ วนประสมทางการตลาดท่องเทียว และการนําเสนอแผนการตลาดการ
ท่องเทียว
Structure and characteristics of tourism marketing, marketing environment, marketing planning, consumer
behavior and tourism markets, marketing information system, segmentation, positioning, target market, tourism
marketing mix and tourism marketing plan presentations.
*964 714 การวางแผนและการจัดการเหตุการณ์ พิเศษ
3(3-0-6)
Special Event Planning and Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี หลักการ วิธีการวางแผนและการจัดการเหตุการณ์พิเศษ รู ปแบบการจัดเหตุการณ์พิเศษประเภทต่างๆ
ทังในและนอกสถานที การดูแลและควบคุมการจัดเหตุการณ์ พิเศษ การวิเคราะห์และอภิปรายบทบาทและหน้าทีของ
ผูจ้ ดั เหตุการณ์พิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเทียว การวางแผนและการจัดการเหตุการณ์พิเศษทางการท่องเทียว
Theory, principles and planning and management for special event, types of special event for in and out
place, supervision and handling of special event, analysis and discussion in role and function of special event
manager in tourism industry, special event planning and management issue in tourism
*964 717 การจัดการการท่ องเทียวเชิงสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Tourism Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกียวกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์และการท่องเทียวเชิ งสร้ างสรรค์ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ การจัดการรู ปแบบการท่องเทียวบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์เพือก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการท่องเทียว
แนวโน้มของการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาการท่องเทียว เชิงสร้ างสรรค์เพือรองรั บนักท่องเทียวในกลุ่ม
เศรษฐกิจประชาคมอาเซี ยน
Concept, theory and principles of creative economy and creative tourism, creative industry, managing
tourism model by creative economy to create tourism innovation, trends of creative tourism and creative tourism
development for tourists in ASEAN Economic Community (AEC)
*964 718 เทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับการจัดการการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Information Technology for Tourism Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีส ารสนเทศสําหรั บการจัดการการท่องเทียว รู ปแบบและ
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการการท่องเทียว การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการท่องเทียว การ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการท่องเทียว การวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
ท่องเทียว จริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการท่องเทียว
Importance and compositions of information technology for tourism management, model and type of
information technology for tourism management, tourism information technology management, apply information
technology in tourism management, tourism information technology analysis and development, ethics in using
information technology in tourism management
964 820

การวางแผนและพัฒนาการท่ องเทียวแบบยังยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism Planning and Development
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดของการวางแผนพัฒนา และการจัดการการท่องเทียวแบบยังยืน การวางแผนพัฒนาทรั พยากรการ
ท่องเทียว สิ งแวดล้อมในแหล่งท่องเทียว ธุรกิจท่องเทียว การตลาดท่องเทียว การมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถินในการ
ท่องเทียวแบบยังยืน และการวิเคราะห์แผนพัฒนาการท่องเทียว
Concepts of sustainable tourism development planning and management, development planning in
tourism resources, environment in destinations, tourism marketing, participation of local communities in sustainable
tourism, and the analysis of the Thai tourism development plan.
964 821

การวิจัยการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Research
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและปรัชญาของการวิจัย ประเภทเทคนิ ค และระเบียบวิธีการวิจัย และการเขียนโครงร่ างงานวิจัย
ด้านการท่องเทียว
Concepts and philosophy, typology, techniques, methodologies and framework writing in tourism
research.
964 822 การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Strategic Management for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวางแผนกลยุทธ์ระดับบริ ษทั การวางแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ระดับหน้าที การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเทียว การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการเพือการท่องเทียว
ให้สอดคล้องกับแผนระดับบริ ษทั แผนระดับธุรกิจและแผนระดับหน้าที และศึกษากรณี ศึกษากลยุทธ์ดา้ นการท่องเทียว
Corporate strategy planning; business strategy with corporate plan; business plan and functional plan;
human resource management in tourism industry; integrated marketing plan for tourism; tourism strategies case
studies
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964 840 การจัดการการเงินและบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Financial and Accounting Management of Service industries
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การจัด การทางการเงิ นและบัญชีข องอุ ตสาหกรรมบริ ก าร งบการเงิ นการวิ เ คราะห์ งบการเงิน สําหรั บ
อุตสาหกรรมบริ การ การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริ มาณ-กําไร งบประมาณของอุตสาหกรรมบริ การ
ความเสี ยงและอันตรายผลตอบแทน การจัดการสิ นทรั พย์ การจัดหาเงินทุน งบลงทุนการจัดโครงสร้ า งเงินทุนของ
อุตสาหกรรมบริ การ การใช้ขอ้ มูลทางการเงินและการบัญชีเพือตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในอุตสาหกรรมบริ การ
Financial and accounting management for service industries ; financial statement and financial statement
analysis for service industries; evaluation of the relationship between cost,, quantity and profit; hospitality budgeting ;
risk and rate of return; assets management; financing; financing; investment budgeting; capital structure for
hospitality; financial and accounting information in decision making for service industry managers.
964 841 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Human Resources Management in Service Industries
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ ทฤษฎี แนวคิ ด บทบาท และความรั บผิดชอบในองค์การและการจัดการหน้าที การจัดการ
กระบวนการการวางแผน การจัดองค์การ การชักนํา และการควบคุม การจัดทรั พ ยากรมนุ ษย์ กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การคัดเลือกและการรับพนักงาน การฝึ กอบรมและการพัฒนา การ
ประเมินผลการทํางาน การบริ หารเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ปัญหาทีเกียวข้องกับการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์
ในอุตสาหกรรมบริ การ
Principles, theories, concepts, roles and responsibility in organization and management; functions of
management; planning process; organizing; directing and controlling; human resource management and development
process; job analysis and design; selection and recruitment; training and development; performance evaluation; wage,
salary and various fringe benefits administration; problems related to human resources management in service
industries.
964 842 การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
Airline Business Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะและองค์ประกอบของธุ รกิจการบิน โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของธุ รกิจการบิน
การจัดการ
การตลาด และการเงินของธุรกิจการบิน บทบาทของรัฐบาล และกฎหมายทีเกียวข้องต่อธุรกิจ การบิน
General characteristics, composition, economic structure, management, marketing and finance of the
airline business, and roles of government and law on the airline business.
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964 843

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ท้องถินเพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Local Product Design for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลัก การออกแบบและกระบวนการของการออกแบบ การศึก ษาและการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล สํา หรั บ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทอ้ งถินเพือการท่องเทียว แนวคิดและกลยุทธ์สร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึ กการออกแบบ
การทําแบบจําลองการเสนอผลงาน ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและสังคม
Principles and processes of design, study and analysis of data for local product design for tourism,
concept and creative strategies for product design, design practice, mock-up , presentation techniques, environmental
and social impact.
964 844

ระบบสารสนเทศเพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Information Systems
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการท่องเทียว ระบบบันทึกข้อมูลภายใน ระบบ
ความเป็ นอัจฉริ ยะทางการท่องเทียว ระบบการวิจัยการท่องเทียว ระบบการสนับสนุ น การตัดสิ นใจโดยใช้ ระบบ
สารสนเทศทางการท่องเทียว การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเทียว
การออกแบบระบบสารสนเทศทางการท่องเทียว การจัดการทรัพยากรสารสนเทศทางการท่องเทียว จริ ยธรรมในการใช้
สารสนเทศทางการท่องเทียว
Importance and compositions of tourism information system; internal data record system; tourism
intelligence system; tourism research system; tourism decision supporting system; measuring tourism demand and
sales forecast; management and decisions by using tourism information system; customer database management;
tourism information system analysis and development; tourism information system design; tourism information
resource management; ethics in using tourism information.
964 845

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Electronic Commerce Management for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการตลาด ความจําเป็ นในการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้เป็ นทีสะดวกในการค้นหา
ของโปรแกรมการค้นหา กลยุทธ์ในการเข้าสู่ โปรแกรมการค้นหาและสารบบ การใช้กลุ่มข่าวทางการท่องเทียวในการ
เข้าสู่ ตลาดเป้ าหมาย การใช้งานแฟ้ มลายมือชือในการเพิมปริ มาณการใช้งาน เว็บไซต์ขอ้ ได้เปรี ยบจากการใช้ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีจ่าหน้าของไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
กลยุทธ์การพัฒนาการเชือมโยงแบบพลวัต การใช้งาน
ดรรชนีแบบเมตาในการเพิมความนิยมของเว็บไซต์ การโฆษณาแบบเชือมตรง การส่ งเสริ มการขายแบบออฟไลน์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การวิเคราะห์การใช้งานทางเว็บการท่องเทียวแบบเสมือน
Marketing principles, essentials of web site design, web site design for search engine prominence, search
engine and directory submission strategies, using tourism newsgroups to reach target market, utilizing signature files
to increase web site traffic, the e-mail advantage, the cybermall advantage, online reservations, how to keep customer
comer coming back, online publications, effective offline promotion, web traffic analysis, a virtual tour.
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964 850

วิวัฒนาการทรัพยากรการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Resource Evolution
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความเป็ นมาของการท่องเทียว องค์ประกอบของการท่องเทียว ประเภทของทรั พยากร
การท่องเทียว
ทรัพยากรการท่องเทียวของประเทศไทย มิติทางด้านภูมิศาสตร์ สิ งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ข องประเทศไทย บทบาทและผลกระทบของการท่องเทียวแนวโน้มและพัฒนาทรั พยากรการ
ท่องเทียว
History of tourism, components of tourism, types of tourism resources tourism resources of Thailand
Thailand's geographical, historical, archeological, religious, art, cultural and traditional dimensions of tourism, roles
and impacts of tourism, trend and tourism resources development.
964 851

ศิลปะการให้ บริการ
3(3-0-6)
Art of Service
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของเทคนิ คการให้บริ การในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ การสร้ างคุณภาพบริ ก ารระดับสากล
ลักษณะเฉพาะระหว่างผลิตภัณฑ์และบริ การ ความคาดหวังและการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคต่อธุ รกิจบริ การ ความเข้าใจความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยการวิจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดคุณภาพบริ การและการวิเคราะห์
ช่องว่างการบริ การ การออกแบบและกําหนดกลยุทธ์
ด้านการบริ การ
Importance of service technique in new economy system; create world-class service orientation;
characteristics difference between product and service; customer expectation and perception in service business;
understand customer requirement by research; customer relationship management, measuring service quality and gap
analysis; service design and service strategy determination.
964 852 การท่ องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Historical, Religious and Cultural Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดการการ
ท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม แหล่งท่องเทียวทีเป็ นมรดกโลกของประเทศไทย แนวทางการ
พัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเทียวให้ยงยื
ั นทีเกียวข้องกับเอกลักษณ์ของไทย
Meaning and importance of historical, religious and cultural tourism; historical, religious and cultural
tourism management, world heritage tourist destination in Thailand; direction to development and promotion of
sustainable tourism related to Thai identity
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964 853 การจัดการสถาปัตยกรรมเพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Architecture Management for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การจัดการสถาปัตยกรรมเพือการท่องเทียว การศึกษาแหล่งทรั พยากรสถาปั ตยกรรม ในด้านความสําคัญ
คุณค่า ลักษณะเฉพาะและผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับแหล่งสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแหล่งสถาปั ตยกรรมที
เกิดจากอุตสาหกรรมท่องเทียว การศึกษาในมิติทีสัมพันธ์กบั เรื องประวิติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมเทคโนโลยีทงั
ในอดีตและร่ วมสมัย เพือนําข้อมูลมาใช้ออกแบบแผนปฏิบตั ิการหรื อแบบจําลองทางธุรกิจ
Architecture management for tourism; study of architectural resources in dimensions of significance, value,
identity, and impacts on architectural resources and environment made from tourism industry; approach of study
based on history, art, culture, society and technology both in the past and contemporary used for creating action plan
or business model.
964 854

การท่ องเทียวในกลุ่มประเทศลุ่มแม่ นําโขง
3(3-0-6)
Tourism in Mekong Regional Countries
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิวฒั นาการของการท่องเทียว องค์ประกอบของการท่องเทียว บทบาทและผลกระทบของ การท่องเทียว
มิติทางด้านภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจของ
ประเทศลุ่มแม่นาโขง
ํ
ทรัพยากรการท่องเทียวในกลุ่มประเทศลุ่มแม่นาโขงแนวโน้
ํ
มและการพัฒนา การท่องเทียวใน
กลุ่มประเทศลุ่มแม่นาโขง
ํ การศึกษาเปรี ยบเทียบแหล่งท่องเทียวในประเทศลุ่มแม่นาโขงกั
ํ
บในประเทศไทย
Evolution of tourism, components of tourism, roles and impacts of tourism, geographical, environmental,
historical, archeological, religious, art, cultural, traditional and economic dimensions of tourism in Mekong regional
countries, tourist attractions in Mekong regional countries, trend and tourism development in Mekong regional
countries, comparative studies of tourist attractions in Mekong regional countries and in Thailand.
964 855

