หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่ องเทีย่ ว
บธ.บ. (การจัดการการท่ องเทีย่ ว), B.B.A. (Tourism Management)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 140 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 35 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
จำนวน 11 หน่วยกิต
942-100 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
942-111 ภูมิปัญญำในกำรดำเนินชีวิต 3(2-2-5)
942-204 จิตวิทยำเพื่อกำรดำรงชีวติ
ที่มีสุข
3(3-0-6)
942-205 กำรสื่ อสำรและกำรเผยแพร่
สำรสนเทศ
3(3-0-6)
xxx-xxx กีฬำ พลศึกษำและนันทนำกำร 1(x-y-z)
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จำนวน 9 หน่วยกิต
946-140 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(3-0-6)
947-101 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม
3(3-0-6)
947-117 คณิ ตศำสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
941-100 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่ อสำร
3(3-0-6)
941-112 กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน
3(2-2-5)
941-113 กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน
3(3-0-6)
และให้นักศึ กษำเลื อกเรี ยนวิชำภำษำเดี ยวกันที่ เปิ ด
สอนในมหำวิ ท ยำลัยสงขลำนคริ นทร์ และมี เนื้ อ หำไม่
ซ้ ำซ้อนกัน อีกจำนวน 6 หน่ วยกิ ต อันได้แก่ ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีน ภำษำฝรั่งเศส ภำษำญี่ปุ่น และภำษำมลำยู เท่ำนั้น
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 99 หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาพื้นฐาน จำนวน 33 หน่วยกิต
942-230 กำรภำษีอำกร
3(3-0-6)
942-234 กฎหมำยธุรกิจ
3(3-0-6)
946-100 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
946-113 กำรบัญชีกำรเงิน
3(3-0-6)

946-160
946-182
946-209
946-290
946-300
946-408

หลักกำรตลำด
หลักเศรษฐศำสตร์
หลักกำรจัดกำร
กำรเงินธุรกิจ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับ
กำรท่องเที่ยวและกำรบริ กำร
947-118 สถิติธุรกิจ 1

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)

2.2 วิชาเฉพาะ จำนวน 66 หน่วยกิต
(1) แผน ก. (สหกิจศึกษา) 1
- วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต
946-170 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 3(3-0-6)
946-201 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม 3(3-0-6)
946-271 กำรจัดกำรธุรกิจนำเที่ยว
3(3-0-6)
946-273 อำรยธรรม
3(3-0-6)
946-275 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
946-276 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
946-371 หลักกำรมัคคุเทศก์
3(2-3-4)
946-379 ระเบียบวิธีวจิ ยั สำหรับกำร
ท่องเที่ยวและกำรบริ กำร
3(3-0-6)
946-470 สัมมนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 3(1-4-4)
948-372 กำรวำงแผนและกำรพัฒนำ
กำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
948-373 กำรตลำดบริ กำรสำหรับอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
948-462 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรและ
กำรสร้ำงธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
- วิชาเฉพาะเลือก
จำนวน 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จำนวน 9 หน่วยกิต
946-372 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 (3-0-6)
946-374 กำรจัดกำรธุรกิจ MICE
3 (2-3-4)
946-375 กำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน
3 (3-0-6)
946-376 กำรจัดกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม 3 (2-3-4)

946-378 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ
และนันทนำกำร
3(3-0-6)
946-474 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภำพ
3(3-0-6)
946-475 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
946-476 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
946-477 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
ทำงทะเล
3(3-0-6)
946-478 กำรจัดกำรงำนบริ กำรส่ วนหน้ำ 3(3-0-6)
948-371 กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน
3(3-0-6)
- รายวิชาสหกิจศึกษา
946-472 สหกิจศึกษำ

จำนวน 6 หน่วยกิต
6 (0-0-36)

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศเพื่องานอาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 หน่วยกิต
1) ภาษาอังกฤษ
941-216 กำรสนทนำภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-265 ภำษำอังกฤษสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-315 ภำษำอังกฤษสำหรับธุรกิจ
กำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
941-316 ภำษำอังกฤษสำหรับ
งำนมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
941-414 ภำษำอังกฤษสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3(3-0-6)
2) ภาษาจีน
941-222 กำรสนทนำภำษำจีนเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-223 ภำษำจีนสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-320 ภำษำจีนสำหรับธุรกิจ
กำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
941-324 ภำษำจีนสำหรับ
งำนมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
941-420 ภำษำจีนสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3(3-0-6)

