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หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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คาอธิบายรายวิชา
941-100 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ศิลปะในการสื่ อสารทั้ง 4 ทักษะ การฟั ง พูด อ่านและเขียน
การฟังเพื่อจับใจความหลักและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ถอ้ ยคา ลีลาสานวนในการสื่ อสารใน
ชีวิตประจาวันและในการทางาน การพูดในที่ชุมชน การอ่านเพื่อความเข้าใจถึงค่านิ ยมและแนวคิด การเขียน
เพื่อการสรุ ปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ
Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skillslistening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational
contexts; register and styles for communicating in daily life and in the workplace; public speaking;
reading for value and attitude understanding; summarizing; official and business correspondence
941-112 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
รายวิชาบังคับเรียนร่ วม : 941-113 การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ
การพูดเพื่อสื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ไวยากรณ์ การพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์ และ
สานวนภาษาที่จาเป็ นสาหรับการสื่ อสาร
Corequisite: 941-113 Fundamental English Reading and Writing
Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication;
listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage;
development of vocabulary and language functions necessary for communication
941-113 การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
รายวิชาบังคับเรียนร่ วม : 941-112 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึ กทักษะการอ่ า นและการเขี ย น ทักษะการอ่ านพื้ นฐาน การอ่ า นเพื่ อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด การพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์และกลวิธีพฒั นาคาศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ การเขียนระดับประโยค
และย่อหน้าสั้นๆ

Corequisite: 941-112 Fundamental English Listening and Speaking
Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details;
developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence and
paragraph writing
941-216 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
English Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่างๆ การแนะนา
ตัว การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such as
introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting
941-222 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Chinese Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่างๆ การแนะนา
ตัว การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such
as introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting
941-223 ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
Chinese for Hotel Business
การฝึ กภาษาจีนด้านคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิจโรงแรม การจองที่พกั
การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสารธุ รกิ จ
การโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of Chinese vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence
941-234 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Japanese Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่างๆ การแนะนา
ตัว การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such
as introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting

941-235 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
Japanese for Hotel Business
การฝึ กภาษาญี่ปุ่นด้านคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิจโรงแรม การจอง
ที่พกั การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of Japanese vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence
941-242 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
French Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่างๆ การแนะนา
ตัว การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such
as introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting
941-243 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
French for Hotel Business
การฝึ กภาษาฝรั่งเศสด้านคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิจโรงแรม การจอง
ที่พกั การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of French vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence
941-265 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
English for Hotel Business
การฝึ กภาษาอังกฤษด้านคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิจโรงแรม การจอง
ที่พกั การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of English vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence

941-272

การสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Malay Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่างๆ การแนะนา
ตัว การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such
as introducing yourself, making appointments, welcoming, gining presentation, and talking at the meeting
941-273 ภาษามลายูสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
Malay for Hotel Business
การฝึ กภาษามลายูดา้ นคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิ จโรงแรม การจอง
ที่พกั การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of Malay vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence
941-315 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
English for Tourism Business
คาศัพท์เฉพาะและสานวนภาษาที่ใช้เพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจการท่องเที่ยว การออกตัว๋ และระบบ
การจอง การให้ขอ้ มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจัดการท่องเที่ยวและการให้
ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว
Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel
management; giving information to tourists
941-316 ภาษาอังกฤษสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
English for Tour Guide
การใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายนาชม สถานที่ ท่องเที่ ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่ องเที่ ยว
ทัว่ ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยว
ต่อแหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Usage of English for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists
941- 320 ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Chinese for Tourism Business
คาศัพท์เฉพาะและสานวนภาษาที่ ใช้เพื่ อการสื่ อสารทางธุ รกิ จการท่องเที่ ยว การออกตัว๋ และ
ระบบการจอง การให้ขอ้ มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจัดการท่องเที่ยวและ
การให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยว
Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel
management; giving information to tourists
941-324 ภาษาจีนสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
Chinese for Tour Guide
การใช้ภ าษาจี นในการบรรยายน าชม สถานที่ ท่อ งเที่ ย วในกรุ งเทพฯ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทัว่ ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยว
ต่อแหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of Chinese for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists
941-331 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Japanese for Tourism Business
คาศัพท์เฉพาะและสานวนภาษาที่ ใช้เพื่ อการสื่ อสารทางธุ รกิ จการท่องเที่ ยว การออกตัว๋ และ
ระบบการจอง การให้ขอ้ มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจัด การท่องเที่ยวและ
การให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยว
Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel
management; giving information to tourists

941-332 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
Japanese for Tour Guide
การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายนาชม สถานที่ท่องเที่ ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทัว่
ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิ บตั ิของนักท่องเที่ ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of Japanese for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists
941-340 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับธุรกิจการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
French for Tourism Business
คาศัพท์เฉพาะและสานวนภาษาที่ใช้เพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจการท่องเที่ยว การออกตัว๋ และระบบ
การจอง การให้ขอ้ มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจัดการท่องเที่ยวและการให้
ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว
Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel
management; giving information to tourists
941-341 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
French for Tour Guide
การใช้ภาษาฝรั่งเศสในการบรรยายนาชม สถานที่ท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทัว่
ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิ บตั ิของนักท่องเที่ ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of French for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists

941-370 ภาษามลายูสาหรับธุรกิจการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Malay for Tourism Business
คาศัพท์เฉพาะและสานวนภาษาที่ใช้เพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจการท่องเที่ยว การออกตัว๋ และระบบ
การจอง การให้ขอ้ มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจัดการท่องเที่ยวและการให้
ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว
Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel
management; giving information to tourists
941-371 ภาษามลายูสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
Malay for Tour Guide
การใช้ภาษามลายูในการบรรยายนาชม สถานที่ท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่องเที่ ยวทัว่
ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิ บตั ิของนักท่องเที่ ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of Malay for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists.
941-414 ภาษาอังกฤษสาหรั บพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
English for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities
941- 420 ภาษาจีนสาหรับพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
Chinese for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities

941-430 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
Japanese for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities
941-440 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
French for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities
941-470 ภาษามลายูสาหรับพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
Malay for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities
942-100 กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 1
1 (0-0-3)
Co-Curricular Activities I
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการ องค์ความรู ้ เน้นประโยชน์สงั คมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจ
ที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึกสาธารณะ การทางานเป็ นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรื อ
ระหว่างสาขาวิชาภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Activities to integrate the body of knowledge with an emphasis on the activities for the
benefit of society and mankind as first priority; cultivating morals; ethics and public mind; teamwork
within and/or across disciplines under the supervision of advisors

942-111 ภูมปิ ัญญาในการดาเนินชีวติ
3 (2-2-5)
Wisdom of Living
การคิ ด การบริ หาร และการจัดการชี วิตอย่างรู ้ เท่ าทันการเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒั นธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม การอยู่ร่ วมกันในสังคมอย่างมี ค วามสุ ขบนพื้ นฐานคุ ณธรรม จริ ยธรรม และหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง
Ways of thinking; self-discipline and life management in accordance with changes in Thai and
global societies, mingling the Thai way of life with multi-cultural ways of living; public mind and
environmental conservation; living happily based on morality, ethics and sufficiency economy
942-120 กอล์ ฟ
1 (0-2-1)
Golf
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม ทักษะการใช้อุปกรณ์และวิธีเล่น การเตรี ยมความพร้อม
ร่ างกายเพื่อการเล่น ฝึ กการเล่นในสนามแข่งขัน การนับคะแนน การแข่งขัน ความปลอดภัยของนักกีฬาและ
ผูอ้ ื่น กติกา มารยาท
General knowledge about equipment and the golf course; skills of equipment use and methods
of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition; the safety of
golfers and spectators; rules, regulations, and etiquette
942-121 ลีลาศ
1 (0-2-1)
Social Dance
ฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
สร้างทักษะลีลาศตามแบบแผนจังหวะมาตรฐานสากล
Practice of movements into rhythm; costumes, etiquette, and songs for social dance; developing
skills of social dance according to the standard universal convention
942-122 เทนนิส
1 (0-2-1)
Tennis
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม ฝึ กทักษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขัน เข้าใจและปฏิบตั ิตาม
กฎกติ กา และมารยาท การเตรี ยมความพร้ อมของร่ า งกาย ความรู ้ เกี่ ยวกับอันตรายที่ อาจเกิ ดจากการเล่ น
เทนนิส
General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; rules and
regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, etiquette; warm-ups;
knowledge about accidents that may happen while playing tennis

942-123 วอลเลย์ บอล
1 (0-2-1)
Volleyball
ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับอุปกรณ์ และสนาม กฎ กติ กา มารยาท ของกี ฬาวอลเลย์บอล การพัฒนา
ร่ างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอล ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขัน
General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette; developing
physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for individuals and
teams, techniques in competition
942-124 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Soccer
ทักษะเบื้ องต้นในการเล่นฟุตบอล ระเบี ยบ กฎ กติ กา มารยาท การพัฒนาร่ างกายให้เหมาะสม
เพื่อการเล่นฟุตบอล การแข่งขัน อันตราย วิธีป้องกันอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจากการเล่นฟุตบอล การปฐมพยาบาล
ผูบ้ าดเจ็บ
Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical
competence for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing soccer;
first aid for the injured
942-125

แบดมินตัน
1 (0-2-1)
Badminton
ฝึ กทักษะการเล่น แบดมินตัน ทั้งประเภทเดี่ ยวและคู่ วิธีการพัฒนาโครงสร้างของร่ างกายเพื่ อ
การเล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจัดการแข่งขัน ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่
Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical development
for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of competition for both single and
double matches
942-126

