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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 
 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย      : หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว                   

และการโรงแรม 
ภาษาองักฤษ      :        Doctor  of  Philosophy  Program  in  Tourism  and  Hotel  Management    

 
2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย       (ช่ือเต็ม)                  :    ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (การจดัการการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม) 

 (ช่ือย่อ)                     :    ปร.ด.  (การจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
ภาษาองักฤษ (Full  Title)             :    Doctor  of  Philosophy  (Tourism  and  Hotel  Management) 

(Abbreviation)      :    Ph.D.  (Tourism and Hotel Management) 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  และบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
 
4. หลกัสูตร 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม  พฒันาจาก           
การเทียบเคียงมาตรฐานหลกัสูตรของ Southern  Cross  University,  University  of  Queensland  แห่ง
ประเทศ  ออสเตรเลีย   University  of  Oxford  Brookes  สหราชอาณาจกัร  และ  Cornell  University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยปรับโครงสร้างตามขอ้ก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
4.1 จ านวนหน่วยกติ 

แบบ  1.1  เน้นการวิจยัเพื่อการพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพชั้นสูง  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จ
ปริญญามหาบณัฑิตจะตอ้งท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต  แต่อาจก าหนดให้เรียนรายวิชา
เพิ่มเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  โดยไม่นบัหน่วยกิต 

แบบ  2.1  เน้นการท าวิทยานิพนธ์  ไม่นอ้ยกว่า  36  หน่วยกิต  และศึกษารายวิชา  ไม่น้อยกว่า  
20  หน่วยกิต  รวมไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 
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4.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม  แบ่งออกเป็น  

2  แบบ  โดยเนน้การวจิยัเพื่อพฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชีพชั้นสูง  คือ 
4.2.1 แบบ  1.1  แผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั โดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพื่อสร้างองคค์วามรู้

ใหม่  อาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน  เพิ่มข้ึนก็ไดแ้ต่จะตอ้งมี
ผลสัมฤทธ์ิตามหลกัสูตรท่ีก าหนด  ดงัน้ี 

  (1)  ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาวิชาการจดัการ    
การท่องเท่ียวและการโรงแรม  อาจตอ้งเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร  โดยไม่นบัหน่วยกิต  จ  านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต 

(2)  ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทไม่จ  ากดัสาขาวิชาโดยจะตอ้ง
เรียนเพิ่มเติมในหมวดวิชาแกนไม่นับหน่วยกิตภายใตค้  าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร    
ไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต 

4.2.2  แบบ  2.1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงท่ี
ก่อให้เกิดความกา้วหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและมีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทไม่จ  ากดัสาขาวิชาหรือสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  จะตอ้ง
เรียนเพิ่มเติมในหมวดวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร  ภายใตค้  าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต 
 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรทีเ่สนอ 

แบบ  1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. หมวดรายวชิาพื้นฐาน  ไม่นอ้ยกวา่ 
2. หมวดรายวชิาแกน  ไม่นอ้ยกวา่ 
3. หมวดวชิาบงัคบั  ไม่นอ้ยกวา่ 
4. หมวดวชิาเลือก  ไม่นอ้ยกวา่ 
5. วทิยานิพนธ์ 

- 
- 
- 
- 

48 
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- 
- 
- 
48 

- 
       8 

6 
6 

36 
รวมไม่นอ้ยกวา่ 48 48 48 56 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีนิสิตมีพื้นฐานความรู้ดา้นสถิติและการวจิยัและดา้นการท่องเท่ียวและ   
การโรงแรมไม่เพียงพอ     คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจก าหนดใหสู่้ระบบการทดลองเรียนหรือ
เรียนวชิาปรับพื้นฐาน 
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4.3 รายวชิา 
ก. หมวดวชิาแกน 

 -    แบบ  1.1  ไม่นอ้ยกวา่  8        หน่วยกิต  (ไม่นบัหน่วยกิต) 
-    แบบ  2.1  ไม่นอ้ยกวา่  8        หน่วยกิต 

1010  701 ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูง      2(1-2-3) 
   Advanced  Research  Methodology     
1010  702 บทความวจิยั  1       2(1-2-3) 
  Research  Paper  1    
1010  703 สถิติขั้นสูง       2(1-2-3) 
  Advanced  Statistics 
1010  704 บทความวจิยั  2       2(1-2-3) 
  Research  Paper  2 
1601  505 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   2(1-2-4)* 
  Information  and  Communication  Technology  Application 
1601  507  ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนวทิยานิพนธ์    2(1-2-4)* 
  English  for  Thesis  Writing   
1601  508 ภาษาองักฤษส าหรับงานวชิาการ  (ไม่นบัหน่วยกิต)   3(2-2-5)** 
  English  for  Academic  Purposes  (non-credit) 
 