3) ภาษาฝรั่งเศส
941-242 กำรสนทนำภำษำฝรั่งเศสเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-243 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-340 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
941-341 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับ
งำนมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
941-440 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3(3-0-6)
4) ภาษาญี่ปุ่น
941-234 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่นเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-235 ภำษำญี่ปุ่นสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-3310 ภำษำญี่ปุ่นสำหรับ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
941-332 ภำษำญี่ปุ่นสำหรับงำนมัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
941-430 ภำษำญี่ปุ่นสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3(3-0-6)
5) ภาษามลายู
941-272 กำรสนทนำภำษำมลำยูเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-273 ภำษำมลำยูสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-370 ภำษำมลำยูสำหรับ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
941-371 ภำษำมลำยูสำหรับ
งำนมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
941-470 ภำษำมลำยูสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
และเพื่อให้กำรพัฒนำหลักสู ตรเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่ อง
และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรบริ หำร
หลั ก สู ตรอำจก ำหนดรำยวิ ช ำอื่ น ๆ ที่ เ ปิ ดสอนใน
มหำวิ ท ยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ซึ่ งได้พิ จ ำรณำแล้วว่ ำ มี
ประโยชน์ต่อสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ให้เป็ นวิชำ
เลือกในหมวดวิชำเฉพำะเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม

(2) แผน ข. (ฝึ กงาน)
- วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต
946-170 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 3(3-0-6)
946-201 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม 3(3-0-6)
946-271 กำรจัดกำรธุรกิจนำเที่ยว
3(3-0-6)
946-273 อำรยธรรม
3(3-0-6)
946-275 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
946-276 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
946-371 หลักกำรมัคคุเทศก์
3(2-3-4)
946-379 ระเบียบวิธีวจิ ยั สำหรับ
กำรท่องเที่ยวและกำรบริ กำร 3(3-0-6)
946-470 สัมมนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 3(1-4-4)
948-372 กำรวำงแผนและกำรพัฒนำ
กำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
948-373 กำรตลำดบริ กำรสำหรับอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
948-462 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรและ
กำรสร้ำงธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
- วิชาเฉพาะเลือก
จำนวน 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จำนวน 15 หน่วยกิต
946-372 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)
946-374 กำรจัดกำรธุรกิจ MICE
3(2-3-4)
946-375 กำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน
3(3-0-6)
946-376 กำรจัดกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม 3(2-3-4)
946-378 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ
และนันทนำกำร
3(3-0-6)
946-474 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภำพ
3(3-0-6)
946-475 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
946-476 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
946-477 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
ทำงทะเล
3(3-0-6)
946-478 กำรจัดกำรงำนบริ กำรส่ วนหน้ำ 3(3-0-6)
948-371 กำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน
3(3-0-6)
- รายวิชาฝึ กงาน จำนวน - หน่วยกิต
946-473 กำรฝึ กงำนทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
ไม่นอ้ ยกว่ำ 400 ชัว่ โมง

- กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศเพื่องานอาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 หน่วยกิต
1) ภาษาอังกฤษ
941-216 กำรสนทนำภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-265 ภำษำอังกฤษสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-315 ภำษำอังกฤษสำหรับ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
941-316 ภำษำอังกฤษสำหรับ
งำนมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
941-414 ภำษำอังกฤษสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3(3-0-6)
2) ภาษาจีน
941-222 กำรสนทนำภำษำจีนเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-223 ภำษำจีนสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-320 ภำษำจีนสำหรับ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
941-324 ภำษำจีนสำหรับงำนมัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
941-420 ภำษำจีนสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3(3-0-6)
3) ภาษาฝรั่งเศส
941-242 กำรสนทนำภำษำฝรั่งเศสเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-243 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-340 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
941-341 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับ
งำนมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
941-440 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3(3-0-6)
4) ภาษาญี่ปุ่น
941-234 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่นเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-235 ภำษำญี่ปุ่นสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-3310 ภำษำญี่ปุ่นสำหรับ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)

941-332 ภำษำญี่ปุ่นสำหรับงำนมัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
941-430 ภำษำญีป่ ุ่ นสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3(3-0-6)
5) ภาษามลายู
941-272 กำรสนทนำภำษำมลำยูเพื่อ
กำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน 3(3-0-6)
941-273 ภำษำมลำยูสำหรับ
ธุรกิจกำรโรงแรม
3(3-0-6)
941-370 ภำษำมลำยูสำหรับ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
941-371 ภำษำมลำยูสำหรับ
งำนมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
941-470 ภำษำมลำยูสำหรับพนักงำนต้อนรับ
ภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
3(3-0-6)
และเพื่อให้กำรพัฒนำหลักสู ตรเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่ อง
และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรบริ หำร
หลั ก สู ตรอำจก ำหนดรำยวิ ช ำอื่ น ๆ ที่ เ ปิ ดสอนใน
มหำวิ ท ยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ซึ่ งได้พิ จ ำรณำแล้วว่ ำ มี
ประโยชน์ต่อสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ให้เป็ นวิชำ
เลือกในหมวดวิชำเฉพำะเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
946-362 กำรสื่ อสำรกำรตลำด
เชิงบูรณำกำร
3(3-0-6)
946-469 กำรตลำดเพื่อสังคม
3(3-0-6)
948-362 กำรตลำดเอเชีย
3(3-0-6)
948-366 กำรตลำดดิจิตอล
3(3-0-6)
หรื อ เลื อ กเรี ย นจำกรำยวิช ำที่ มี เ นื้ อ หำไม่ ซ้ ำ ซ้อ น
หรื อ ใกล้เคี ยงกับ เนื้ อ หำในหมวดวิชำศึ กษำทั่วไป หรื อ
หมวดวิชำเฉพำะซึ่งเปิ ดสอนในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
หรื อเปิ ดสอนในมหำวิ ท ยำลัย อื่ น ๆ ที่ มี ค วำมร่ วมมื อ
ทำงด้ำนวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ โดย
ควำมเห็น ชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตรและ
คณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตรอำจพิจำรณำรำยวิชำเลือก
เสรี อื่นๆ เพิ่มเติมให้นกั ศึกษำได้