พฤติกรรมการซือของนักท่ องเทียว
3(3-0-6)
Tourist Buying Behavior
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
พฤติ ก รรมการซื อของนัก ท่ อ งเที ยวในแนวทางสั งคมศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา มนุ ษ ยศาสตร์ แรงจู งใจของ
นักท่องเทียว กระบวนการตัดสิ นใจ ปัจจัยต่อการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ธุรกิจและพฤติกรรมการซื อ สถานการณ์การซื อ
ผูเ้ ข้าร่ วมในกระบวนการซื อ อิทธิพลสําคัญทีมีต่อผูซ้ ื อของธุรกิจท่องเทียว
Tourist buying behavior in sociological, psychological, and humanity aspects; motives of tourist; decision
making process; factors affecting tourists' decisions ; analyzing business and buying behavior ; buying situation,
participants in the buying process, major influences of buyers of buyers in tourism business.
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964 856

การจัดการธุรกิจทีพัก
3(3-0-6)
Accommodation Business Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิวฒั นาการของธุรกิจทีพัก ประเภทองค์ประกอบ และโครงสร้างของธุ รกิจทีพัก การดําเนิ นการธุ รกิจทีพัก
การจัดการ และการควบคุมในธุรกิจทีพัก กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจทีพัก หน่วยงานทีเกียวข้องกับธุ รกิจทีพัก ปั ญหา
และแนวทางแก้ไขในธุรกิจทีพัก
Evolution of accommodation business, types, components, and structure of accommodation business,
operation of accommodation business, management and control in accommodation business, laws and organizations
relating to accommodation business, problems and solutions in accommodation business.
964 857

การจัดการกิจกรรมและนันทนาการเพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Event and Leisure Management for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการและวิธีการเตรี ยมกิจกรรมและนันทนาการเพือการท่องเทียวการดูแลและควบคุมกิ จกรรมและ
นันทนาการ ทฤษฎีการจัดการ การวิเคราะห์และอภิปรายเกียวกับบทบาทและหน้าทีของผูจ้ ัดการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว การวิ เคราะห์แ ละอภิ ปรายเกียวกับประเด็นในการจัดการกิจกรรมและนันทนาการเพือการท่อ งเทียวของ
ประเทศไทย
Principles and methods for providing event and leisure tourism, supervision and handling of event and
leisure, management theories, analysis and discussion of the roles and functions of the managers in tourism
industries, analysis and discussion of Thailand issues in event and leisure tourism management
964 858

ภาษาอังกฤษขันสู งเพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Advanced English for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน การอ่านบทความและวารสารทางธุรกิจท่องเทียว ทักษะการฟั ง การ
ฟังบรรยาย ปาฐกถา บทความทางวิทยุและโทรทัศน์ ทักษะการเขียน การย่อความ การเขียนรายงานและการนําเสนอ
รายงาน
Practicing all skill in the English language; reading comprehension, reading articles and papers in tourism
business; listening skill, listening lectures, speeches, radio and television documents; writing skill, summarization,
reporting writing; and presentation.
964 859

การจัดการด้ านการประชุมและการท่ องเทียวเพือเป็ นรางวัล
3(3-0-6)
Conventions and Incentive Travel Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิวฒั นาการบทบาทและผลกระทบของธุ รกิจการจัดการประชุมการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล การประชุม
ใหญ่ และการแสดงนิทรรศการ การวางแผน การดําเนินงาน การจัดการกลยุทธ์ และการประเมินผลงานของธุ รกิจการ
จัดการประชุม การท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล การประชุมใหญ่การแสดงนิทรรศการ
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Evolution, roles, and impacts of the meeting, incentive travel, convention and exhibition business,
planning, operations, management, strategies, and evaluation of the meeting, incentive travel, convention, and
exhibition business, trend and development of the meeting, incentive travel, convention, and exhibition business.
964 860 หลักการท่ องเทียวเชิงอนุรักษ์
3(3-0-6)
Principles of Conservation Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด พื นฐานของการท่ อ งเที ยว องค์ป ระกอบของอุ ตสาหกรรมการท่อ งเทียว แนวคิ ด เกี ยวกับ การ
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ หลักการจัดการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ การวางแผนพัฒนาการท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์ การพัฒนาการ
ท่องเทียวแบบยังยืน และการวิเคราะห์แผนพัฒนาการท่องเทียวของ ประเทศไทย
Basic concepts of tourism, component of tourism industry, concept of conservation tourism, principle of
conservation tourism management, conservation tourism development planning, sustainable tourism development,
and the analysis of the Thai tourism development plan.
964 861

สื อเพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Media for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประเภทของสื อด้านการท่องเทียว สื อแบบประสม ความรู ้ เกียวกับการแปลแผนทีและการ
จัดทําแผนทีเพือการท่องเทียว ความรู ้ ทางด้านภาพถ่ายทางโอกาสและภาพถ่ายดาวเทียมเพือการค้นคว้าข้อมูลแหล่ง
ท่องเทียวทังในอดีตและปัจจุบนั และการผลิตสื อสิ งพิมพ์ต่างๆ ด้านการท่องเทียว
Meaning and type of media for tourism; multi-media; knowledge about about map translation and
production for tourism; knowledge in areal photograph and satellite for investigating tourist destination both in past
and present and produce printed matters for tourism.
*964 862 การสื อความหมายมรดกวัฒนธรรมทางการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Cultural Heritage Interpretation for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการสื อความหมายทางการท่องเทียว แนวทางใน การปฏิบตั ิเพือ
พัฒนาสถานทีท่องเที ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเด็น ด้านการสื อความหมายมรดกวัฒนธรรมทางการ
ท่องเทียว กลยุทธ์การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางการท่องเทียว และกรณี ศึกษา
Meaning, importance and type of tourism interpretation, guidelines for developed cultural heritage
attraction, analysis about cultural heritage interpretation issues, strategic of tourism cultural heritage management and
case study.
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*964 863 การจัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทานการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Tourism Logistic and Value Chain Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี แนวคิด หลักการ ความหมายโลจิสติกส์และห่วงโซ่ อุปทานทางการท่องเทียว การจัดการโลจิ สติกส์
ทางการท่องเทียว การขนส่ งผูโ้ ดยสารทังทางบก ทางนํา ทางอากาศ ระบบโลจิ สติกส์ การให้บริ การ การจัดการระบบ
คมนาคมทางการท่องเทียว และการจัดการระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเทียวภายในประเทศและระหว่างประเทศ
Theory, concept, principles and meaning of logistic and value chain in tourism, tourism logistic
management, passenger transportation by land, sea and air, service logistic system, tourism transportation system
management and logistic system in domestic and international tourism
*964 864 การจัดการภูมิทัศน์ วัฒนธรรมเพือการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Cultural Landscape Management for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ หลักการ รู ปแบบ วิธีการ แนวทาง และองค์ประกอบการจัดการภูมิ
ทัศน์วฒั นธรรม การจัดการสิ งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเทียว การจัดการมลพิษทางสายตา การจัดการสุ นทรี ยะ
ทางการท่องเทียว การจัดการสิ งแวดล้อมบนพืนฐานคติ ความเชือ ประเพณี วัฒนธรรมและค่านิยม
Thai and International Cultural, principles, model, method, guideline and component of cultural landscape
management, management of amenity for tourist, visual pollution management, tourism aesthetic management, and
environment management based on traditional, belief, cultural and values
*964 865 การประเมินความเสี ยงและการจัดการวิกฤติสําหรับธุรกิจการท่ องเทียวและบริ การ
3(3-0-6)
Risk Assessment and Crisis Management for Tourism and Hospitality Business
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี ปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสี ยงในทุกมิติ หลักการประเมินความเสี ยง ด้านยุทธศาสตร์ และการดําเนิ นงาน
องค์กรธุรกิจการท่องเทียวและบริ การ ความสําคัญของกระบวนการประเมินความเสี ยงและการจัดการวิกฤติสําหรั บ
ธุรกิจการท่องเทียวและบริ การ การเข้าใจในความเสี ยงและการจัดการภาวะวิกฤติในธุ รกิจการท่องเทียวและบริ การได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Theory and factors that cause risky in all dimensions, principles of risk assessment, tourism and hospitality
business strategy and operation, importance of risk assessment process and crisis management for tourism and
hospitality business, understanding in risk and crisis management for tourism and hospitality business more
efficiency
*964 866 การพัฒนาทรัพยากรท้ องถินสู่ ธุรกิจการท่ องเทียวและบริ การระหว่ างประเทศ 3(3-0-6)
Local Resource Development to International Tourism and Hospitality Business
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รู ปแบบ นโยบาย การพัฒนา การสํารวจและการวิเคราะห์ทรั พยากรท้องถิน
กระบวนการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรท้องถินสู่ ธุรกิจการท่องเทียวและบริ การระหว่างประเทศ
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Concept, theory, components, models, policy, development, survey and analysis local resources,
development and enhance local resources to international tourism and hospitality business
*964 867 ประเด็นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายแรงงานทางการท่ องเทียว
3(3-0-6)
ในกลุ่มเศรษฐกิจประชาคมอาเซี ยน
Business and Labor Law Issue for Tourism in ASEAN Economic Community
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายธุ รกิจและกฎหมายแรงงานทางการท่องเทียวในกลุ่มเศรษฐกิจประชาคม
อาเซี ยนต่อการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดการการท่องเทียว กฎหมายเกียวกับการท่องเทียวและบริ การ
กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายอุทยานแห่งชาติ กฎหมายแรงงานเกียวกับการท่องเทียวและบริ การ
Analysis of business law and labor law issues in the ASEAN Economic Community to policy formulation,
planning and tourism management, law of tourism and hospitality. Immigration law, National Park law, labor in
tourism and hospitality law.
*964 868 การจัดการความรู้สําหรับธุรกิจการท่ องเทียวและบริการ
3(3-0-6)
Knowledge Management for Tourism and Hospitality Business
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ความสําคัญ วิวฒั นาการขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และการจัดการความรู ้ การพัฒนาองค์กรให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ สําหรั บธุ รกิจการท่องเทียวและบริ การการวางแผน การวางระบบ การจัด
กิจกรรมและการประเมินผลการจัดการความรู ้เพือพัฒนาประสิ ทธิภาพธุรกิจการท่องเทียวและบริ การ
Concept, important, evolution of learning organization and knowledge management, organization
development to learning organization and knowledge management for tourism and hospitality business, planning,
systematic, implementation and evaluation of knowledge management for improve efficiency tourism and hospitality
business
*964 869 การสื อสารระหว่ างวัฒนธรรมสํ าหรับการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Intercultural Communication for Tourism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ องค์ประกอบ รู ปแบบและกระบวนการสื อสารระหว่างพหุ วฒ
ั นธรรม แนวทางใน
การสื อสารและการสื อความหมายทางการท่องเทียวระหว่างวัฒนธรรม
Concept, theory, principles, component, model and process of intercultural communication, guideline for
communication and interpretation in intercultural tourism
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964 891

สั มมนาทางการจัดการการท่ องเทียว
3(3-0-6)
Seminar in Tourism Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาด้านการท่องเทียวโดยการถกปั ญหา วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาทีเกียวข้อ งกับอุต สาหกรรมการ

ท่องเทียว
Seminar on tourism by discussing, analyzing and solving problems related to tourism industry.
964 897 การศึกษาอิสระ
3 หน่ วยกิต
Independent Study
เงือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหลักสู ตรก่อน
หัวข้อเฉพาะทางการจัดการการท่องเทียว ตามความสนใจของนักศึกษาโดยอยู่ในความดูแลและคําแนะนํา
ของคณะกรรมการทีปรึ กษาอิสระ
A specific topic on tourism management, in accordance with student interest under the supervision of
independent study advisory committee.
964 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
Thesis
เงือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับอนุ ญาตจากกรรมการหลักสู ตรก่อน
การทํา วิ จัย และเขี ย นรายงานการวิ จั ย ในหั ว ข้อ เฉพาะทางการจัด การการท่ อ งเที ยวโดยอยู่ ใ นความ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Research conducting and report writing on a specific topic related to tourism management under the
supervision of the thesis advisory committees.
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