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öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÖŠĂêĆĚÜöćÝćÖüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöàċęÜêĆĚÜ×ċĚîđöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙö
óý ēé÷öĊÝčéöčŠÜĀöć÷đóČęĂ×÷ć÷ÖćøýċÖþćßĆĚîÿĎÜĕðÿĎŠêŠćÜÝĆÜĀüĆé đøĉęöĒøÖêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊę  ëîîîÙøÿüøøÙŤ
êĞćïúêúćé ĂĞćđõĂđöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊę  ĕøŠ êŠĂöćĕéšøĆïÖćø÷Öåćîą×ċĚîđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöđöČĂę ðŘóýĒúąĕéšĒ÷ÖêĆüđðŨîđĂÖđìýßČĂę ĶöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöķ
đöČęĂüĆîìĊę  íĆîüćÙö óý  ēé÷óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ìøÜúÜóøąðøöćõĉĕí÷ĔîóøąøćßïĆââĆêĉ
×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ àċęÜðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć đúŠöìĊę  êĂîìĊę  Ö îĆïđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜìĊę 
×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúąđøĉęö÷šć÷ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîïćÜĀîŠü÷ÜćîĕðĕüšìĊęêĆĚÜĒĀŠÜĔĀöŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷ÜĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊęðøąöćè   ĕøŠ ðŦÝÝčïĆîýĎî÷Ť ÖúćÜÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ìĆĚÜøąéĆïðøĉââćêøĊ
ðøĉââćēìĒúąðøĉââćđĂÖ Ă÷ĎŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ îĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜöĊÿëćïĆîüĉÝĆ÷üúĆ÷øčÖ×đüß
ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøĂĞćđõĂîćéĎîđîČĚĂìĊęðøąöćèĕøŠ ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøïšćîđÖĉĚÜĂĞćđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
đîČĂĚ ìĊðę øąöćèĕøŠĒúąēÙøÜÖćøôćøŤööĀćüĉì÷ćúĆ÷êĞćïúîćÿĊîüîĂĞćđõĂÖĆîìøüĉß÷Ć đîČĂĚ ìĊðę øąöćè ĕøŠ

ÿöĆ÷ìĊđę ðŨîüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöĕéšéćĞ đîĉîÜćîêĆÜĚ ĒêŠðÖŘ ćøýċÖþćëċÜðŘÖćøýċÖþć
ēé÷øĆïîĆÖýċÖþćìĊöę ñĊ úÖćøýċÖþćđøĊ÷îéĊÝćÖüĉì÷ćúĆ÷ÙøĎìüĆę ðøąđìýđ×šćýċÖþćêŠĂĔîßĆîĚ ðŘìĊę ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
üĉßćđĂÖìĊęđðŗéÿĂîĔîßŠüÜđüúćéĆÜÖúŠćü ĕéšĒÖŠ üĉßćđĂÖßĊüüĉì÷ć õćþćĂĆÜÖùþ õćþćĕì÷ ÿĆÜÙöýċÖþć õĎöĉýćÿêøŤ
ÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊĒúąôŗÿĉÖÿŤ

ĀúĆÜÝćÖĕéšøĆïÖćø÷ÖåćîąöćđðŨîüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöĔîðŘÖćøýċÖþć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšđðúĊę÷îĀúĆÖÿĎêøĒúąÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîđðŨîøąïïìüĉõćÙĒúąĔßšüĉíĊÿĂïÙĆéđúČĂÖîĉÿĉêđ×šćđøĊ÷îĔî
 øąéĆï ÙČĂ ßĆĚîðŘìĊę  ĒúąßĆĚîðŘìĊę  ÝċÜîĆïĕéšüŠćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšéĞćđîĉîÖćøđðŗéÿĂî ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
đêĘöøĎðĒïïêćöđÖèæŤöćêøåćîĔîÖćøđðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøðŘÿć×ćüĉßćìĊđę ðŗéÿĂîĕéšĒÖŠÿć×ćüĉßćßĊüüĉì÷ćõćþćĂĆÜÖùþ
õćþćĕì÷ÿĆÜÙöýċÖþćõĎöýĉ ćÿêøŤðøąüĆêýĉ ćÿêøŤÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊôŗÿÖĉ ÿŤüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøðøąëöýċÖþćýĉúðýċÖþć
óúýċÖþćđìÙēîēú÷ĊìćÜÖćøýċÖþćĒúąÙĀÖøøöýćÿêøŤĔîðŘÖćøýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŗéÿĂîøąéĆïïĆèæĉêýċÖþć
đðŨîÙøĆÜĚ ĒøÖēé÷đðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćöĀćïĆèæĉêüĉßćđĂÖÖćøöĆí÷öýċÖþćđîšîÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøÿĂî
ÿĆÜÙöýċÖþćĒúąÖćøÿĂîõćþćĕì÷
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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ÝċÜĕéšéĞćđîĉîÖćø ×÷ć÷ēĂÖćÿìćÜÖćøýċÖþćĕð÷ĆÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖìĊęêĆĚÜ ĀšĂÜđøĊ÷îðøąÝĞćÝĆÜĀüĆéêŠćÜė ĕéšĒÖŠ
ĀüĆดéอุĂčดéรธานี
øíćîĊ ÝĆ
ÜĀüĆงéหวั
îÙøøćßÿĊ
öćĒúąÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ
จัÝĆงÜหวั
และจั
ดอุบลราชธานี

öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöĕéšÝéĆ êĆÜĚ ĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøýċÖþćüĉÝ÷Ć ĒúąĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒÖŠÿÜĆ Ùö
đðŨîÝĞćîüîöćÖĕéšĒÖŠ
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöĂĊÿćîýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìšĂÜëĉîę ĂĊÿćîìčÖÿć×ć
đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜÖćøýċÖþćÙšîÙüšćÿŠÜđÿøĉöđñ÷ĒóøŠĂîčøĆÖþŤöøéÖìćÜüĆçîíøøöõĎöĉðŦââćßćüïšćîĒúąĒúÖđðúĊę÷î
ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìĆĚÜĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìý
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć üúĆ÷øčÖ×đüßýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïóĆîíŤĕč öšĒúąÿĆêüŤìÿĊę öĆ óĆîíŤÖïĆ ßĊüêĉ ÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜßčößî
õćÙĂĊÿćîĒúąñúÖøąìïìĊöę êĊ ĂŠ øąïïîĉđüýđðŨîĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝ÷Ć ×ĂÜîĉÿêĉ îĆÖýċÖþć
ĒúąĂćÝćø÷ŤĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
 ÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø đðŨîĒĀúŠÜÝĆéĀć ÝĆéđÖĘï ÿøšćÜÿö ĂîčøĆÖþŤ ĒúąĔĀšïøĉÖćøÿćøÿîđìýìčÖøĎðĒïï
éšü÷đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýìĊęđĀöćąÿöĒúąìĆîÿöĆ÷ đóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øüöìĆĚÜđðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêćöĂĆí÷ćýĆ÷ĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê×ĂÜßčößî õć÷ĔêšðøĆßâć×ĂÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöìĊęüŠćĶĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉêđÿøĉ
üćöÙĉéดõĎöภูĉðมŦâ
เสริöมÙüćöøĎ
ความรูšÙ ความคิ
ิปญâćķ
ญา”

ìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĂćÙćøÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø" êĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ēìøýĆóìŤ êŠĂ
ēìøÿćø
 ÿĞćîĆÖÙĂöóĉüđêĂøŤĔĀšïøĉÖćøĀšĂÜðäĉïêĆ Öĉ ćøĒúąđÙøČĂę ÜÙĂöóĉüđêĂøŤîĞćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤöćðøą÷čÖêŤ
ĔßšéšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĕéšĒÖŠ ïøĉÖćøÿćøÿîđìýđóČęĂïøĉĀćøÝĆéÖćø úÜìąđïĊ÷î øąïïÜïðøąöćè
ÖćøÝĆéàČĂĚ ÝĆéÝšćÜøąïïÖćøđÜĉîøąïïïĆâßĊøąïïïčÙúćÖøĄúĄïøĉÖćøÝĆéòřÖĂïøöĀúĆÖÿĎêøêŠćÜėĔĀšÖïĆ ×šćøćßÖćø
îĉÿĉê îĆÖýċÖþć ĒúąðøąßćßîìĆęüĕð ĒúąïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ
îĂÖÝćÖîĊĚ ÝĆéĔĀšöĊðøąßčöìćÜĕÖúøąĀüŠćÜĀšĂÜðøąßčöÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖøčÜđìóöĀćîÙø ÖĆïĀšĂÜðøąßčöÖúćÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöēé÷ñŠćîøąïïđÙøČĂ×Šć÷*OUFSOFUđóČęĂđðŨîÖćøðøąĀ÷ĆéÙŠćĔßšÝŠć÷
 ÿĞćîĆÖïøĉÖćøüĉßćÖćø đðŨîĀîŠü÷ÜćîðøąÿćîÜćîÖćøĔĀšÙćĞ ðøċÖþćìćÜüĉßćÖćø đìÙîĉÙĒúąüĉßćßĊó
ÝĆéïøĉÖćøđðŨîìĊęðøċÖþćéšćîüĉßćÖćøìĊęÝąđðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ïčÙúćÖøìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ øüöĕðëċÜ
ðøąÿćîÜćîÖćøÝĆéòřÖĂïøöÿĆööîć Ăõĉðøć÷ ĀøČĂïøø÷ć÷ àċęÜđðŨîÖćøÖøąÝć÷ÖćøĔĀšïøĉÖćøÙüćöøĎšĒúąüĉßćÖćø
ÿĎÿŠ ÜĆ ÙöìčÖøąéĆïìĆÜĚ ĔîøĎðĒïïÖćøĀćøć÷ĕéšïøĉÖćøÿćíćøèąĒúąðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąĀîŠü÷ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøüĉÝ÷Ć
đóČęĂÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĔĀöŠĒúąóĆçîćõĎöĉðŦââćĕì÷ĔĀšöĊÙüćöÿćöćøëđßĉÜÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
6. รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข
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7. ฟารมมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน
ที่จะเผยแพรแกชุมชน
8. สถานีวิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถี่ 102.25 MHz
พืน้ ทีท่ สี่ ามารถรับฟงไดมี 7 จังหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มุกดาหาร และสกลนคร
9. โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถิ่น
ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
10. ศูนยบรรพชีวนิ ศึกษาวิจยั ซากดึกดําบรรพไดโนเสารทคี่ น พบเปนจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา
11. ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเลี้ยงไหม
ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ
การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค
13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับที่พักอาศัยของ
อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1) จั ด การศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยมุ ง เน น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มุงมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ผสานกั บ วิ ท ยาการที่ เ ป น สากลให เ กิ ด ความงอกงามทางสติ ป ญ ญา สามารถพั ฒ นาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“ตราโรจนากร” หมายถึง สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
ตราโรจนากรมีองคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมีสญ
ั ลักษณขององคพระธาตุนาดูน ดานลางมีสรุ ยิ รังสีทแี่ ผขนึ้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
ใบเสมา
หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตุนาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ
แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด
หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”
หมายถึง ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา” หมายถึง การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง
ง
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โครงสรางการบร�หาร
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ จึงต้อง
มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน
ประสานและสนับสนุน ได้แก สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย
และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน แนวคิดในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย
ผู้บริหาร
�ร

ผูศาสตราจารย์
้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กริ
ดร.ประดิ
ษฐ์สน์
รองศาสตราจารย์
รัตน์
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.มณี
ดร.โสภา
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.สุ
ดร.กริ
รองศาสตราจารย์
มัทสนาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย
กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
นางพิกุลศิลป์
นางกนกนวล
กลุ่มงานบรินางสาวสุ
หาร ภาภัทร
นางสาวณัฏวรรณ์
นางกนกนวล
นางลภัสรดา
นางสาวสุ
ภาภัทร
นางสาวสายฝน
นางสาวณั
ฏวรรณ์
นางสาวสุพสัตรดา
รา
นางสาวลภั
นายอนุสิษฐ์
นางสาวสายฝน
นายวัฒนชัย
กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
นทร์ยกาษา
กลุ่มงานบรินางศริ
การการศึ
นางวิชนชุลทร์ดายา
นางศริ
นายจัชกชุรกฤษณ์
นางวิ
ลดา
นายจักรกฤษณ์
กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
นางสาวอรไท พนธ์
กลุ่มงานมาตรฐานบทนิ
นางอุบลรัตน์
นางสาวอรไท
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางภั
ทรวรรธน์
นางสุนบทรี
นางอุ
ลรัตน์
นางสาววรรณวิ
ษา
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางสาวรัตลนาภรณ์
นางสาววั
ภา
ฉ
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เทอดทู
องค์วรรณดี
แคนสี
ชักลางคาร
ยมูล
จิตรนันท์
งามสูงเนิน
นรินยา
บุตรไทย
จันรินนทะพิ
ยา มพ์
นริ
ยา
บุตนรไทย
ทัจันพทะพิ
ขวา มพ์
ตัชัย้งวิประสิ
เชียรทธิ์
ทัจันพทร์
ขวาหอม
สร้อยดั้น

คณบดีคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ตวิทยยาลัย
รองคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ฝ่ายยบริ
าร หาร
รองคณบดี
ตวิทยยาลั
ฝาหยบริ
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ตวิทยยาลั
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เจ้าหน้นักาทีวิช่บาการศึ
ริหารงานทั
่การเงิน ่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้เจ้าาทีหน้
่บริาหทีารงานทั
กงานขั
นักวิชพนั
าการศึ
กษาบรถชำ�นาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

เกียงขวา
ลดาวั
ลย์
เกียงขวา
บุลดาวั
ญสีลาย์
บุญสีลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กประชาสัมวพัเตอร์
นธ์ ชำ�นาญการ
นักวิชนัาการคอมพิ
นักวิชาการคอมพิ
นักประชาสั
มพันธ์ปฏิบวัตเตอร์
ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สีหาบุญมี
ป้สีหานภู
าบุญมิ มี
ใจการฒน์จิรโชติ
ชนพั
เซ็
เมือมงปั
ป้านนภู
ิ ก
ปิใจการ
นะสา
สมนึกณฑิต
โชคบั

นักวิชาการศึกษา
กวิชาการศึ
นักวิชนัาการศึ
กษาฏิกบษาัติการ
กษา ่วไป ชำ�นาญการพิเศษ
เจ้าหน้นักาทีวิช่บาการศึ
ริหารงานทั
าหน้ากทีษาฏิ
่ประจำบาัตโครงการ
นักวิชเจ้าการศึ
ิการ
าหน้ากทีษา
่ประจำาโครงการ
นักวิชเจ้าการศึ
่ประจำาโครงการบริ
การวิชาการ
เจ้าหน้เจ้าาทีหน้
่บริาหทีารงานทั
่วไป

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม
FACULTY OF TOURISM AND HOTEL MANAGMENT
http://thm.msu.ac.th
โทรศัพท 043-970753
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม
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®nª¥· Å¤n´®nª¥·
ŲŲ ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£¿µ¤µ¢³²È«º«Ì³¬¤²Ų
Ų 
Ų
³¤m®¿¶Ç£¨À¦±³¤Á¤À¤¢
Advanced Quantitative Research Methodology for
Ų
6QWTKUOŲCPFŲ*QVGNŲ
ŲŲ ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£¿µ ¹¡³²È«º«Ì³¬¤²Ų
 
Ų
³¤m®¿¶Ç£¨À¦±³¤Á¤À¤¢
Advanced Qualitative Research Methodology for
Ų
6QWTKUOŲCPFŲ*QVGNŲ

®¨´¼¦Â
®nª¥·
ŲŲ ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£¿µ¤µ¢³²È«º«Ì³¬¤²Ų
Ų  Ų
Ų
³¤m®¿¶Ç£¨À¦±³¤Á¤À¤¢
Advanced Quantitative Research Methodology for
Ų
6QWTKUOŲCPFŲ*QVGNŲ
ŲŲ ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£¿µ ¹¡³²È«º«Ì³¬¤²Ų
 
Ų
³¤m®¿¶Ç£¨À¦±³¤Á¤À¤¢
Advanced Qualitative Research Methodology for
Ų
6QWTKUOŲCPFŲ*QVGNŲ
ŲŲ ¤²³À¨ µÀ¦±¥ª¶³¤²³¤³¤m®¿¶Ç£¨Ų  
Ų
À¦±³¤Á¤À¤¢
Ų
2JKNQUQRJ[Ų%QPEGRVŲCPFŲ6JGQT[ŲHQTŲ6QWTKUOŲCPFŲ*QVGNŲ
Management
 
ŲŲ «²¢¢³¤±¿Æ³¤m®¿¶Ç£¨À¦±³¤Á¤À¤¢Ų
Ų
¤m¨¢«¢²£
Ų
5GOKPCTŲKPŲ%QPVGORQTCT[Ų6QWTKUOŲCPFŲ*QVGNŲ+UUWGU
 ®¤ªª·µÁ¨º°ÂÎµª®nª¥·
ŲŲ ³¤²³¤³¤¦³¤µ³¤¿µº¤³³¤Ų
 
Ų
¿¸Ç®®¹«³¬¤¤¢m®¿¶Ç£¨
Integrated Service Marketing Management for
Tourism Industry
ŲŲ ³¤¨³À¿µº¤³³¤¿¸Ç®³¤²³³¤Ų
Ų 
Ų
m®¿¶Ç£¨®£m³£²Ç£¸
Integrated Planning for Sustainable Tourism
Development
ŲŲ ³¤²³¤ ¹¡³³¤¤µ³¤¿µ¦£¹qŲ
 
Ų
Â®¹«³¬¤¤¢m®¿¶Ç£¨À¦±Á¤À¤¢
Strategic Service Quality Management for
Ų
6QWTKUOŲ+PFWUVT[ŲCPFŲ*QVGNŲ
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Tourist Experience Management
ŲŲ ³¤²³¤¤²£³¤¢¹ª£qÂ®¹«³¬¤¤¢Ų
 
Ų
m®¿¶Ç£¨À¦±Á¤À¤¢
Ų
*WOCPŲ4GUQWTEGŲ/CPCIGOGPVŲKPŲ6QWTKUOŲ+PFWUVT[Ų
Ų
CPFŲ*QVGN
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®¨´¼¦Âª·¥µ·¡r®nª¥·
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Thesis
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Thesis
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สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
 ®¤ªª·µ´´
 ª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸ª·´¥Á·¦·¤µ ´Ê¼Îµ®¦´  

µ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³µ¦Ã¦Â¦¤

$GYDQFHG4XDQWLWDWLYH5HVHDUFK0HWKRGRORJ\IRU

7RXULVPDQG+RWHO
Ų
¤²³ŲÀ¨ µŲ¥ª¶®³¤¨µ²£¿µ¤µ¢³Ų³¤®®À
³¤¨µ£² ¿µ¤µ¢³Ų³¤«¤n³¿ ¤¸®Ç ¢¸®Ų³¤¿Æ¤¨¤¨¢n®¢º¦Ų³¤¨µ¿ ¤³±¬q
n®¢º¦Ų³¤À¦¦Ų³¤«¤¹¦³¤¨µ²£Ų³¤®¡µ¤³£¦³¤¨µ²£Ų³¤¿¶£
¤³£³³¤¨µ²£¿µ¤µ¢³ŲÁ£³¤Ân«µµ²È«º«Ì³¬¤²³¤¨µ²£³³¤
m®¿¶Ç£¨À¦±Ų³¤Á¤À¤¢
Philosophies, concepts, theories of quantitative
research; Quantitative research designing, instrument designing,
FCVCŲEQNNGEVKQPŲFCVCŲCPCN[UKUŲFCVCŲKPVGTRTGVCVKQPŲTGUGCTEJŲůPFKPIŲ
summary and discussion, quantitative research report writing;
Applying advanced statistical techniques for tourism and hotel
research

 ¦´µÂª·Â¨³§¬¸µ¦´µ¦µ¦n°Á¸É¥ª  

Â¨³µ¦Ã¦Â¦¤

3KLORVRSK\&RQFHSWDQG7KHRU\IRU7RXULVPDQG

+RWHO0DQDJHPHQW
Ų
¤²³Ų À¨ µŲ ¥ª¶®³¤m®¿¶Ç£¨Ų Á ¤«¤n³®
®¹«³¬¤¤¢m®¿¶Ç£¨À¦±Á¤À¤¢Ų ¨³¢«²¢²q¤±¬¨m³³¤m®¿¶Ç£¨
²©³«¤q®¸ÇŲ ¤±³¤m®¿¶Ç£¨À¦±³¤Á¤À¤¢Ų y²£¶Ç¢¶¦m®³¤
m®¿¶£Ç ¨À¦±³¤Á¤À¤¢ŲÀ¦±y²£¶¢Ç ¶ ¦m®³¤²³¤³¤m®¿¶£Ç ¨À¦±
³¤Á¤À¤¢ŲÀ¨ µ ³¤²³¤¤m¨¢«¢²£Ų¨µ¿ ¤³±¬qÀ¦±«²¿ ¤³±¬qÀ¨ µ ³¤
¨µ²£n³³¤²³¤³¤m®¿¶Ç£¨À¦±³¤Á¤À¤¢Ų
Philosophies, concepts, theories of tourism; Structure
of tourism industry and hotel; Relationship between tourism and
QVJGTŲůGNFŲQHŲUVWF[Ų6QWTKUOŲCPFŲ*QVGNŲU[UVGOŲ(CEVQTUŲCHHGEVKPIŲ
tourism and hotel industry; Factors affecting tourism and hotel
management; Concepts of contemporary management; Analysis
and synthesis of tourism and hotel management research concepts

 ª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸ª·´¥Á·»£µ¡ ´Ê¼Îµ®¦´  

µ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³µ¦Ã¦Â¦¤

$GYDQFHG4XDOLWDWLYH5HVHDUFK0HWKRGRORJ\IRU

7RXULVPDQG+RWHO

¤²³ŲÀ¨ µŲ¥ª¶®³¤¨µ²£¿µ ¹¡³Ų³¤®®À
³¤¨µ²£¿µ ¹¡³Ų³¤«¤n³¿ ¤¸Ç®¢¸®Ų³¤¿Æ¤¨¤¨¢n®¢º¦Ų³¤¤¨
«®n®¢º¦Ų³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦Ų³¤«¤¹¦³¤¨µ²£Ų³¤®¡µ¤³£¦³¤
¨µ²£Ų³¤¿¶£¤³£³³¤¨µ²£¿µ ¹¡³Ųn¨£³¤¨µ¿ ¤³±¬q²È«º«Ì³¬¤²
³¤¨µ²£³³¤m®¿¶Ç£¨À¦±³¤Á¤À¤¢Ų¤¨¢²È¨µ¶³¤¨µ²£¿µ«¢Ų
Philosophies, concepts, theories of quantitative
research; Quantitative research designing, instrument designing,
FCVCŲEQNNGEVKQPŲFCVCŲXGTKůECVKQPŲFCVCŲCPCN[UKUŲTGUGCTEJŲůPFKPIŲ
summary and discussion, qualitative research report writing;
Advanced analytical methods for tourism and hotel research,
including Mixed research method

 ´¤¤µ¦³ÁÈµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³µ¦Ã¦Â¦¤  

¦nª¤¤´¥

6HPLQDULQ&RQWHPSRUDU\7RXULVPDQG+RWHO,VVXHV
Ų
³¤©·ª³¤±¿Æ¤m¨¢«¢²£n³³¤²³¤³¤m®¿¶Ç£¨À¦±
³¤Á¤À¤¢²ÈÂ¤±¿©À¦±m³¤±¿©Ų³¤¨n®¢º¦Ų³¤¨µ¿ ¤³±¬qŲ
³¤«²¿ ¤³±¬qŲ À¦±³¤®¡µ¤³£Ų ³¤¿¶£n®¿«®Á ¤³¤¨µ²£³¤
¿¶£ ¨³¢¨µ²£ŲÀ¦±³¤¿¶£ ¨³¢¨µ³³¤³³¤m®¿¶Ç£¨À¦±
³¤Á¤À¤¢¿¸Ç®¿£À¤mÂ¨³¤«³¤³¨µ³³¤
Study of domestic and international contemporary
tourism and hotel issues; Reviewing data, analyzing, synthesizing
and discussing; Research proposal writing; Research
paper writing; Academic paper writing in tourism and hotel
management for the publication in an academic journal
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 ®¤ªª·µÁ¨º°
 µ¦´µ¦µ¦¨µ¦·µ¦Á·¼¦µµ¦
 

Á¡ºÉ°°»µ®¦¦¤n°Á¸É¥ª

,QWHJUDWHG6HUYLFH0DUNHWLQJ0DQDJHPHQWIRU

7RXULVP,QGXVWU\

¤²³Ų À¨ µ Ų ¥ª¶®³¤¦³¤µ ³¤Ų ¥µ ¤¤¢
²m®¿¶Ç£¨ŲÀ¨ µ®³¤¦³n³¢¨²¤¤¢ŲÀ¨ µ®³¤¦³
µµ²¦Â®¹«³¬¤¤¢m®¿¶Ç£¨ŲÀ¨ µ³¤¦³Ų/+%'Ų³¤º¤³³¤
À¨ µ À¦±¥ª¶³¤¦³¤µ³¤Ų³¤¨µ¿ ¤³±¬qÀ¦±³¤«²¿ ¤³±¬qÀ¨ µ
³¤¨µ²£³¤¦³¤µ³¤Â®¹«³¬¤¤¢m®¿¶Ç£¨À¦±Á¤À¤¢Ų
Philosophies, concepts, theories of service marketing;
6QWTKUVŲDGJCXKQTŲ%QPEGRVUŲQHŲETQUUEWNVWTCNŲOCTMGVKPIŲ%QPEGRVUŲ
of digital marketing for tourism industry; Concepts of MICE
marketing; Integrated concepts and service marketing theories;
Analysis and synthesis of the service marketing research concepts
in tourism industry and hotel
 µ¦ªµÂÁ·¼¦µµ¦Á¡ºÉ°µ¦¡´µµ¦  

n°Á¸É¥ª°¥nµ¥´É¥º

,QWHJUDWHG3ODQQLQJIRU6XVWDLQDEOH7RXULVP

'HYHORSPHQW

¤²³ŲÀ¨ µ Ų¥ª¶®³¤²³³¤m®¿¶£Ç ¨®£m³£²Ç £¸Ų
À¨ µ³¤²³¤³¤m®¿¶Ç£¨¹¢ŲÀ¨ µ³¤²³À¬¦mm®¿¶Ç£¨Ų
À¨ µ³¤²³¤³¤m®¿¶Ç£¨¿µ¤¤¢³µÀ¦±¨²¤¤¢Ų³®
¡³ ¶ ¿¶Ç ¶£Ç ¨n®Ų³¤Ì³¬¤®Á£³£À¦±³¤Ì³Á£³£Ãµ² ¿µ ¸®Ç
³¤m®¿¶Ç£¨¿µ¸È¶Ç³¤¤¢³µÀ¦±¨²¤¤¢Ų³¤¨³À¿µº¤³
³¤¿¸Ç®³¤²³³¤m®¿¶Ç£¨Ų³¤¨µ¿ ¤³±¬qÀ¦±³¤«²¿ ¤³±¬qÀ¨ µŲ
³¤¨µ²£³¤²³³¤m®¿¶Ç£¨®£m³£²Ç£¸Ų
Philosophies, concepts, theories of sustainable tourism
FGXGNQROGPVŲ%QPEGRVUŲQHŲEQOOWPKV[DCUGFVQWTKUOŲOCPCIGOGPVŲ
Concepts of destination development; Concepts of natural and
cultural tourism management; Roles of key stakeholders; Policy
formulation and policy implementation for natural and cultural
area based tourism; Integrated planning for tourism development;
Analysis and synthesis of sustainable tourism development
research concepts
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 µ¦´µ¦»£µ¡µ¦¦·µ¦Á·¨¥»r

Ä°»µ®¦¦¤n°Á¸É¥ªÂ¨³Ã¦Â¦¤

6WUDWHJLF6HUYLFH4XDOLW\0DQDJHPHQWIRU7RXULVP

,QGXVWU\DQG+RWHO

¤²³ŲÀ¨ µ Ų¥ª¶®³¤²³¤ 
¹ ¡³³¤¤µ³¤ŲÀ
Ì³¦®³¤²³¤ ¹¡³Ų³¤¤µ³¤Ų ¨³¢·®ÂÀ¦± ¨³¢¤²¡²¶
®¦º ³n Ų³¤¨³À¦£¹q³¤²³¤ 
¹ ¡³³¤¤µ³¤Â®¹«³¬¤¤¢
m®¿¶Ç£¨À¦±Á¤À¤¢Ų³¤¨µ¿ ¤³±¬qÀ¦±³¤«²¿ ¤³±¬qÀ¨ µ³¤¨µ²£
¤±¿Æ ¹¡³³¤¤µ³¤Â®¹«³¬¤¤¢m®¿¶Ç£¨À¦±Á¤À¤¢Ų
Philosophies, concepts, theories of service quality
management; Service quality model; Satisfaction and customer
loyalty; Service quality strategic planning in tourism industry
and hotel; Analysis and synthesis of the service quality research
concepts in tourism industry and hotel
 µ¦´µ¦¦³µ¦r´n°Á¸É¥ª
 

7RXULVW([SHULHQFH0DQDJHPHQW
Ų
¤ºÀ®¤±«³¤q³¤m®¿¶Ç£¨Ų¤ºÀ³¤m®¿¶Ç£¨
³¿¦¸®ŲÀ¨ µ³¤²³¤¤±«³¤q²m®¿¶Ç£¨Ų³¤¨µ¿ ¤³±¬qÀ¦±
³¤«²¿ ¤³±¬qÀ¨ µ³¤¨µ²£³¤²³¤¤±«³¤q²m®¿¶Ç£¨
Dimensions of the tourism experience; Dimensions of
alternative tourism; Concepts of visitor experience management;
Analysis and synthesis of the tourist experience management
research concepts
 µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦¤»¬¥rÄ°»µ®¦¦¤
 

n°Á¸¥É ªÂ¨³Ã¦Â¦¤
+XPDQ5HVRXUFH0DQDJHPHQWLQ7RXULVP,QGXVWU\

DQG+RWHO
Ų
¤²  ³Ų À¨ µ  Ų ¥ª¶  ®³¤²  ³¤¤²  £³¤¢¹ ª £qŲ
³¤¨µ¿ ¤³±¬q¦³À¤³Â®¹«³¬¤¤¢m®¿¶£Ç ¨À¦±Á¤À¤¢Ų³¤²³¤
¨³¢¬¦³¬¦³£³¨²¤¤¢Â® q¤Ų ³¤²³¤ ¨³¢¬¦³¬¦³£
®À¤³ŲÀ¨ µ³¤¤µ¬³¤²³¤ ¨³¢«³¢³¤¹ ¦³¤Â® q¤Ų
³¤¨µ¿ ¤³±¬qÀ¦±Ų³¤«²¿ ¤³±¬qÀ¨ µ ³¤¨µ£² ³¤²³¤¤²£³¤¢¹ª£q
Â®¹«³¬¤¤¢m®¿¶Ç£¨À¦±Á¤À¤¢Ų
Philosophies, concepts, theories of human resource
management; Analysis of the labor market for tourism industry
and hotel; Managing cultural diversity; Managing labor diversity;
Talent management concept; Analysis and synthesis of the human
resource management research concepts in tourism industry and
hotel

 ®¤ªª·¥µ·¡r

®¨´¼¦Â
 ª·¥µ·¡r
®nª¥·

7KHVLV
Ų
³¤Ì³¬y¬³¨µ²£Ų ³¤®®À³¨µ²£Ų ³¤Ì³¬
¨²¹¤±« q®³¤¨µ²£Ų³¤²³¿ n³Á ¤³¨µ²£Ų³¤Ì³¿µ³¤¨µ²£Ų
³¤¿¶£¤³£³¨µ£³µqÀ¦±³¤¿¶£ ¨³¢¨µ²£¿¸Ç®¿£À¤m
¦³¨µ²£Â¶Ç¤±¹¢³¨µ³³¤À¦±Â¨³¤«³¤³¨µ³³¤ŲÁ£³¨µ²£
¶Ç¿{¨µ£³µqn®¿{¿¤¸Ç®¶Ç«¤n³® q ¨³¢¤ºnÂ¬¢m¬¤¸®À¨³Â³¤
Àn
y ¬³¬¤¸®Ì³Ãµ² µ ³Ãn®£m³ºn®Â®¹«³¬¤¤¢m®¿¶£Ç ¨¬¤¸®
³¤Á¤À¤¢Ų¡³£Ân³¤ºÀ¦®®³³¤£q¶Ç¤·ª³Ų
Ų
&GůPKPIŲTGUGCTEJŲRTQDNGOUŲTGUGCTEJŲFGUKIPUŲTGUGCTEJŲ
objectives; developing a research proposal, conducting a research,
writing a thesis, research article writing for disseminating
TGUGCTEJŲůPFKPIUŲCVŲVJGŲ#ECFGOKEŲOGGVKPIŲCPFŲHQTŲLQWTPCNUŲCŲPGYŲ
body of knowledge or guidelines to correct the malpractices and
solve the problems for practitioners in tourism or hotel must be
contributed under the counseling of advisors
®¨´¼¦Â
 ª·¥µ·¡r
®nª¥·

7KHVLV

³¤Ì³¬y¬³¨µ²£Ų ³¤®®À³¨µ²£Ų ³¤Ì³¬
¨²¹¤±« q®³¤¨µ²£Ų³¤²³¿ n³Á ¤³¨µ²£Ų³¤Ì³¿µ³¤¨µ²£Ų
³¤¿¶£¤³£³¨µ£³µqÀ¦±³¤¿¶£ ¨³¢¨µ²£¿¸Ç®¿£À¤m¦
³¨µ²£Â¶Ç¤±¹¢³¨µ³³¤À¦±Â¨³¤«³¤³¨µ³³¤ŲÁ£³¨µ²£¶Ç
¿{¨µ£³µqn®¿{¿¤¸Ç®¶Ç«¤n³® q ¨³¢¤ºnÂ¬¢m¬¤¸®À¨³Â³¤
Àn
y ¬³¬¤¸®Ì³Ãµ² µ ³Ãn®£m³ºn®Â®¹«³¬¤¤¢m®¿¶£Ç ¨¬¤¸®
³¤Á¤À¤¢Ų¡³£Ân³¤ºÀ¦®®³³¤£q¶Ç¤·ª³Ų
Ų
&GůPKPIŲTGUGCTEJŲRTQDNGOUŲTGUGCTEJŲFGUKIPUŲTGUGCTEJŲ
objectives; developing a research proposal, conducting a research,
writing a thesis, research article writing for disseminating
TGUGCTEJŲůPFKPIUŲCVŲVJGŲ#ECFGOKEŲOGGVKPIŲCPFŲHQTŲLQWTPCNUŲCŲ
new body of knowledge or guidelines to correct the malpractices
and solve the problems for practitioners in tourism or hotel must
be contributed under the counseling of advisors
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ăĕČĕģúą



ăĕČĕĐĔèâćČ



ëĚħĐğøĦĄ 
ëĚħĐąŇĐ 
ëĚħĐğøĦĄ 
ëĚħĐąŇĐ 







ĎĈĔâčĜøĆċėĈþċĕčøĆĄĎĕýĔöôėøčĕãĕĊėëĕâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ
/CUVGTQH#TVU2TQITCOKP6QWTKUOCPF*QVGN/CPCIGOGPV











ċėĈþċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø âĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ
ċċĄ âĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ
/CUVGTQH#TVU 6QWTKUOCPF*QVGN/CPCIGOGPV
/# 6QWTKUOCPF*QVGN/CPCIGOGPV

ġåĆèčĆňĕèĎĈĔâčĜøĆ
ĎĈĔâčĜøĆ ĎüŇĊąâėø
ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ
1. ĎĄĊ÷ĊėëĕýĔèåĔý*
2. ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕē
2.1âĈěŇĄĊėëĕğĐâ
2.2âĈěŇĄĊėëĕğĈĚĐâ

ĠÿüâĠýýâ2
12
9
3

3. ĎĄĊ÷þĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
3.1 ĎĄĊ÷Ċėúąĕüėāüûŋ ģĄŇüňĐąâĊŇĕ
ĎüŇĊąâėøĆĊĄģĄŇüňĐąâĊŇĕ

12
36ĎüŇĊąâėø
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ĆĕąĊėëĕĢüĎĈĔâčĜøĆ

üėčėøúĘħčĬĕğĆĦéâĕĆċęâČĕĆē÷ĔýþĆėîîĕøĆĘĢüčĕãĕĊėëĕĐĚħü
úěâåüéēøňĐèğãňĕĆŇĊĄġåĆèâĕĆþĆĔýāĚĨüòĕüåĊĕĄĆĜň÷ňĕüâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆ
úŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄúĘħúĕèåöēéĔ÷âŇĐüğþľ÷ăĕåğĆĘąüúĘħëĔĨüþĿúĘħ
ĎĄĊ÷ĊėëĕýĔèåĔý
ĎüŇĊąâėø
 ĠüĊåė÷ĠĈēúćČðĘâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ   

ĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ

Concept and Theory of Tourism and
Hotel Management
 âĕĆĊĕèĠÿüāĔõüĕâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ  

ĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄĐąŇĕèąĔħèąĚü

Sustainable Tourism and Hotel
Development Planning
 âĕĆéĔ÷âĕĆğëėèâĈąěúûŋčĬĕĎĆĔýâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ  

ĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ

Strategic Management for Tourism and
Hotel Business
 ĊėúąĕĊėûĘĊėéĔąğāĚħĐâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ  
Research Methodology for Tourism and Hotel
 âĕĆčĔĄĄüĕþĆēğ÷Ħü÷ňĕüâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ
 

ĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄĆŇĊĄčĄĔą

Seminar in Contemporary Tourism and
Hotel Issue
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕē
ĎüŇĊąâėø
âĈěŇĄĊėëĕğĐâ
 âĕĆøĈĕ÷âĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēøĆĕčėüåňĕ
 

éě÷ĎĄĕąþĈĕąúĕè

Tourism Marketing and Destination Branding
 âĕĆāĔõüĕÿĜňþĆēâĐýâĕĆĢüĐěøčĕĎâĆĆĄ  

úŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄ
Entrepreneur Development in Tourism and
Hotel Industry
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âĈěŇĄĊėëĕğĈĚĐâ
üėčėøĠÿüâĠýýâčĕĄĕĆùğĈĚĐâğĆĘąüĊėëĕøŇĐģþüĘĨ
éĬĕüĊüģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
 âĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèĄĆ÷âĊĔõüûĆĆĄ  
Cultural Heritage Tourism Management
 âĕĆĊĕèĠÿüĠĈēâĕĆéĔ÷âĕĆâėéâĆĆĄ
 
Event Planning and Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆüĊĔøâĆĆĄâĕĆýĆėâĕĆ
 

ğāĚħĐâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ

Service Innovation Management for
Tourism and Hotel
 åěöăĕāâĕĆýĆėâĕĆĢüĐěøčĕĎâĆĆĄúŇĐèğúĘħąĊ  

ĠĈēġĆèĠĆĄ

Service Quality in Tourism and Hotel Industry
 âĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊúĕèğĈĚĐâ
 
Alternative Tourism Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆûěĆâėéúĘħāĔâĠĆĄĆĜþĠýýĢĎĄŇ
 

/QFGTP5V[NGF#EEQOOQFCVKQP/CPCIGOGPV
 âĕĆéĔ÷âĕĆĐĕĎĕĆĠĈēğåĆĚħĐè÷ĚħĄãĔĨüčĜè
 
Advanced Food and Beverage Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆĄüěČąŋĠĈēăĕĊēÿĜňüĬĕ  

ĢüĐěøčĕĎâĆĆĄúŇĐèğúĘħąĊ

Human Resource Management and
Leadership in Tourism Industry
 âĕĆéĔ÷âĕĆãňĐĄĜĈğāĚħĐâĕĆøĔ÷čėüĢéĢü
 

âĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄ

Data Management for Decision Making in
Tourism and Hotel
ĎĄĊ÷þĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
Ċėúąĕüėāüûŋ
 Ċėúąĕüėāüûŋ
Thesis

ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
ĎüŇĊąâėø

åĬĕĐûėýĕąĆĕąĊėëĕĎĈĔâčĜøĆċėĈþċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø
čĕãĕĊėëĕâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ĎĄĊ÷ĊėëĕýĔèåĔý
 ĠüĊåė÷ĠĈēúćČðĘâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ   

ĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ
%QPEGRVCPF6JGQT[QH6QWTKUOCPF*QVGN

/CPCIGOGPV

åĊĕĄĎĄĕą ĠüĊåė÷ ĠĈēġåĆèčĆňĕèãĐèâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ
ĆēýýâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊĐěþčèåŋúĕèâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊĐěþúĕüúĕèâĕĆúŇĐèğúĘąħ Ċ
úĘħāĔâĠĆĄ âĕĆãüčŇèüĔâúŇĐèğúĘħąĊûěĆâėéüĬĕğúĘħąĊĠĎĈŇèúŇĐèğúĘħąĊ
âĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆĄüěČąŋâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆøĈĕ÷âĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆğèėü
âĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĠüĊåė÷âĕĆéĔ÷âĕĆ21.%âĕĆĊĕèĠÿü
âĕĆéĔ÷ĐèåŋâĆâĕĆğþŎüÿĜňüĬĕâĕĆåĊýåěĄĎĔĊãňĐĆŇĊĄčĄĔąĢüâĕĆéĔ÷âĕĆ
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ

&GÌPKVKQPEQPEGRVUCPFUVTWEVWTGQHVQWTKUO
6QWTKUOU[UVGO6QWTKUOFGOCPF6JGUWRRN[QHVQWTKUO
CEEQOOQFCVKQPVTCPURQTVKPIVJGVQWTKUVVQWTQRGTCVKPICPF
VTCXGNTGVCKNKPIXKUKVQTCVVTCEVKQPU/CPCIKPIVQWTKUODWUK
PGUUJWOCPTGUQWTEGOCPCIGOGPVOCTMGVKPIOCPCIG
OGPVOCPCIKPIÌPCPEGHQTVQWTKUOQRGTCVKQPUOCPCIG
OGPV %QPEGRVU QH OCPCIGOGPV 21.%  RNCPPKPI
QTICPK\KPINGCFKPIEQPVTQNNKPI%QPVGORQTCT[KUUWGUKP
tourism and hotel management
 âĕĆĊĕèĠÿüāĔõüĕâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ  

ĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄĐąŇĕèąĔħèąĚü


5WUVCKPCDNG6QWTKUOCPF*QVGN

&GXGNQROGPV2NCPPKPI

ĠüĊåė ÷ ĠĈēĎĈĔ â âĕĆãĐèâĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą ĊĐąŇ ĕ èąĔħ è ąĚ ü
âĆēýĊüâĕĆĊĕèĠÿüğāĚħĐāĔõüĕĠĈēýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆĠĎĈŇèúŇĐèğúĘħąĊ
ĐąŇĕèąĔħèąĚüĠüĊåė÷âĕĆāĔõüĕûěĆâėéúĘħāĔâĠĆĄâĕĆéĔ÷âĕĆġĆèĠĆĄčĘ
ğãĘąĊâĕĆĊėğåĆĕēĎŋĠĈēĐăėþĆĕąâĆöĘċâę ČĕâĕĆĊĕèĠÿüĠĈēāĔõüĕâĕĆ
úŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄ

%QPEGRVUCPFRTKPEKRNGUQHUWUVCKPCDNGVQWTKUO
Planning process for sustainable tourism destination devel
QROGPVCPFOCPCIGOGPV%QPEGRVUQHCEEQOOQFCVKQP
FGXGNQROGPV/CPCIKPIVJG)TGGPJQVGN#PCN[UKUCPF
discussion of case studies in sustainable tourism planning
and development

âĕĆéĔ÷âĕĆğëėèâĈąěúûŋčĬĕĎĆĔýâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ  

ĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ


5VTCVGIKE/CPCIGOGPVHQT6QWTKUOCPF

*QVGN$WUKPGUU

åĊĕĄĆĜňğýĚĨĐèøňüãĐèâĆēýĊüâĕĆğëėèâĈąěúûŋâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
þŌééĔąăĕąĢü âĕĆĊėğåĆĕēĎŋþŌééĔąăĕąüĐââĕĆĊėğåĆĕēĎŋ 5916
âĈąěúûŋĆē÷ĔýûěĆâėéâĈąěúûŋĆē÷ĔýĐèåŋâĆâĈąěúûŋĆē÷ĔýğåĆĚĐãŇĕąâĕĆ
čĆňĕèâĈąěúûŋâĕĆüĬĕģþĢëňâĆöĘċâę ČĕĢüâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ

#PKPVTQFWEVKQPVQVJGUVTCVGIKERTQEGUU+PVGTPCN
CPCN[UKU'ZVGTPCNCPCN[UKU5916CPCN[UKU$WUKPGUUNGXGN
UVTCVGIKGU%QTRQTCVGNGXGNUVTCVGIKGU0GVYQTMNGXGNUVTCVGIKGU
5VTCVGI[HQTOCVKQP5VTCVGI[KORNGOGPVCVKQP%CUGUVWF[KP
tourism and hotel
 ĊėúąĕĊėûĘĊėéĔąğāĚħĐâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ  

4GUGCTEJ/GVJQFQNQI[HQT6QWTKUOCPF*QVGN

åĊĕĄĆĜúň ĊĔħ ģþğâĘąħ ĊâĔýĊėûĊĘ úė ąĕâĕĆĊėéąĔ úĕè÷ňĕüčĔèåĄċĕčøĆŋ
ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňĢüèĕüĊėéĔąúĕèâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ
âĆēýĊüâĕĆĐĐâĠýýĊėûĘĊėéĔąğāĚħĐüĬĕģþčĜŇâĕĆğãĘąüĊėúąĕüėāüûŋĐąŇĕèĄĘ
ĆēýýâĕĆâĬĕĎü÷ĎĔĊãňĐèĕüĊėéąĔ âĕĆüėąĕĄþŌîĎĕâĕĆĊėéąĔ âĕĆúýúĊü
ğĐâčĕĆúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýèĕüĊėéĔą ĊėûĘ÷ĬĕğüėüâĕĆĊėéĔąğëėèþĆėĄĕöĠĈē
ğëėèåěöăĕāâĕĆþĆēąěâøŋĢëňčùėøėğāĚħĐâĕĆĊėéĔąâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈ
ġ÷ąĢëňġþĆĠâĆĄčĬĕğĆĦéĆĜþúĕèčùėøė âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãĐň ĄĜĈğëėèåěöăĕāĠĈē
âĕĆĠþĈåĊĕĄĎĄĕąâĕĆĐăėþĆĕąÿĈĠĈēâĕĆğãĘąüĆĕąèĕüâĕĆĊėéĔą

)GPGTCN MPQYNGFIG QH TGUGCTEJ OGVJQFQNQI[
KPUQEKCNUEKGPEGUCPFKVUCRRNKECVKQPHQTVQWTKUOCPFJQVGN
4GUGCTEJFGUKIPRTQEGUUHQTU[UVGOCVKEVJGUKUYTKVKPI
4GUGCTEJVQRKEUGVVKPI&GÌPKVKQPQHTGUGCTEJRTQDNGOU
.KVGTCVWTGTGXKGYU/GVJQFUQHSWCPVKVCVKXGCPFSWCNKVCVKXG
TGUGCTEJ5VCVKUVKECNCRRNKECVKQPHQTTGUGCTEJ%QPEGRVQHFCVC
CPCN[UKUD[UVCVKUVKECNRCEMCIGWVKNK\CVKQP3WCNKVCVKXGFCVC
CPCN[UKUCPFKPVGTRTGVCVKQP&KUEWUUKQP4GUGCTEJTGRQTV
YTKVKPI
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 âĕĆčĔĄĄüĕþĆēğ÷Ħü÷ňĕüâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈē  

âĕĆġĆèĠĆĄĆŇĊĄčĄĔą


5GOKPCTKP%QPVGORQTCT[6QWTKUOCPF

*QVGN+UUWG

âĕĆüĬ ĕ ğčüĐĎĔ Ċ ãň Đ ĎĆĚ Đ þŌ î ĎĕúĘħ éĬ ĕ ğþŎ ü øŇ Đ âĕĆāĔ õ üĕ
ĐěøčĕĎâĆĆĄúŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄĐăėþĆĕąĠĈēĊėğåĆĕēĎŋĆŇĊĄâĔü
ğāĚħ Đ ĎĕÿĈĈĔ ā ûŋ úĘħ ğ ĎĄĕēčĄĠĈâğþĈĘħą üúėċ úĕèĠĈēþĆēčýâĕĆöŋ
ĆĊĄúĔĨèþĆēąěâøŋĢëňúćČðĘøŇĕèĥĢüâĕĆĠâňþŌîĎĕĄĘâĕĆċęâČĕ÷Ĝèĕü
ăĕąĢüþĆēğúċĎĆĚĐøŇĕèþĆēğúċ
Presentations of topics or problems essential for
VQWTKUOCPFJQVGNKPFWUVT[FGXGNQROGPV&KUEWUUKQPCPF
ETKVKECNVJKPMKPICPCN[UKUHQTVJGRTQRGTUQNWVKQPU'ZEJCPIGU
QHFKTGEVKQPUCPFGZRGTKGPEGUCPFCRRN[VJGQTKGUKPRTQDNGO
UQNXKPI&QOGUVKEQTKPVGTPCVKQPCN'FWECVKQPCNÌGNFVTKRCTG
TGSWKTGF
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕē
âĈěŇĄĊėëĕğĐâ
 âĕĆøĈĕ÷âĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēøĆĕčėüåňĕ
 

éě÷ĎĄĕąþĈĕąúĕè
6QWTKUO/CTMGVKPICPF&GUVKPCVKQP$TCPF

åĊĕĄĆĜňğýĚĨĐèøňüâĕĆøĈĕ÷âĕĆúŇĐèğúĘħąĊ čėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
úĕèâĕĆøĈĕ÷âĕĆĠýŇèčŇĊüøĈĕ÷âĕĆâĬĕĎü÷âĈěŇĄğþŃĕĎĄĕąâĕĆĊĕè
øĬĕĠĎüŇèúĕèâĕĆøĈĕ÷čŇĊüþĆēčĄúĕèâĕĆøĈĕ÷âĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆøĈĕ÷
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊâĕĆøĈĕ÷ĐėğĈåúĆĐüėâčŋ âĕĆøĈĕ÷éě÷ĎĄĕąþĈĕąúĕè
ýúýĕúĠĈēåĊĕĄčĬĕåĔîãĐèøĆĕčėüåňĕéě÷ĎĄĕąþĈĕąúĕèâĕĆčĆňĕè
øĆĕčėüåňĕéě÷ĎĄĕąþĈĕąúĕèâĆöĘċęâČĕâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆøĈĕ÷âĕĆ
úŇĐèğúĘħąĊĠĈēøĆĕčėüåňĕéě÷ĎĄĕąþĈĕąúĕè

+PVTQFWEVKQPVQVQWTKUOOCTMGVKPI/CTMGVKPI
GPXKTQPOGPV/CTMGVUGIOGPVCVKQPVCTIGVKPIRQUKVKQPKPI
/CTMGVKPIOKZ/CPCIKPIVQWTKUOOCTMGVKPI'OCTMGVKPI
FGUVKPCVKQP OCTMGVKPI 6JG TQNG CPF KORQTVCPEG QH
FGUVKPCVKQPDTCPFU&GUVKPCVKQPDTCPFKPI#PCN[UKUCPF
discussion of case studies in tourism marketing management
and destination branding
 âĕĆāĔõüĕÿĜňþĆēâĐýâĕĆĢüĐěøčĕĎâĆĆĄ  

úŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄ


'PVTGRTGPGWT&GXGNQROGPVKP6QWTKUO

CPF*QVGN+PFWUVT[

ýúýĕúĠĈēåĊĕĄčĬĕåĔîãĐèÿĜþň ĆēâĐýĢüĐěøčĕĎâĆĆĄâĕĆ
úŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄ ĐèåŋâĆĠĈēĎĈĔââĕĆéĔ÷âĕĆûěĆâėéčĬĕĎĆĔýÿĜň
þĆēâĐýâĕĆĐėúûėāĈãĐèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèûěĆâėéøŇĐåĊĕĄčĬĕğĆĦéãĐè
ûěĆâėéĠüĊġüňĄĐěøčĕĎâĆĆĄúŇĐèğúĘąħ ĊĠĈēġĆèĠĆĄâĔýâĕĆāĔõüĕûěĆâėé
ĐąŇĕèąĔħèąĚüâĕĆċęâČĕåĊĕĄğþŎüģþģ÷ňâĕĆğãĘąüĠÿüûěĆâėé
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Roles and importance of entrepreneur in tourism
CPFJQVGNKPFWUVT[1TICPK\CVKQPCPFDWUKPGUUOCPCIGOGPV
RTKPEKRNGUHQTGPVTGRTGPGWT+ORCEVUQHDWUKPGUUGPXKTQPOGPV
QPVQWTKUOCPFJQVGNDWUKPGUUGU¿UWEEGUU$WUKPGUUVTGPFU
in tourism and hotel industry and sustainable business
FGXGNQROGPV6JGHGCUKDKNKV[UVWF[9TKVKPICDWUKPGUURNCP
ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚĐâ
 âĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèĄĆ÷âĊĔõüûĆĆĄ  

%WNVWTCN*GTKVCIG6QWTKUO/CPCIGOGPV

ĠüĊåė÷ĠĈēĎĈĔââĕĆãĐèâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĄĆ÷â
úĕèþĆēĊĔ øė ċ ĕčøĆŋ  ċė Ĉ þē ĊĔ õ üûĆĆĄ ĠĈēăĜ Ąė þ Ō î îĕúň Đ èùėħ ü
âĕĆåňüåĊňĕĊėğåĆĕēĎŋĠĈēĐăėþĆĕąâĆöĘċęâČĕğâĘħąĊâĔýâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆ
úŇĐèğúĘħąĊğëėèĄĆ÷âĊĔõüûĆĆĄĐĘčĕü
Concepts and principles of heritage tourism
OCPCIGOGPVHQTJKUVQT[CTVUEWNVWTGUCPFNQECNYKUFQO
4GUGCTEJCPCN[UKUCPFFKUEWUUKQPQHECUGUVWFKGUKP+UCP
cultural heritage management
 âĕĆĊĕèĠÿüĠĈēâĕĆéĔ÷âĕĆâėéâĆĆĄ
 

'XGPV2NCPPKPICPF/CPCIGOGPV

âĕĆĐĐâĠýýĊĕèĠÿüâĕĆøĈĕ÷ĠĈēğĊúĘ âė é âĆĆĄ
âĕĆéĔ÷âĕĆþŌîĎĕãĐèğéňĕĎüňĕúĘħĠĈēāüĔâèĕüğāĚħĐåĊĕĄþĈĐ÷ăĔąãĐè
úěâåüúĘħğâĘħąĊãňĐèâĕĆĐăėþĆĕąğâĘħąĊâĔýčėħèúĘħéĬĕğþŎüčĬĕĎĆĔýâĕĆþñėýĔøė
øĕĄâðĎĄĕąâĕĆéĔ÷âĕĆåĊĕĄğčĘħąèâĕĆåĊýåěĄâĕĆğèėüĠĈēâĕĆ
þĆēğĄėüÿĈèĕüúĘþħ ĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦéâĕĆċęâČĕãüĕ÷ĠĈēþĆēğăúãĐè
ğĎøěâĕĆöŋúĘĄèĕüĠüĊåė÷ĠĈēâĕĆĐĐâĠýýâĕĆāėéĕĆöĕåĊĕĄğĎĄĕē
čĄĢüâĕĆþñėýĔøėøĕĄâðĎĄĕąâĕĆøĈĕ÷čĬĕĎĆĔýèĕüĄĎâĆĆĄâĕĆ
čüĔýčüěüĠĈēâĕĆčŇèğčĆėĄâĕĆéĔ÷âĕĆúĕèâĕĆğèėüâĕĆýĆėĎĕĆåĊĕĄ
ğčĘąħ èâĕĆĊĕèĠÿüâĕĆčüûėčî
Ĕ îĕâĕĆğĈĚĐâčùĕüúĘčħ ĕĬ ĎĆĔýâĕĆéĔ÷èĕü
ĄĎâĆĆĄâĕĆāĔõüĕĆĜþĠýýèĕüâĕĆ÷ĬĕğüėüâĕĆĀŀâìňĐĄâĕĆéĔ÷âĕĆ
čăĕāĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆéĔ÷ýěåĈĕâĆâĕĆğþŎüÿĜňüĬĕâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĠĈēġĈéė
čøėâčŋåĊĕĄþĈĐ÷ăĔąĠĈēâĕĆĆĔâČĕåĊĕĄþĈĐ÷ăĔąâĕĆéĔ÷âĕĆĀĜèëü
ĠĈēâĕĆĐāąāâĕĆøĆĊéčĐýâĕĆåĊýåěĄĠĈēâĕĆþĆēğĄėüÿĈĠĈēâĕĆ
þĆēâĐýĐĕëĘāĢüčăĕāĠĊ÷ĈňĐĄúĘħğþĈĘħąüģþ


#FGUKIPQHOCTMGVKPIRNCPPKPICPFGXGPVUVCIG
2TQDNGOOCPCIGOGPVQHQHÌEGTUCPFGORNQ[GGUHQTUCHGV[
KPXQNXKPIRGQRNG&KUEWUUKQPQHPGEGUUKV[HQTNCYUTKUM
OCPCIGOGPVÌPCPEKCNEQPVTQNCPFUWEEGUUHWNQWVEQOG
CUUGUUOGPV#UVWF[QHUK\GCPFV[RGUQHEQPEGRVVGCOYQTM
events and a design of appropriate consideration for legal
EQORNKCPEGGXGPVOCTMGVKPIURQPUQTUJKRCPFRTQOQVKQP
ÌPCPEKCNOCPCIGOGPVTKUMOCPCIGOGPVRTQVQEQNRNCPPKPI
UGNGEVKQPQHGXGPVUKVG2NCEGUGNGEVKQPHQTGXGPVUGVVKPI
VJGOGFGXGNQROGPVTGJGCTUCNEQPFWEVUGPXKTQPOGPVCN
OCPCIGOGPVUVCHÌPI.GCFGTUJKRQRGTCVKQPUCPFNQIKUVKEU
UCHGV[CPFUGEWTKV[ETQYFOCPCIGOGPVCPFGXCEWCVKQP
/QPKVQTKPIEQPVTQNCPFGXCNWCVKQP%CTGGTUKPCEJCPIKPI
environment
 âĕĆéĔ÷âĕĆüĊĔøâĆĆĄâĕĆýĆėâĕĆğāĚħĐ
 

âĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĕĆġĆèĠĆĄ


5GTXKEG+PPQXCVKQP/CPCIGOGPVHQT

6QWTKUOCPF*QVGN

ĠüĊåė÷ğâĘąħ ĊâĔýüĊĔøâĆĆĄâĕĆýĆėâĕĆĊėûåĘ ÷ė ĊėûâĘ ĕĆúĬĕèĕü
âĕĆĠâňģãþŌîĎĕâĕĆüĬĕğčüĐâĕĆüĬĕğĐĕüĊĔøâĆĆĄğãňĕĄĕĢëňĢüûěĆâėé
úŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄ

%QPEGRVUQHUGTXKEGKPPQXCVKQP6JKPMKPIOGVJQF
9QTMKPIOGVJQF2TQDNGOUQNXKPI2TGUGPVCVKQP+ORNGOGPVCVKQP
of innovation in tourism and hotel business
 åěöăĕāâĕĆýĆėâĕĆĢüĐěøčĕĎâĆĆĄúŇĐèğúĘħąĊ  

ĠĈēġĆèĠĆĄ


5GTXKEG3WCNKV[KP6QWTKUOCPF*QVGN+PFWUVT[

ĠüĊåė÷ĠĈēåĊĕĄčĬĕåĔîãĐèåěöăĕāâĕĆýĆėâĕĆøŇĐåĊĕĄ
čĬĕğĆĦéãĐèûěĆâėéĢüĐěøčĕĎâĆĆĄúŇĐèğúĘąħ ĊĠĈēġĆèĠĆĄâĕĆþĆēąěâøŋĢëň
ĠüĊåė÷âĕĆčĚĐħ čĕĆúĕèâĕĆøĈĕ÷ĠĈēâĕĆéĔ÷âĕĆåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕè
ÿĜňþĆēâĐýâĕĆâĔýĈĜâåňĕğāĚħĐčŇèğčĆėĄåěöăĕāâĕĆýĆėâĕĆ

%QPEGRVU CPF KORQTVCPEG QH UGTXKEG SWCNKV[
KPVQWTKUOCPFJQVGNDWUKPGUUGU¿UWEEGUU#RRNKECVKQP
of marketing communication concept and managing
customer relations for tourism and hotel businesses’ service
SWCNKV[GPJCPEGOGPV
 âĕĆéĔ÷âĕĆúŇĐèğúĘħąĊúĕèğĈĚĐâ
 

#NVGTPCVKXG6QWTKUO/CPCIGOGPV

ĠüĊåė÷ãĐèâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊúĕèğĈĚĐââĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘąħ Ċ
ÿĜčň èĜ ĐĕąěâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊğëėèčěãăĕāâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘąħ Ċ
ğëėèğâČøĆâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊúĘħģĆňåĊĕĄğĆŇèĆĘýâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆ
úŇĐèğúĘħąĊğëėèâĘďĕâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèĐĕčĕčĄĔåĆâĕĆéĔ÷âĕĆ
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèĐĕĎĕĆ



%QPEGRVUQHCNVGTPCVKXGVQWTKUO5GPKQTVQWTKUO
OCPCIGOGPV*GCNVJVQWTKUOOCPCIGOGPV#ITQVQWTKUO
OCPCIGOGPV5NQYVQWTKUOOCPCIGOGPV5RQTVVQWTKUO
OCPCIGOGPV8QNWPVGGTVQWTKUOOCPCIGOGPV(QQFVQWTKUO
management
 âĕĆéĔ÷âĕĆûěĆâėéúĘħāĔâĠĆĄĆĜþĠýýĢĎĄŇ
 

/QFGTP5V[NGF#EEQOOQFCVKQP/CPCIGOGPV

ăĕāĆĊĄãĐèĠÿüâøňĐüĆĔýčŇĊüĎüňĕãĐèġĆèĠĆĄĊèéĆãĐè
ÿĜňğãňĕāĔâåĐĄāėĊğøĐĆŋĠĈēğúåġüġĈąĘĢüĐěøčĕĎâĆĆĄġĆèĠĆĄĠÿüâ
øňĐüĆĔýčŇĊüĎüňĕĠÿüâĠåëğëĘąĆŋ ĆēýýýĔîëĘãĐèĠÿüâøňĐüĆĔýčŇĊü
ĎüňĕâĕĆþñėýĔøėâĕĆãĐèĠÿüâĠĄŇýňĕüâĕĆéĔ÷âĕĆĠÿüâøňĐüĆĔýčŇĊü
ĎüňĕĊėûĘåė÷ĆĕåĕĎňĐèāĔââĕĆċęâČĕåĊĕĄğþŎüģþģ÷ňãĐèúĘħāĔâĠĆĄĆĜþ
ĠýýĢĎĄŇ âĕĆĐĐâĠýýĎňĐèāĔââĕĆĊėğåĆĕēĎŋĠÿüğëėèâĈąěúûŋ âĕĆ
ĊėğåĆĕēĎŋčăĕāĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆþĆēąěâøŋĢëňâĈąěúûŋ ĠĈēâĕĆĊĕèĠÿüĢü
čùĕüâĕĆöŋúĘħģĄŇþâøė

1XGTXKGY QH JQVGN HTQPV QHÌEG IWGUV E[ENG
%QORWVGTCPFVGEJPQNQI[KPJQVGNKPFWUVT[(TQPVQHÌEG
TGEGRVKQP (TQPV QHÌEG ECUJKGT 1RGTCVKPI HTQPV QHÌEG
CEEQWPVKPIU[UVGOU*QWUGMGGRKPIQRGTCVKQPU(TQPVQHÌEG
OCPCIGOGPV4QQOTCVGFGVGTOKPCVKQPOGVJQFU2QUUKDKNKV[
QHOQFGTPUV[NGFCEEQOOQFCVKQP*QVGNCPFOQVGNTQQO
FGUKIP5VTCVGIKERNCPPKPICPCN[UKU'PXKTQPOGPVCNCPCN[UKU
5VTCVGIKEEJQKEGKORNGOGPVCVKQP2NCPPKPIKPVWTDWNGPV
situations
 âĕĆéĔ÷âĕĆĐĕĎĕĆĠĈēğåĆĚħĐè÷ĚħĄãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF(QQFCPF$GXGTCIG/CPCIGOGPV

ăĕāĆĊĄãĐèûěĆâėéăĔøøĕåĕĆĠĈēâĕĆéĔ÷ğĈĘĨąè ĠüĊåė÷
ãĐèâĕĆýĆėĎĕĆăĔøøĕåĕĆģ÷ňĠâŇ âĕĆéĔ÷âĕĆåĆĔĊĠĈēĆēýýâĕĆÿĈėø
ĐĕĎĕĆĆēýýâĕĆĆĔâČĕåĊĕĄþĈĐ÷ăĔą÷ňĕüĐĕĎĕĆĆēýýåĊýåěĄøňüúěü
âĕĆĐĐâĠýýĠĈēĊĕèĠÿüğĄüĜ Đ ĕĎĕĆ âĕĆéĔ ÷ âĕĆğâĘħ ą Ċåě ö ăĕā
âĕĆýĆėâĕĆĠĈēâĕĆĊĕèĠÿüâĈąěúûŋúĕèâĕĆøĈĕ÷ãĐèûěĆâėéĆňĕüĐĕĎĕĆ
ĠĈēéĔ÷ğĈĘĨąè

1XGTXKGYQHTGUVCWTCPVCPFECVGTKPIDWUKPGUUGU
%QPEGRVQHTGUVCWTCPVOCPCIGOGPVKPENWFKPIMKVEJGP
OCPCIGOGPVCPFHQQFRTQFWEVKQPU[UVGOUHQQFUCHGV[
U[UVGOUEQUVEQPVTQNU[UVGOUOGPWFGUKIPCPFRNCPPKPI
UGTXKEGSWCNKV[OCPCIGOGPVCPFOCTMGVKPIUVTCVGI[HQT
restaurant and catering businesses
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 âĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆĄüěČąŋĠĈēăĕĊēÿĜňüĬĕ  

ĢüĐěøčĕĎâĆĆĄúŇĐèğúĘħąĊ


*WOCP4GUQWTEG/CPCIGOGPVCPF

.GCFGTUJKRKP6QWTKUO+PFWUVT[

ýúýĕúãĐèÿĜéň ÷Ĕ âĕĆĢüĐèåŋâĆúĘğħ âĘąħ ĊãňĐèâĔýâĕĆúŇĐèğúĘąħ Ċ
ĠĈēġĆèĠĆĄğúåüėåĠĈēĊėûĘâĕĆøŇĕèĥčĬĕĎĆĔýâĕĆĊĕèĠÿüåĊýåěĄâĕĆ
éĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆĄüěČąŋâĆēýĊüâĕĆåĔ÷ğĈĚĐâāüĔâèĕüâĕĆĀŀâúĔâČē
âĕĆéŇĕąåŇĕøĐýĠúü čĊĔč÷ėâĕĆãĐèāüĔâèĕü âĕĆğĈĚħĐüøĬĕĠĎüŇè
ĠĈēåĊĕĄāęèāĐĢéâĕĆéĔ÷âĕĆĐèåŋâĆĢüčăĕāĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēåĊĕĄĠøâ
øŇĕèúĕèĊĔõüûĆĆĄ

4QNGUQHOCPCIGTUKPVQWTKUOCPFJQVGNQTICPK\CVKQPU
6GEJPKSWGUCPFOGVJQFUHQTEQPVTQNRNCPPKPIQHJWOCP
TGUQWTEGOCPCIGOGPVKPENWFKPIGORNQ[GGTGETWKVOGPV
RTQEGUUUMKNNVTCKPKPIEQORGPUCVKQPRC[OGPVGORNQ[GG
DGPGÌVURQUKVKQPRTQOQVKQPCPFUCVKUHCEVKQP1TICPK\CVKQPCN
management in environments and different cultures
 âĕĆéĔ÷âĕĆãňĐĄĜĈğāĚħĐâĕĆøĔ÷čėüĢé
 

ĢüâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄ

&CVC/CPCIGOGPVHQT&GEKUKQP/CMKPIKP

6QWTKUOCPF*QVGN

âĕĆčĚýåňüãňĐĄĜĈ âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈğëėèþĆėĄĕöĠĈē
ğëėèåěöăĕāâĕĆþĆēąěâøŋĢëňãňĐĄĜĈğāĚħĐâĕĆøĔ÷čėüĢéĢüâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ
ĠĈēġĆèĠĆĄ

&CVCUGCTEJKPI3WCPVKVCVKXGCPFSWCNKVCVKXGFCVC
CPCN[UKU&CVCCRRNKECVKQPHQTFGEKUKQPOCMKPIKPVQWTKUO
and hotel
ĎĄĊ÷þĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

âĕĆĊėéĔąúĕè÷ňĕüâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄ
ĎĆĚĐĎĔĊãňĐĐĚħüĥúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĕĆéĔ÷âĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēġĆèĠĆĄ
ăĕąĢøňâĕĆ÷ĜĠĈãĐèåöēâĆĆĄâĕĆåĊýåěĄĊėúąĕüėāüûŋ
Conducting research on tourism and hotel
management or other topics related to tourism and hotel
management under supervision of a thesis advisory
committee
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