ตะกร้ อ
1 (0-2-1)
Takraw
ความรู ้ ทวั่ ไปประวัติความเป็ นมาของกี ฬาตะกร้ อ ทักษะเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหว เทคนิ คและ
ความสามารถพิ เ ศษในการเล่ นเฉพาะตัว และการเล่ น เป็ นที ม ระเบี ย บข้อบัง คับ และกติ ก าการแข่ ง ขัน
การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็ นนักตะกร้ อที่ ดี การเล่นด้วยความปลอดภัย การดูแลรั กษา
อุปกรณ์ของกีฬาตะกร้อ
General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques and
individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for being a
capable Takraw player; safe playing; equipment maintenance

942-127 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
Table tennis
ประวัติ ค วามเป็ นมาของกี ฬ าเทเบิ ลเทนนิ ส คุ ณ ค่ า ของกี ฬ าเทเบิ ลเทนนิ ส ทักษะเบื้ องต้นใน
การเล่ น เทเบิ ล เทนนิ ส ระเบี ย บ กติ ก า มารยาทของการเป็ นผู เ้ ล่ น และผู ด้ ู ที่ ดี การบริ ห ารร่ า งกายและ
การบารุ งรักษาสุ ขภาพ การบารุ งรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table tennis
playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health care;
equipment maintenance
942-128 เปตอง
1 (0-2-1)
Petanque
ประวัติความเป็ นมา คุณค่า และประโยชน์ของกี ฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกี ฬาเปตอง วิธีการเล่น
กฎ กติ กา มารยาทในการเล่น การจัดการแข่งขัน กติกามารยาทในการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบารุ งรักษา
อุปกรณ์กีฬาเปตอง
History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and regulations,
etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations; etiquette of players
and spectators; equipment maintenance
942-129 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
Basketball
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้น ระเบียบ กติกา มารยาทของ
การเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุขภาพ ความมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา การระวังรักษา
สวัสดิภาพความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอล การบารุ งรักษาอุปกรณ์
History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players and
spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment maintenance
942-204 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ ที่มีสุข
3 (3-0-6)
Psychology for Well-being
ความเป็ นมาของจิตวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันของมนุษย์ ประโยชน์
ของจิตวิทยา และการนาจิตวิทยามาใช้ในชีวิตประจาวันและการทางาน
Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors; psychology
usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers

942-205 การสื่ อสารและการเผยแพร่ สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Communication and Information Dissemination
ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการสื บค้น การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู ้ การสื่ อสารทั้งแบบ
วัจนภาษาและอวัจนภาษา การเผยแพร่ จริ ยธรรมในการใช้แหล่งข้อมูล
Information resources; search methods; analysis and synthesis of knowledge; verbal and nonverbal communication; dissemination of information; code of ethics on using sources
942-220

ว่ ายนา้
1 (0-2-1)
Swimming
ประวัติ ค วามเป็ นมาของการว่ายน้ า การสุ ขาภิ บาลและความปลอดภัยในการว่า ยน้ า ทักษะ
การว่ายน้ าท่าต่าง ๆ มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุ ขภาพ การดูแล
รักษาอุปกรณ์และเครื่ องอานวยความสะดวกในการว่ายน้ า
History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in different
styles; etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance of equipment
and facilities
942-221 พลศึกษาและนันทนาการ
1 (0-2-1)
Physical Education and Recreation
ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
เรี ยนรู ้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนันทนาการ ความจาเป็ นของนันทนาการในการดารงชี วิต
เกมส์นนั ทนาการ การฝึ กปฏิบตั ิการออกกาลังกายและนันทนาการเพื่อสุ ขภาพ
Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental,
emotional, and social development; the study of sport games and selection of proper sports; purposes of
recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities; physical exercises and
recreation for health
942-230 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จ
เฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีสรรพสามิต
General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and features of
taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific
business tax, stamp duty, customs duty, excise duty

942-234

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่สาคัญเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล การตั้งห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั จากัด
การเลิกกิจการทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซื้ อขาย เช่าซื้ อ ค้ าประกัน ตัวแทน
นายหน้า ตัว๋ เงิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค
Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership
establishment; limited companies; dissolution; property; juristic acts; contracts; specific contracts in
relation to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of Cheques
946-100 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อิทธิ พลของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชี
การเงิน จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Types of business; related factors; influences of business environments; principles of
management, human resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics
946-113 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Accounting
ลักษณะและแนวความคิ ดขั้นพื้ นฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึ กบัญชี การปรั บปรุ ง
รายการ การปิ ดบัญชี และการจัดทางบการเงิน การบัญชี สาหรับกิจการซื้ อขายสิ นค้าและกิจการผลิตสิ นค้า
การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด
Characteristics and basic concepts of accounting; accounting record process; adjustment of
accounts; closing accounts; financial statement preparation; accounting for merchandising and
manufacturing operations; value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash
flows
946-140