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชาการจัดการการท่ องเทีย่ ว
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
941-112* กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื้นฐำน
หรื อ
941-113* กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน
942-204 จิตวิทยำเพื่อกำรดำรงชีวติ ที่มีสุข
942-111 ภูมิปัญญำในกำรดำเนินชีวิต
946-100 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
946-140 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
947-101 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
947-117 คณิ ตศำสตร์ทวั่ ไป
รวม

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

ภาคการศึกษาที่ 2
941-100 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่ อสำร
941-112* กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื้นฐำน
หรื อ
941-113* กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน
942-100 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1
946-182 หลักเศรษฐศำสตร์
946-209 หลักกำรจัดกำร
946-170 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
947-118 สถิติธุรกิจ 1
942-xxx กีฬำ พลศึกษำและนันทนำกำร
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

20

หมายเหตุ รำยวิชำ 941-112* และ 941-113* คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมว่ำจะให้แต่ละหลักสู ตร ลงทะเบียนเรี ยน
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งนี้โดยพิจำรณำจำกจำนวนผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
941-xxx วิชำเลือกภำษำต่ำงประเทศ
941-xxx วิชำภำษำต่ำงประเทศเพื่องำนอำชีพ
942-205 กำรสื่ อสำรและกำรเผยแพร่
สำรสนเทศ
946-113 กำรบัญชีกำรเงิน
946-160 หลักกำรตลำด
946-273 อำรยธรรม
946-276 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว
รวม

3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

ภาคการศึกษาที่ 2
941-xxx วิชำเลือกภำษำต่ำงประเทศ
941-xxx วิชำภำษำต่ำงประเทศเพื่องำนอำชีพ
942-230 กำรภำษีอำกร
946-201 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม
946-271 กำรจัดกำรธุรกิจนำเที่ยว
946-275 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
946-290 กำรเงินธุรกิจ
รวม

3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

72
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
941-xxx วิชำภำษำต่ำงประเทศเพื่องำนอำชีพ 3(x-y-z)
942-234 กฎหมำยธุรกิจ
3(3-0-6)
946-300 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3(3-0-6)
946-371 หลักกำรมัคคุเทศก์
3(2-3-4)
948-373 กำรตลำดบริ กำรสำหรับอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
946-xxx วิชำชีพเลือก
3(x-y-z)
946-xxx วิชำชีพเลือก
3(x-y-z)
รวม
21

ภาคการศึกษาที่ 2
941-xxx วิชำภำษำต่ำงประเทศเพื่องำนอำชีพ
946-379 ระเบียบวิธีวจิ ยั สำหรับ
กำรท่องเที่ยวและกำรบริ กำร
948-372 กำรวำงแผนและกำรพัฒนำ
กำรท่องเที่ยว
948-462 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรและ
กำรสร้ำงธุรกิจใหม่
946-xxx วิชำชีพเลือก
946-xxx วิชำชีพเสรี
946-xxx วิชำชีพเสรี
รวม

3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
21

แผน ก. (สหกิจศึกษา)
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
941-xxx วิชำภำษำต่ำงประเทศเพื่องำนอำชีพ
946-408 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับ
กำรท่องเที่ยวและกำรบริ กำร
946-470 สัมมนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
รวม

3(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
946-472 สหกิจ
รวม

3(3-0-6)
3(1-4-4)
9

6(0-0-36)
6

73

แผน ข. (ฝึ กงาน)
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
941-xxx วิชำภำษำต่ำงประเทศเพื่องำนอำชีพ
946-408 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับ
กำรท่องเที่ยวและกำรบริ กำร
946-470 สัมมนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
946-xxx วิชำชีพเลือก
946-xxx วิชำชีพเลือก
รวม

3(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
946-473 กำรฝึ กงำนทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
ไม่นอ้ ยกว่ำ 400 ชัว่ โมง

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
15

หมายเหตุ * แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตรฯ