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
การทางานของโปรแกรมปฏิ บตั ิ การและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การ ระบบเครื อข่ายและหน้าที่ของบุคคลในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Components of information technology, hardware and software in computer systems;
operating systems and application programs; data storage; data processing; application of computers in
organizations, network systems and technician’s responsibilities in information technology
946-160 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด แนวความคิ ดพื้นฐานเกี่ ยวกับการตลาด สิ่ งแวดล้อมที่ มี
อิทธิ พลทางการตลาด ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย
การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่ วนประสมทางการตลาด
Definitions and importance of marketing; fundamental concepts of marketing; environments
influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market segmentation; targeting;
positioning and marketing mix
946-170 อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Tourism Industry
วิวฒั นาการ ความหมาย ความส าคัญ แนวโน้ม ลักษณะ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว บทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนาองค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
Evolution, definitions, significance, trends, characteristics and components of tourism industry;
tourism impacts; concepts related to planning and development of the tourism industry; government’s roles
and policies in the development of national and international tourism organizations
946-182 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Principles of Economics
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์และอุปทาน พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ต้นทุ นการผลิตและฟั งก์ชนั่ การผลิต ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์
การคานวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ความรู ้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
An overview of economics; laws of demand and supply; market equilibrium; elasticity of
demand and supply; consumer behavior; cost and production functions; microeconomics of product
markets; national income calculation; equilibrium level of national income; monetary policy; fiscal policy;
basic knowledge of international trade and finance

946-201 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3 (3-0-6)
Small Business Management
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดการธุ ร กิ จขนาดย่อม กลยุทธ์การตลาด การเงิ น การจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์ การผลิตและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การแก้ปัญหาในธุ รกิจขนาดย่อม โอกาสของธุ รกิจทั้ง
ในและต่างประเทศ จริ ยธรรมสาหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Concept and theories of the management of small and family owned businesses, marketing;
finance; human resource management; production; strategic planning, Problem solving in small business,
opportunities for domestic and overseas joint ventures, and ethics in small business management
946-209 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ความหมาย ความสาคัญและกระบวนการในการจัดการ บทบาท ความสาคัญของศาสตร์ ต่างๆ
ที่ ใช้ในการจัดการ คู่แข่งขันและพันธมิตรทางธุ รกิ จ อิทธิ พลของเทคโนโลยีต่อการจัดการ กลยุทธ์องค์กร
ลักษณะโครงสร้ า ง และประเภทขององค์กร หน้าที่ ดา้ นต่ า งๆขององค์การธุ รกิ จ พฤติ กรรมองค์กรและ
วัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์ของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในองค์กรต่ อการจัดการและความรั บผิดชอบต่ อ
สังคม
The definition, importance and process of management; roles and importance of science in
management; business competitors and partners; the influence of technology on management; corporate
strategies; organizational structure and type; functions of business organization; organizational behavior
and culture; the relationship of stakeholders in organization to management and social responsibility
946-271 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3 (3-0-6)
Tour Business Management
ความหมายและความสาคัญของธุ รกิจนาเที่ ยว หลักวิธีการในการจัดตั้งบริ ษทั นาเที่ยว ลักษณะ
และรู ปแบบการบริ หารจัดการบริ ษทั นาเที่ยว ประกอบด้วยการวางแผน การดาเนิ นงาน การจัดองค์การของ
บริ ษทั นาเที่ยว การบริ หารงานบุคคล การตลาดและการเงินของบริ ษทั นาเที่ยว ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
ในการแก้ไขที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนาเที่ยว
Definitions and importance of tour business, methods of tour company establishment;
characteristics and types of tour company management consisting of planning, operation, organizing
management of tour companies, human resource management. marketing; and financing of tour
companies, problems and solutions concerning tour business management

946-273 อารยธรรม
3 (3-0-6)
Civilization
ความเป็ นมาของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก เน้นอิทธิ พลอารยธรรมดังกล่าว ที่ มีต่อ
วัฒนธรรมไทย รวมทั้งศึกษาสภาพความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค
ต่ าง ๆ ในประเทศไทย การละเล่ นพื้ นเมื อง เทศกาล และประเพณี ท้องถิ่ น การอนุ รักษ์ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒนธรรม ความสาคัญของประเพณี ที่มีต่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น ๆ
History of eastern and western civilizations and their influences on the Thai culture; ways of
living, traditions, customs, and regional cultures; local performances, festivals, and customs; tradition and
custom conservation; importance of local customs on tourism in each local area
946-275 พฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Tourist Behavior
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรม นักท่องเที่ยวใน
การพิจารณาตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางการท่องเที่ยว โดยพิจารณาทั้งในด้านปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยภายนอก
ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ นใจ รู ปแบบพฤติ กรรมนักท่ องเที่ ย ว การนาเอาผลที่ ไ ด้จากการศึ กษา
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาประยุกต์ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยว
Behaviors and demands of tourists; principles and analysis of tourists’ decision-making in
buying tourism products in terms of personal and external factors; types of tourist behaviors; application of
the data on tourist behaviors to tourism management strategy setting
946-276 ทรัพยากรการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Tourism Resource
ความหมาย ความสาคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว เอกลักษณ์ และคุณค่าของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม
และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ
Definitions, importance, types, and characteristics of tourism resources; identities and values of
historical cultural attractions; arts; ancient monuments; religious places; natural attractions; geographic
factors, environment, and tourism demands affecting tourism resources; tourism resources preservation
and management

946-290 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-111 หลักการบัญชี 1 หรื อ 946-113 การบัญชีการเงิน
จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริ หารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเสี่ ยง
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิ น การบริ หารเงิ นสดและหลักทรั พย์ตามความต้อ งการของตลาด
การบริ หารลูกหนี้ การบริ หารสิ นค้า การจัดการเงิ นทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
Prerequisite: 946-111 Principles of Accounting or 946-113 Financial Accounting
Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk;
financial planning and analysis; cash and marketable securities management; receivable management;
inventory management; short-term and long-term financing management; capital structure and dividend
policy
946-300 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
ความหมายและหน้าที่ ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน
การบริ ห ารงานบุ ค คล การสรรหาและการคัด เลื อก การฝึ กอบรมพนักงาน การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิ การ การสร้างขวัญกาลังใจ การประเมินผลงาน การเลื่อนตาแหน่ ง การสับเปลี่ยน การย้ายงาน
การลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรอง แรงงานสัมพันธ์
Definition and function of human resource management; job analysis; manpower planning system;
personnel administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; building up motivation
and morale; assessment system; promotion; job rotation; relocation; punishment; layout; negotiation and labor
relations

946-371 หลักการมัคคุเทศก์
3 (2-3-4)
Principles of Tour Guide
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-170 อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
ความหมาย ความสาคัญ และบทบาทของมัค คุ เ ทศก์ที่ มีต่ ออุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
บุคลิ กลักษณะที่ จาเป็ นของมัคคุ เทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา เทคนิ ค 3E (Entertainment,
Excitement, Education) เทคนิ คนาเที่ ยว เทคนิ คกิ จกรรมนันทนาการ และจรรยาบรรณของมัคคุ เทศก์
ความสามารถในการเป็ นผูน้ าการท่องเที่ยว ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง
การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู ้เกี่ยวกับหนังสื อและเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจ
ลงตรา ระเบี ยบพิ ธีทางศุ ลกากร กฎหมายและพระราชบัญญัติ ธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีการศึกษาการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่

Prerequisite: 946-170 Tourism Industry
Definitions, important, and roles of tour guides in tourism industry; required characteristics of
tour guides; personality; oral communication; 3E techniques (Entertainment, Excitement, and Education);
tour and recreation activity leading techniques; ethics of tour guides; abilities in leading tours; knowledge
concerning immigration check and control, money exchange, passports and travel documents , visas, and
customs rules and regulations; tour business and guide laws and acts; first aid; conducting field trips
946-372 การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
Ecotourism Management
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบและประเภทของระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิ เวศ
กับทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อม อุทยานแห่ งชาติ และอุทยานแห่ งชาติ ทางทะเล หน้าที่ สาคัญ และ
ประโยชน์ของอุทยานแห่ งชาติ การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ ยวในอุทยานแห่ งชาติ การอนุ รักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ ยวเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ
Principles, concepts, characteristics, and types of ecotourism; relation between ecological
system and tourism resources; environment; national and national marine parks; important responsibilities
and benefits of national parks; recreation, and tourism management in national parks; tourism resource
conservation for sustainable development; impacts of facilities on environment; comfortableness of
tourists in national parks
946-374 การจัดการธุรกิจ MICE
3 (2-3-4)
MICE Management
ความหมาย วิวฒั นาการ ประเภท รู ปแบบ พัฒนาการ การบริ การ และลักษณะของอุตสาหกรรม
การประชุ ม การท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ รางวัล การโฆษณาและการท าการตลาด การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การจัดการด้านการเงิน การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ MICE
Definitions, evolution, types, patterns, development, service, and characteristics of MICE
tourism; advertising and marketing; human resource development; financial management; MICE tourism
strategy plan designing
946-375 การจัดการธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
Airlines Business Management
ความหมายและขอบเขตของธุ รกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบิน สภาพทัว่ ไปของธุ รกิจการบิ น
การขยายบริ การของสายการบินและการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่สาคัญของสายการบิน
การจัดการธุ รกิจการบินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการบิน ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั การบินกับธุ รกิจ

การบิน ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นธุ รกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษา
ระบบการสารองที่นงั่ วิธีการเขียนตัว๋ เครื่ องบิน การจัดจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน ระบบการสื่ อสารภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้การบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้นดิน และการทาธุ รกรรมการเงินกับธนาคาร
การแลกเปลี่ยนเงินตราและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การศึกษานอกสถานที่
Definitions, and scopes of airline business; history of airline business, common features of
airline business; service expansion of airlines and air cargo transportation; important roles and regulations,
and policies of airlines; airline business management; airline business-related offices; relation between
airline companies and airline business; problems and obstacles in domestic and international airline
business operations; reservation system; ticketing; domestic and international communication systems;
ground services; financial transaction with banks; money exchange and related topics; study visit
946-376 การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม
3 (2-3-4)
Food and Beverage Management
โครงสร้ า งและบทบาทหน้าที่ ความรั บ ผิด ชอบของแผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม ความรู ้ ท ั่วไป
เกี่ยวกับอาหารสากล การจัดรายการอาหารและเครื่ องดื่มหลัก การออกแบบภัตตาคาร บาร์ และเครื่ องมือที่ใช้
ในบาร์ ประเภทของเครื่ องดื่ม การผสมเครื่ องดื่ม การจัดอาหารและเครื่ องดื่มในโอกาสต่าง ๆ สุ ขลักษณะ
และอนามัย การดาเนิ นงานและการควบคุ ม ความปลอดภัยในการดาเนิ นงาน กฎระเบี ยบและเทคนิ คใน
การดาเนินงานอาหารและเครื่ องดื่ม การจัดการด้านการเงินและเอกสาร
Structure, roles and responsibilities of a food and beverage department; general knowledge of
international food; food and beverage main course; restaurant, bar, and bar utensil designing; types of
beverages; beverage mixing; food and beverage setting according to occasions; health and hygiene; work
process and operation control; rules and regulations in food and beverage operation; financial and
document operations
946-378 การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ
3 (3-0-6)
Recreation and Sport Tourism Management
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกีฬาและนันทนาการ หลักและวิธีการจัดกิจกรรมการ
แข่ งขันกี ฬ าและกิ จกรรมนันทนาการด้า นต่ า งๆ ทักษะในด้านการนาเกม การเล่นเพื่ อความสนุ กสนาน
การบู รณาการแนวคิ ด ทฤษฎี ทางด้านบริ หารธุ รกิ จ วิทยาศาสตร์ การกี ฬา การท่ องเที่ ยวและนันทนาการ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การกี ฬ า การวางแผนและวิ เ คราะห์ ก ารพัฒ นากิ จ กรรมด้า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าและ
นันทนาการในรู ปแบบต่างๆ
Definitions, significance, and types of sports and recreation; principles and methods of
organizing sport competitions and recreational activities; skills in leading games and plays for enjoyment;

integration of business administration theories, sport science, tourism, and recreation; planning and
analysis of sport tourism and recreational activity development
946-379 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการท่ องเที่ยวและการบริ การ
3 (3-0-6)
Research Methodolgy for Tourism and Hospitality
หลักการวิจยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปั ญหา การกาหนดรู ปแบบการวิจยั การกาหนด
วัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่ มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลการวิจยั การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิจยั
Research principles; literature review; problem selection; research design; objectives and
hypothesis; population and sample selection; questionnaire design; data collection; data analysis; report
writing and presentation of research results
946-408 การจัดการเชิงกลยุทธ์ สาหรับการท่ องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
Strategic Management for Tourism and Hospitality
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 และลงทะเบียนเรียนมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 100 หน่ วยกิต
แนวคิ ดการวางแผนกลยุทธ์และการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ องค์การกับสภาพแวดล้อมระบบย่อย
องค์ป ระกอบของการวางแผนกลยุทธ์ การกาหนดเป้ า หมายธุ ร กิ จ บริ ก าร กระบวนการและเทคนิ ค
การวางแผน การวางนโยบายธุ รกิ จของอุตสาหกรรมบริ การในระบบเศรษฐกิ จโลกยุคใหม่ รวมถึงศึกษา
โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ งการแข่งขันในการตลาดอุตสาหกรรมบริ การ และศึ กษากลยุทธ์การจัดการ
ธุ รกิ จบริ การทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
กลยุทธ์รวมของธุ รกิจบริ การ การประเมินผลและการติ ดตาม เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทนั กับ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อมและเกิ ด ความได้เ ปรี ย บทางการแข่ งขันจากบทบาทของรั ฐในการ
ส่ งเสริ มในธุรกิจอุตสาหกรรมบริ การของประเทศ
Condition : For fourth-year students and need to have registered noless than 100 credits
Concepts of strategic planning and strategic management; organization and environment; subcharacteristics of strategic planning; service business objective setting; planning techniques and processes;
service business policy setting in modern world economy; competition environment structure in service
business; national and international business management strategies; analysis of internal and external
environments; collective strategies of service business; assessment and monitoring for adjustment due to
environmental change, and for competitive advantage caused by government’s roles in national service
business promotion

946-470 สั มมนาการจัดการการท่ องเที่ยว
3 (1-4-4)
Seminar in Tourism Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 และลงทะเบียนเรียนมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 100 หน่ วยกิต
ประเด็นการสัมมนาเกี่ ยวกับการศึ กษา วิเคราะห์ และอภิ ปรายถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานด้านการท่องเที่ยวในปั จจุบนั
และอนาคต
Condition : For fourth-year students and need to have registered no less than 100 credits
Discussions and evaluations of seminar issues related to tourism industry as well as current
and future effects on tourism operation
946-472 สหกิจศึกษา
6 (0-0-36)
Cooperative Education
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หรื อมีจานวนหน่ วยกิตเทียบเท่ า
ปฏิ บตั ิ งานจริ งในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึ กษา โดยมีข้ นั ตอนการสมัคร
และคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชดั เจนแน่นอน และต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบขององค์กรเสมือน
เป็ นพนักงาน มีการนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กบั งานที่ ได้รับมอบหมาย มีการศึกษา
หาความรู ้ และวิท ยาการที่ เกี่ ยวข้องเพิ่ มเติ มภายใต้ค าปรึ กษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ โดยมี ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 4 เดือน และทาการประเมินผลร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
Condition : For fourth-year students
Internship at a workplace in accordance with the field of study through the process of job
application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational rules;
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and
technology under the supervision of advisors; working at least four months during internship and being
cooperatively assessed by the Department of Human Resources in the workplace
946-473 การฝึ กงานทางการจัดการการท่ องเที่ยว
ไม่ น้อยกว่ า 400 ชั่วโมง
Job Training in Tourism Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หรื อมีจานวนหน่ วยกิตเทียบเท่ า
ฝึ กงานในหน่ วยงานต่าง ๆ โดยเน้นถึงสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ ยว เพื่อเรี ยนรู ้สภาพ
การปฏิบตั ิงานที่แท้จริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 400 ชัว่ โมง
Condition : For fourth-year students
Internship no less than 400 hours in tourism organizations in order to learn in a real work
environment

946-474

การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
Health Tourism Management
ความหมาย ความสาคัญ และวิวฒั นาการของการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ แนวโน้ม
อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Definitions, importance, and evolution of health tourism; sustainable health tourism
management; an application of wisdom for product development for health tourism; trends, demand and
supply of health tourism
946-475

การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cultural Tourism Management
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการ แนวคิด รู ปแบบและองค์ประกอบของการ
จัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บทบาทของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนา การอนุ รักษ์ และการจัดการ
ปั ญหา และอุปสรรคของการดาเนิ นงานในการจัดการการท่ องเที่ ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไ ข
กรณี ศึกษา
Definitions, principles, concepts, types, and components of cultural tourism management;
roles of related persons in developing, conservating, managing and resolving the cultural tourism
management problems and obstacles; a case study
946-476 การจัดการการท่ องเที่ยวชุมชน
3 (3-0-6)
Community – Based Tourism Management
ความสาคัญของชุมชนในการอนุรักษ์พ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิธีการทางานกับ
ชุมชนท้องถิ่นในการดาเนิ นการท่องเที่ ยวสู่ ระบบธุ รกิจชุมชน กลไกและกลยุทธ์ที่จะดาเนิ นธุ รกิจท่องเที่ยว
ชุมชนให้ยงั่ ยืน การสร้างเครื อข่ายภูมิปัญญา องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่ วมในการท่องเที่ยว
โดยชุมชน การประสานงานระหว่างองค์กร รวมทั้งแนวทางชุมชนสัมพันธ์
Importance of communities in natural attraction conservation; methods of working with
communities leading to tourism managed by community business system; mechanics and strategies for
sustainable community tourism businesses operation; building of networks of local wisdom; government
and private participations in community-based tourism; cooperation between organizations and community
relations

946-477 การจัดการการท่ องเที่ยวทางทะเล
3 (3-0-6)
Marine Tourism Management
วิวฒั นาการและความสาคัญของการท่องเที่ ยวทางทะเล อุทยานแห่ งชาติทางทะเล กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล รวมทั้งธุ รกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ปัจจุบนั
ในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
Evolution and importance of marine tourism; national marine park; tourism activity; marine
tourism resources conservation; related business and organization; current situations in marine tourism
industry
946-478 การจัดการงานบริ การส่ วนหน้ า
3 (3-0-6)
Front Office Management
โครงสร้างและหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานส่ วนหน้า การจัดเก็บข้อมูลการเข้าพัก การเลื่อน
การจอง การยกเลิกการจอง การใช้บริ การต่างๆ ของลูกค้าภายในโรงแรมที่เกี่ยวกับห้องพัก การนาสถิติไปใช้
ในการวิเคราะห์และการวางแผนดาเนินงาน และการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
Structures and responsibilities of front office; hotel booking information storage; hotel booking
cancellations and changes; the customer use of hotel room services; the use of statistics in analyzing and
planning; field trips in a workplace
947-101 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคม
3 (3-0-6)
Science, Technology, and Society
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิ เวศและ
สิ่ งแวดล้อ ม ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต่ อสุ ข ภาพ สิ่ งแวดล้อมและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้ องกันแก้ไขปั ญหาสังคมที่ เกิ ดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts
of science and technology on health, environment, and society; science and technology in social
development; preventing and solving social problems arisen from science and technology impact
947-117 คณิตศาสตร์ ทั่วไป
3 (3-0-6)
General Mathematics
เซต ตรรกศาสตร์ ฟั งก์ชนั กับปั ญหาในชี วิตจริ ง คณิ ตศาสตร์ กบั ศิ ลปะ สมการและอสมการ
ตัวแปรเดียว เมทริ กซ์ระบบสมการเชิงเส้น ลาดับและอนุกรม การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

Sets, logic, functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and inequality of
one variable; matrix and linear equations system; sequences and series; applications of mathematics in
daily life
947-118 สถิตธิ ุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Statistics I
การวิเคราะห์ปัญหาทางธุ รกิจในเชิ งสถิติ ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บ
รวบรวมและการนาเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็ น การแจก
แจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติ ฐาน การทดสอบไคสแควร์ การใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; data
collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; probability
distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; Chi-square testing; use of statistical
package for data and presentation analysis
948-362 การตลาดเอเชีย
3 (3-0-6)
Marketing for Asian Countries
วิชาบังคับก่ อน : 946-160 หลักการตลาด
ลักษณะและบทบาทของตลาดเอเชียและจีน อิทธิ พลของตลาดเอเชียและจีนต่อการดาเนิ นธุ รกิจใน
อนาคต แนวทางการเข้าสู่ ตลาดเอเชียและจีน รู ปแบบการแข่งขันในตลาดเอเชียและจีน พฤติกรรมของตลาด
และการแบ่งส่ วนของตลาด รู ปแบบการบริ โภคของตลาดโลก กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในตลาดเอเชี ยและจีนใน
ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing
Characteristics and roles of Asian and China marketing; the influence of Asian and China
marketing toward future business; methods of Asian and China market entry; competition in the Asian and
China market; market behavior and segmentation of the Asian and China market; consumption patterns of
the Asian and China market; marketing strategies in the Asian and China market in present and future
trends
948-366 การตลาดดิจิตอล
3 (3-0-6)
Digital Marketing
รายวิชาบังคับก่ อน : 946-160 หลักการตลาด
แนวคิ ดเกี่ ยวกับกระบวนการที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถมีปฏิ สัมพันธ์กบั สื่ อดิ จิตอลที่ ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้
กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคมีการโต้ตอบกับบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ โภครายอื่น ๆ ผ่านสื่ อดิจิตอล การเก็บข้อมูลผูบ้ ริ โภค

ผ่านปฏิสัมพันธ์บนโลกดิจิตอล กลยุทธ์ในการนาข้อมูลที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคกับสื่ อดิจิตอล
มาวิเคราะห์หาแนวทางในการทาการตลาดที่ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพใน
การทาการตลาดยุคดิจิตอล
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing
Processes of the interaction between members in the digital world; consumer-to-consumer,
and consumer-to-media; collecting consumer information by using social media; strategies of using
consumer information for marketing purpose; increasing the efficiency of digital marketing
strategies
948-371 การท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
3 (3-0-6)
Sustainable Tourism
ความหมาย ความส าคัญ รู ป แบบและวิ ว ฒ
ั นาการของการท่ องเที่ ย วอย่ า งยัง่ ยื น หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ว อย่ า งยัง่ ยื น การวางแผนเพื่ อพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยัง่ ยื น การวิ เ คราะห์
ผลกระทบทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว แนวโน้ม นโยบายการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยัง่ ยื น
ระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก
Definitions, importance, types, and evolutions of sustainable tourism; organizations concerning
sustainable tourism; planning for sustainable tourism development; environmental impact assessment for
tourism; trends in sustainable tourism policies at the country, regional, global levels
948-372 การวางแผนและการพัฒนาการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Tourism Planning and Development
ปั จจัย ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อการพัฒนาการท่ องเที่ ยว การวิเคราะห์สาเหตุ และความเป็ นไปได้ของ
การพัฒนา หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการดาเนิ นงาน
การควบคุม และการประเมินผล
Factors affecting tourism development; analysis of causes and possibilities of tourism
development; principles and planning processes; cost estimation; working, controlling, and assessing
guidelines
948-373 การตลาดบริการสาหรับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Service Marketing for Tourism Industry
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-160 หลักการตลาด
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดบริ การ แนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม่กบั ตลาดบริ การ
พฤติ กรรมการซื้ อ ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายของการตลาดบริ การ การพัฒนา

คุณภาพการบริ การ การกาหนดราคาสาหรับตลาดบริ การ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดบริ การ การตลาด
สาหรับการบริ การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Pre-requisite: 946-160 Principles of Marketing
The definition and importance of service marketing; concepts of modern marketing and service
marketing, buying behavior and consumer expectations; service market segmentation; service quality
development; pricing service marketing; marketing promotion strategies, marketing for service in tourism
industry
948-462 การเป็ นผู้ประกอบการและการสร้ างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ผูป้ ระกอบการ ลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการและการพัฒนาความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผูป้ ระกอบการ คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ทักษะและทรัพยากรที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินโอกาสทางธุ รกิจ
การวิจยั ทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่ มธุ รกิ จใหม่และการจัดทาแผนธุ รกิ จ การหาแหล่งเงิ นทุน กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหาและความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับการดาเนินธุรกิจ
Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship
development; attitude and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs; skill and
resources required for being an entrepreneur; business environment and opportunities analysis, marketing
research; starting a business process and business plan; financial sourcing, new business legal issues;
problems and risks in business operation