 
หมายเหตุ 
*   รายวชิาท่ีสามารถสอบผา่นได ้ กรณีท่ีไม่สามารถสอบผา่นนิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียน  และ        

ไดผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบั  S  (Satisfactory)  โดยไม่นบัหน่วยกิต 
** นิสิตทุกคนตอ้งเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและไดผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบั  S  (Satisfactory)   
 

ข.  หมวดวชิาพืน้ฐาน 
       ในกรณีท่ีนิสิตมีพื้นความรู้ไม่เพียงพอ  ใหเ้รียนในหมวดวชิาพื้นฐานการจดัการธุรกิจ    

ท่องเท่ียวและโรงแรม  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  8-15  หน่วยกิต  และตอ้งไดรั้บผลการเรียนระดบั  S  
(Satisfactory)  โดยไม่นบัหน่วยกิต   

1010  504   การสัมมนาประเด็นการท่องเท่ียวและการโรงแรมร่วมสมยั    3(2-2-5) 
  Seminar  in  Contemporary  Tourism  and  Hotel  Issues 
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1010  505   การจดัการคุณภาพบริการงานท่องเท่ียวและการโรงแรม    3(2-2-5) 
  Management  for  Quality  Tourism  and  Hotel  Service 
1010  506   การตลาดเชิงกลยทุธ์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
  Strategic  Marketing  for  Tourism  and  Hotel  Industry 
1010  610   การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการเปล่ียนแปลง   3(3-0-6) 
  ในอุตสาหกรรมโรงแรม 
  Managing  Human  Resources  and  Change  in  the  Hotel  Industry 
1010  612   การวเิคราะห์ธุรกิจส าหรับผูบ้ริหารการท่องเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
    Business  Analysis  for  Tourism  and  Hotel  Managers 
1010  618 การวางแผนการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
  Tourism  and  Environment  Planning 
   
ค.  หมวดวชิาบังคับ 

         ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึง  ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาการจัดการธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

1010  601  การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม     3(3-0-6) 
   Food and Beverage Management 
1010  602  การจดัการลูกจา้งสัมพนัธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 
   และการโรงแรม    
   Managing Employee Relations in the Tourism and Hotel Industry 
 
1010  603  การจดัการกอลฟ์คลบั      3(3-0-6) 
   Golf Club Management 
1010  604  การบริหารจดัการธุรกิจสปา     3(3-0-6) 
   Spa Management 
1010  605  ระบบเทคนิคส าหรับโรงแรม  การประชุมใหญ่และงานมหกรรม 3(3-0-6) 
   Technical Systems for Hotel, Conventions and Special Events 
1010  606  แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ    3(3-0-6) 
   Concept of Entrepreneurship 
1010  607  การจดัการงานประชุม   การสังสรรค ์ งานประชุมใหญ่   3(3-0-6) 
  และนิทรรศการ    

  Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions Management 
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1010  608  การวางแผนและการจดัการงานมหกรรม    3(3-0-6) 
   Special Events Planning and Management  

1010  609  การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับโรงแรม    3(3-0-6) 
  Environmental Management for Hotels 
 

กลุ่มวชิาการบริหารการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
1010  611 การเงินเพื่อการจดัการ      3(3-0-6) 
   Finance for Management 
1010  613  การประเมินโครงการและอสังหาริมทรัพยข์องโรงแรม  3(3-0-6) 
   Project and Hotel Property Evaluation 
1010  614  การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-6) 
   Information Technology Management 
1010  615  กลยทุธ์ภาวะผูน้ าทางการท่องเท่ียวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
   Tourism and Hotel Leadership Strategy 
1010  616 กฎหมายระหวา่งประเทศเพื่อการจดัการท่องเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

   International Law for Tourism and Hotel Management  
1010  617 การวเิคราะห์การเงินส าหรับโรงแรม  การประชุมใหญ่   3(3-0-6) 

และงานมหกรรม  
   Financial Analysis for Hotels, Conventions and Special Events 
 
 

กลุ่มวชิาการจัดการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน 
 0104  716 โบราณคดีและประวติัศาสตร์ศิลปะเปรียบเทียบส าหรับ  3(3-0-6) 
    การท่องเท่ียวในประเทศไทยและในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

   Comparative  Archeology and History of Art for Tourism in 
   Thailand and  the  Upper  Greater  Mekong  Sub-region 
1010  623 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการจดัการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 
 พื้นท่ีธรรมชาติ   
 Environmental Impact Assessment for Natural Area-Based Tourism 

Management 
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1010  705 ระบบนิเวศและการจดัท าแผนท่ีส่ิงแวดลอ้ม   3(3-0-6) 
   Ecological System  and  Environmental  Mapping 

1010  706 การจดัการส่ิงแวดลอ้มและนกัท่องเท่ียวระดบัพื้นท่ี   3(3-0-6) 
และอุทยานแห่งชาติ 

   Environmental and  Visitor Management at Area – Based  
and National Park 

1010  707 นโยบายการวางแผนในภาครัฐและองคก์รการท่องเท่ียวชุมชน 3(3-0-6) 
   Policy Planning in Governmental  Organization  and  

Community – Based  Tourism Organization 
1010  708  การสัมมนาการวางแผนและการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  3(2-2-5) 
  Seminar  in  Sustainable  Tourism  Planning  and 
  Management 
    
ง. หมวดวชิาเลอืก 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาระหวา่งกลุ่มหรือเลือกภายในกลุ่มวชิาใดของหมวดวชิาบงัคบัอีก  
ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

 
จ. วทิยานิพนธ์ 

       Thesis 
1010  801 แบบ  1.1   48   หน่วยกิต 
1010 2 แบบ  2.1   36   หน่วยกิต 
 
 

4.4  ค าอธิบายรายวชิา  
ก. หมวดวชิาแกน 

 1010  701 ระเบียบวธีิวจัิยข้ันสูง      2(1-2-3) 
   Advanced  Research  Methodology    

กระบวนการวิจยัทางธุรกิจและสังคมศาสตร์  เพื่อการจดัการท่องเท่ียวและ 
โรงแรม  สถานการณ์ปัญหา  เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่  และการพฒันาขอ้เสนอการวิจยั  การออกแบบ
งานวิจยั  การสร้างแบบเคร่ืองมือวิจยั  การสุ่มตวัอย่าง  การใช้เคร่ืองมือการส ารวจ    การสังเกต  การ
สัมภาษณ์เชิงลึก  และเทคนิคการวจิยัเชิงคุณภาพ 
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The business  and  social  sciences  research  in  association  with  tourism  
and  hotel  management  ;  problem  situations to  build  a  new  body  of  knowledge  and  proposal  
development  ,  fundamentals  of  research  design  ,  construction  of  research  instruments ;  
sampling  techniques ;  using  survey  instruments  ,  observation ,  in-depth  interviews  and  other  
qualitative  techniques  
 1010  702 บทความวจัิย  1       2(1-2-3) 
   Research  Paper  1 

ผลิตงานวจิยัและเขียนบทความ  การเผยแพร่ในประเทศ  ภายใตก้ารดูแลของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา การเขียนวจิยัน้ีตอ้งอิงหลกัการของระเบียบวธีิวจิยั  บทความตอ้งน าเสนอในท่ี
ประชุมสัมมนาก่อนท่ีจะน าไปเผยแพร่ในประเทศและต่างประเทศ 

Production  of  research  paper  and  articles  for  publication  by  candidates  
paper  presentation  at  the  convention  under  supervision 
  

1010  703 สถิติข้ันสูง              2(1-2-3) 
   Advanced  Statistics 

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล  การวางแผนการวิเคราะห์ขอ้มูล  การสร้างแบบจ าลอง
และกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล สหสัมพนัธ์พหุคูณและการถดถอยพหุคูณ  การร่วมหาค่าแปรปรวน
ร่วม  การหาค่าความกา้วหนา้ความแปรปรวนพหุคูณ  วเิคราะห์โปรแกรมทางสถิติส าหรับความกา้วหนา้
ขอ้มูลขั้นสูง   

Analytical  procedures  ,  planning  for  data  analysis ,  model  building  and  
the  data  analysis  process ;  analysis  of  variance  and  regression  techniques  advanced  multivariate  
analysis ;  advanced  statistical  analysis program 
 
 1010  704 บทความวจัิย  2       2(1-2-3) 
   Research  Paper  2 

การผลิตงานวิจยัและเขียนบทความ  การเผยแพร่ต่างประเทศ ภายใตก้ารดูแล
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  การเขียนวจิยัน้ี  ตอ้งอิงหลกัการของระเบียบวธีิวจิยั  บทความตอ้งน าเสนอในท่ี
ประชุมสัมมนาก่อนท่ีจะน าไปเผยแพร่ต่างประเทศ 

These units follow material covered in the units Research Methods and 
Design and lead to the publication by candidates.  Taking the structures and research ideas developed 
in the Research Methods and Design units, candidates will, under supervision, prepare papers, and 
present seminars on the papers before submitting them to editors in  overseas for publication 
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1601  505 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร            2(1-2-4) 
  Information  and  Communication  Technology  Application 
  เง่ือนไขของรายวชิา  :  ไม่นบัหน่วยกิต 

ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารจดัการเอกสาร  ตารางค านวณ  การน าเสนอผลงาน  การใช้
บริการ    อินเทอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูล  และการส่ือสารขอ้มูล  เช่น  search  engine ,  E-mail  เป็นตน้ 

   Hardware ,  Software  and  computer  internet ;  application  of  information  
and  communication  technology  to  management  of  document;  spread  sheet  software, presentation;   
internet service  in  searching  and  communicating  data  such  as  search  engine,  E-mail  etc.   

 
1601  507  ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนวทิยานิพนธ์    2(1-2-4) 
  English  for  Thesis  Writing 
  เง่ือนไขของรายวชิา  :  ไม่นบัหน่วยกิต 

การฝึกอ่านบทคดัย่อวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  การฝึกเขียน  
บทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  และการเขียนวทิยานิพนธ์ตามสาขาวชิาท่ีเรียน 

Practice  in  reading  thesis  or  dissertation  abstracts  published  in  
academic  journals ; practice  in  writing  various  formats  of  thesis  or  dissertation  abstracts ;  
writing  a  thesis  or  dissertation  according  to  one’s  field  of  study 

 
1601  508 ภาษาองักฤษส าหรับงานวชิาการ       3(2-2-5) 
  English  for  Academic  Purposes 
  เง่ือนไขของรายวชิา  :  ไม่นบัหน่วยกิต 

ลกัษณะรูปแบบของการเขียนทางวชิาการ  หลกัการอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์
และวจิารณ์  และหลกัการเสนอผลงานทางวชิาการและการตีพิมพ ์

Academic  writing  formats ;  advanced  analytical  and  critical  reading  
and  writing  techniques ;  and  academic  presentation  and  publication 
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ข.   หมวดวชิาพืน้ฐาน 
1010  504 การสัมมนาประเด็นการท่องเทีย่วและการโรงแรมร่วมสมัย  3(2-2-5) 
   Seminar in Contemporary Tourism and Hotel Issues 
   สัมมนาในหัวข้อการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและมรดกทางการท่องเท่ียว    

ส่ิงดึงดูดความสนใจและพิพิธภณัฑ์ศึกษา  การศึกษาลกัษณะโบราณวตัถุ  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศย ัง่ยืน  
ประเด็นการพฒันาทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นหน่ึงเดียวและแบบผสมผสาน ผลกระทบเมืองและภูมิภาคท่ีมี
ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวและการโรงแรม    

Seminar in cultural and heritage tourism; attractions and musicology; 
authenticity; sustainable ecotourism; enclave and integrated tourism development issues; urban and 
regional impacts of tourism and hotel development  

 
1010  505 การจัดการคุณภาพบริการงานท่องเทีย่วและการโรงแรม  3(2-2-5) 
   Management for Quality Tourism and Hotel Service 
   แนวความคิดทางการบริหารการปฏิบติัการเชิงบูรณาการ 3 หลัก ส าหรับ   

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว การใหบ้ริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรมมากกวา่
การส่งมอบสินคา้ และการจดัการคุณภาพการบริการในองคก์รธุรกิจการโรงแรมและท่องเท่ียว 

   Concepts of an integrated way the three themes of operational management 
common to tourism related organizations, the provision of services in the tourism and hotel industry 
rather than the transfer of goods and managing service quality in hotel and tourism business 
organizations 

    
1010  506 การตลาดเชิงกลยุทธ์เพือ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 

 Strategic Marketing for Tourism and Hotel Industry 
การตลาดบริการ  ส่วนแบ่งตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การพฒันาแผนการ

ตลาด  การวเิคราะห์และวจิยัตลาด  การวางต าแหน่งตลาด  การสร้างความพอใจลูกคา้ 
Marketing of services; marketing segmentation; consumer behavior; 

developing marketing plans; market research and analysis; market positioning; building customer 
satisfaction 
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1010  610 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเปลีย่นแปลง   3(3-0-6) 
 ในอุตสาหกรรมโรงแรม    

 Managing Human Resources and Change in the Hotel Industry 
 การปฏิบติังานโรงแรมในสภาพการแข่งขนัของธุรกิจระหวา่งประเทศ   บทบาท
ของผูจ้ดัการในองคก์รธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรมต่อบทบาทหนา้ท่ีขององคก์รในสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม
โลก ประเด็นความหลากหลายและการท างานขา้มวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพนกังานและองคก์ร  การจดัการ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  เพื่อการแข่งขนัทางการตลาดโลกอยา่งประสบผลส าเร็จ 

 Hotel operation in a dynamic area of international competition. Roles of 
managers of tourism and hotel firms on organizations function in a global environment, how diversity 
and cross –cultural issues affecting workers and organizations, change management for competition in 
a dynamic and competitive global market successfully 

 
1010  612 การวเิคราะห์ธุรกจิส าหรับผู้บริหารการท่องเทีย่วและการโรงแรม     3(3-0-6) 
  Business Analysis for Tourism and Hotel Managers 
 การวเิคราะห์ทางธุรกิจและการวางแผนส าหรับผูบ้ริหารงานท่องเท่ียวและ     

โรงแรม รวมทั้งเทคนิคในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล  ประเมินประเด็นทางธุรกิจโดยใชว้ธีิวจิยัท่ี
เหมาะสม    การรวบรวมขอ้มูล   การวิเคราะห์และแปลความหมายของขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับการวางแผน  
การพฒันากลยทุธ์และการแกปั้ญหาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม 

 Business analysis and planning for tourism and hotel managers including 
techniques in data collection and analysis. Evaluation of a business issue using an appropriate 
research methodology. Collection, analysis and interpretation of data essential for planning, strategy 
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g  i n  t h e  t o u r i s m  a n d   h o t e l   i n d u s t r y  

 
1010  618 การวางแผนการท่องเทีย่วและส่ิงแวดล้อม    3(3-0-6) 
  Tourism  and Environment  Planning 
 ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อสังคมวฒันธรรม  การวิเคราะห์และตรวจสอบ      

ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจชีวภาพและกายภาพ   การจดัการและการวางแผนการท่องเท่ียว   การท่องเท่ียว      
ท่ีย ัง่ยนื 

 Impacts of tourism on socio-cultural, biophysical and economic environmental 
analysis and audit; tourism planning and management; sustainable tourism 
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ค.   หมวดวชิาบังคับ 
1.  กลุ่มวชิาการจัดการธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

1010  601 การจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม     3(3-0-6) 
  Food and Beverage Management 
 ประเด็นกลยุทธ์ การปฏิบติัการและการจดัการของผูป้ฏิบติังานดา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  ภาพรวมกลยุทธ์การพฒันาและสถานการณ์ปัจจุบนัของอุตสาหกรรมการบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในด้านสังคมวฒันธรรม ปัจจยัการตลาดและการแข่งขนั  แนวความคิดการพฒันาบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม  แนวความคิดเก่ียวกบัการปฏิบติังานประจ าวนัภายใตก้ารปฏิบติัการขององค์กร    
ท่ีครอบคลุมถึงการวางแผนรายการอาหาร  การซ้ือ  การตรวจรับ  การเก็บรักษา  การจ่าย  การผลิต       
การบริการและขาย และการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละขอ้บงัคบัทางกฎหมายและจริยธรรม 

 Strategic, operational and managerial issues facing food and beverage 
operators. The unit commences with a strategic overview of the development and current status of the 
food and beverage service industry, with particular attention to the social-cultural, market and 
competitive factors and the development of food and beverage service concepts.  Concept on a daily 
basis through the firm’s operational activities includes menu planning, purchasing, receiving, storing, 
issuing, production, service and sale; and human resource management and legal and ethical 
obligations 

 
1010  602 การจัดการลูกจ้างสัมพนัธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  3(3-0-6) 
  และการโรงแรม 
  Managing Employee Relations in the Tourism and Hotel Industry 
 พฤติกรรมองค์กรและการก าหนดลักษณะงาน  ประเด็นการท างานข้าม         

วฒันธรรมในการบริหารจดัการงานโรงแรมและท่องเท่ียว  การเปล่ียนแปลงองค์กรและการพฒันา   
องคก์ร  การจดัการกระบวนการเปล่ียนแปลง  

 Organizational behaviors and job design; cross-cultural issues in hotel and 
tourism management; organizational change and development; managing the change process 
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1010  603 การจัดการกอล์ฟคลบั      3(3-0-6) 
  Golf Club Management 
 การจดัการกอลฟ์คลบัในทุกดา้นของการด าเนินการใหบ้ริการ  ทกัษะในการ

ใหบ้ริการลูกคา้  การด าเนินงานของ  Pro Shop  การบริหารจดัการสนามกอลฟ์ และการด าเนินงาน
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 A comprehensive all aspects of golf club operations; skills in such areas as 
customer service, pro shop operations, golf course management, and food beverage operations 

 
1010  604 การบริหารจัดการธุรกจิสปา     3(3-0-6) 
  Spa Management 
 ทกัษะทางธุรกิจและการบริหารจดัการธุรกิจสปา  การปฏิบติัการประจ าวนั   

รวมทั้งกลยทุธ์ระยะยาวท่ีมีความส าคญัในการท าก าไรและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 Specific business and management skills needed for successful day-to-day 

operations of spa, combined with long-range strategies necessary for sustained growth and 
profitability 

  
1010  605 ระบบเทคนิคส าหรับโรงแรม  การประชุมใหญ่และงานมหกรรม      3(3-0-6) 
  Technical Systems for Hotel, Conventions and Special Events 
 การจดัการขอ้มูลข่าวสาร  การจดัการการส่ือสาร  ระบบภาพและเสียง  เทคนิค

การวางแผนโครงการ  ระบบการจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การจดัการหวัขอ้เร่ืองแนวโนม้ใหม่       
ในเร่ืองเทคโนโลยสี าหรับการจดัการประชุมใหญ่และงานมหกรรม 

 Information management; communication management; audio visual systems; 
project planning techniques; food and beverage management systems; theme management emerging 
trends in technology for MICE and events  

   
1010  606 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ     3(3-0-6) 
  Concept of  Entrepreneurship 
 แนวคิด  พฤติกรรม และค าจ ากดัความการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ  การคน้หา

คุณลกัษณะผูป้ระกอบการธุรกิจ  การพฒันาและการฝึกอบรมการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ  ทฤษฎี     
การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้
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 Concepts of entrepreneurship and entrepreneurial behavior, definitions of 
entrepreneurship ; identification of characteristics of entrepreneurs; debate on training and 
development of entrepreneurs; and the application of entrepreneurship theories and their applications  

  
1010  607 การจัดการงานประชุม   การสังสรรค์ งานประชุมใหญ่   3(3-0-6) 
 และนิทรรศการ    

 Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions Management 
 การจัดการงานประชุม  การสังสรรค์งานประชุมใหญ่ และนิทรรศการ ทั้ ง
ระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  การตลาด  ทรัพยากรมนุษย ์ การเงิน  การเป็นองคก์รผูจ้ดังานท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรม  MICE  ในฐานะผูจ้ดังานอาชีพในระดบัยุทธศาสตร์และปฏิบติัการ               
การประเมินผลกิจกรรม MICE และขอ้แนะน าการวจิยัในอนาคต 
 Meetings, incentive, conventions and exhibitions (MICE) industry both in the 
national and international area of management, marketing, human resources and finance and their 
inter-relationship with the MICE industry including the services of Professional Convention 
Organizer (PCO), in both strategic and operational levels; different strategies for evaluating MICE 
activities and the implications for future research 
 

1010  608 การวางแผนและการจัดการงานมหกรรม    3(3-0-6) 
 Special Events Planning and Management  
 ลกัษณะและความส าคญัของการวางแผนและการจดัการงานมหกรรมระดับ 
ประเทศ ระหว่างประเทศ  ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน  ลกัษณะงานมหกรรมและการเฉลิมฉลอง  ผลกระทบ
ดา้นการท่องเท่ียวต่อชุมชนเจา้ภาพจดังาน  บทบาทการจดัการทรัพยากรและกลยุทธ์การปฏิบติัการ       
ท่ีมีผลให้การจัดงานเป็นไปด้วยดี   การประเมินอุตสาหกรรมการจัดงานมหกรรมในฐานะเป็น           
องคป์ระกอบส าคญัของการท่องเท่ียว ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย  การวางแผน และการตลาด 
 The nature and significance of events planning and management from 
international, national, regional, and local perspectives; the nature of events and celebration, their 
impacts on tourism and host communities; the role of resources management and operational 
considerations together with the strategies necessary to ensure a viable event.  Reviews of events 
industry as a significant element of the attractions sector of the tourism industry with implications for 
policy, planning and destination marketing 
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1010  609 การจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงแรม    3(3-0-6) 
 Environmental  Management  for  Hotels 
 แนวทางปฏิบัติส าหรับโรงแรมและอุตสาหกรรมโรงแรมในการปรับปรุง        
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจัดระบบ          
ยุทธศาสตร์ ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นประเด็นทางธุรกิจ  กระบวนการจดัการและการประเมินกระบวนการ     
จดัการส่ิงแวดลอ้ม  ความส านึกของพนกังาน การจดัหาและสรรหาทรัพยากร ภาวะผูน้ าและการท างาน
เป็นคณะ  การจดัล าดบัความส าคญัของพื้นท่ี  การก าหนดแผนงาน  การก าหนดมาตรการตรวจสอบ   
พื้นท่ีเป้าหมาย  การด าเนินงานและการทบทวนกระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 Practical guidance for the hotel and hotel industry on improvement of 
environmental performance for effective and efficient business operations.  A systematic framework 
that encourages a strategic approach to the environment as a business issue. A proactive approach to 
environmental management while examining the environmental review process, staff commitment, 
resource acquisition and allocation, leadership and team building, the selection of priority areas, 
developing plans, measurement target setting, implementation and review of the process 

 
2. กลุ่มวชิาการบริหารการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

1010  611 การเงินเพือ่การจัดการ      3(3-0-6) 
  Finance for Management 
 การจดัการทางการบญัชีและการเงินส าหรับผูบ้ริหาร ความรู้และความเขา้ใจ

ฐานะการเงินของกิจการ  ความน่าเช่ือถือของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ              
การประเมินกิจการด้านสภาพคล่อง    การท าก าไร    ผลประกอบทางการเงิน  การด าเนินธุรกิจ         
และฐานะทางการเงิน  ตน้ทุนและก าไรเพื่อการตดัสินใจทางการเงิน 
 An introduction to accounting and financial management for managers. 
Knowledge and understanding of company’s financial position, corporate accountability and how 
these effect business decisions. The assessment of companies according to their liquidity, profitability, 
and financial performance. Understanding of the real drivers of a business and explanation of 
financial terms, the costs and benefits of decision alternatives 
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1010  613 การประเมินโครงการและอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรม  3(3-0-6) 
  Project and Hotel Property Evaluation 
 แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการและความเป็นไปไดข้องโครงการเคร่ืองมือ

และเทคนิคการประเมินโครงการส าหรับโรงแรม  การศึกษาความเป็นไปไดท้ั้งผลตอบแทนและความเส่ียง 
 Concepts of project evaluation and feasibility, tools and techniques in hotel 

project evaluation. Comprehensive project feasibility study in terms of  return and risk 
 
 1010  614 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information Technology Management 
 คุณลกัษณะและบทบาทของระบบสารสนเทศในองคก์าร  เทคโนโลยขีั้นพื้นฐาน  

ทฤษฎีการจดัการระบบสารสนเทศ  ระบบขอ้มูล  ทฤษฎีองคก์าร  การตดัสินใจโดยใชร้ะบบการจดัการ
สารสนเทศ การบริหารระบบการจัดการสารสนเทศ  กลยุทธ์การวางแผน  ความมีส่วนร่วมของ             
ผูใ้ชค้วามปลอดภยั  การพฒันาของระบบการจดัการสารสนเทศ 

 Characteristics and roles of information systems in organizations; technology 
basics; MIS theory including information systems and organizational theory; decision making using 
MIS; MIS management including strategy planning, user involvement, and security; and MIS 
development 

 
1010  615 กลยุทธ์ภาวะผู้น าทางการท่องเทีย่วและการโรงแรม   3(3-0-6) 
  Tourism  and  Hotel  Leadership  Strategy 
 การวิเคราะห์ความเป็นผูน้ าในองค์การท่ีทนัสมยั  การประเมินภาวะความเป็น   

ผูน้  าตามแบบดั้งเดิมและสมยัใหม่ การศึกษาประเด็นส าคญัของการเป็นผูน้ าท่ีสามารถปฏิบติังานใน   
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือเผชิญอุปสรรคในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 An analysis of leadership within the context of the modern organization, and 
critiques traditional and classical perspectives of leadership; an examination of some essential issues 
for leaders in tourism and hotel industry, which either enhance or impede effective functioning of the 
organization 
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1010  616 กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการจัดการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
และการโรงแรม   

 International Law for Tourism and Hotel Management 
 กฎหมายระหวา่งประเทศดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม แนวคิดทางกฎหมาย
ท่ีใช้ปฏิบติัระหว่างประเทศ  กฎระเบียบพิธีการ  โครงสร้าง  หน้าท่ี และมาตราต่างๆ ของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ นโยบายการต่างประเทศของประเทศไทยต่อข้อกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีผล        
ต่อประเทศไทย  
 Public international laws relevant to the tourism and hotel industry.   Concepts 
of the law that regulate relations between nations and examine the nature, origins, structure, functions, 
sources and subjects of the international law. Examination of Thailand’s foreign policy and upon 
international legal questions that particularly affect Thailand 
 

1010  617 การวเิคราะห์การเงินส าหรับโรงแรม  การประชุมใหญ่   3(3-0-6) 
 และงานมหกรรม 

 Financial Analysis for Hotels, Conventions and Special Events 
 ขอ้มูลทางการเงินเพื่อการจดัการในโรงแรมและบริษทัจดัประชุม  ตรวจสอบ

สถานะทางการเงิน  การบริหารและวิเคราะห์ตน้ทุน  การจดัท างบประมาณด าเนินการ  การบริหาร     
ตน้ทุน  ประเมินผลการลงทุนและโครงสร้างตน้ทุน 

 Financial information for management decision making in the hotel, 
convention and event companies.   Examination of financial statements, cost management and 
analysis, operations budgeting, management of working capital, evaluating investments and the value 
creation process and capital structure 

 

3.  กลุ่มวชิาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 
 0104  716 โบราณคดีและประวตัิศาสตร์ศิลปะเปรียบเทยีบส าหรับ   3(3-0-6)  
  การท่องเทีย่วในประเทศไทยและในอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง 
  Comparative  Archeology and History of Art for  Tourism  in  
  Thailand  and the Upper  Greater  Mekong  Sub-region 
 วิธีการศึกษาค้นควา้เชิงเปรียบเทียบด้านโบราณคดีและประวติัศาสตร์ศิลปะ  
ความเก่ียวขอ้งและความแตกต่างของการศึกษาระหว่างโบราณคดีกบัประวติัศาสตร์ศิลปะ  การบูรณาการ
ความรู้ทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์ศิลปะเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต  
สถานท่ีส าคญัท่ีเป็นแหล่งความรู้ดา้นโบราณคดีและประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย โดยเฉพาะ
แหล่งโบราณสถานท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมทั้ งการน าความรู้ด้านโบราณคดีและ
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ประวติัศาสตร์ศิลปะมาปรับใชเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการบริหารการท่องเท่ียวในลกัษณะของการบูรณา
การ และมีการศึกษาภาคสนามท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณคดีและประวติัศาสตร์ศิลปะในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน ้าโขง 
 Methods to investigate archeology and history of art; the interconnection and 
differences between archeology and history of art; the integration of knowledge about archeology and 
history of art for investigating human’s way of life and behaviors in the old time; important places 
which serve as sources of archeology and history of art in Thailand, especially the historic sites as 
cultural tourist attractions;  the integrated knowledge about archeology and history of art as important 
resources in tourism administration; fieldwork  to  places  relevant  to  archeology  and  history  of  
arts  in the Upper  Greater  Mekong  Sub-region 
   

1010  623 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพือ่การจัดการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
  พืน้ทีธ่รรมชาติ   
 Environmental Impact Assessment for Natural Area-Based Tourism 

Management 
 สภาพทัว่ไปของระบบนิเวศวิทยาแหล่งท่องเท่ียวประเภทของการท่องเท่ียวเชิง

พื้นท่ีธรรมชาติ  เกาะแก่งทางทะเลและทางน ้ า  อุทยานแห่งชาติ  ชีวิตสัตว ์สัมผสัภูมิทศัน    ป่าไมเ้ขต
ร้อนและภูเขา  ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว  การประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียว  การลด    
ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว  การวางแผนและการจดัการระบบส าหรับการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ  ดว้ยการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 Define  the  ecological  system  of  tourism  destination  situation ,  different  
types  of  tourism  natural  area  based ;  island  and  waterway ,  National  Park ,  wild  life ,  
landscape ,  tropical  forest  and  mountainous  areas , sources  of environmental  impacts  of  tourism ,    
evaluate  the  significance  of  probable  environmental  impacts ,  mitigation  and  avoidance  of  
impacts  towards  tourism ,  planning  and  environmental  management  system  for  natural  area  
based  tourism  development  with  participation  of  the  stake  holders  and  agencies  involved 

 

1010  705 ระบบนิเวศและการจัดท าแผนทีส่ิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 Ecological   System  and  Environmental  Mapping 
        องคป์ระกอบทุกระบบของระบบนิเวศทั้งทางชีวภาพและส่ิงไม่มีชีวิต   โครงสร้าง
และหน้าท่ีของระบบนิเวศ  ความสมดุลและกระบวนการความเช่ือมโยงของแต่ละระบบนิเวศ  
ความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับแหล่งท่องเท่ียว  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและหนา้ท่ีของ
ระบบนิเวศโดยผลกระทบท่ีเกิดจากการสูญเสียระบบความสมดุล  การจดัเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลของ
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ระบบนิเวศท่ีแสดงผลกระทบจากการท่องเท่ียว  โดยการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical  
Information  System / GIS)  เพื่อการจดัท าแผนท่ีส่ิงแวดลอ้ม 
 The components  of  an  ecosystem comprise  biotic  and  a  biotic components,     
structure  and  function  of  ecosystems ,  balance  and  connecting  system  within  the  ecosystem  
processes ,  carrying  capacity  of  the  ecosystem  to  maximum  use  of  an  area ,  alteration  of  
ecosystem  structure  and  or  function  arising  from  the  loss  of  components  balance ,  data  
collection  from  ecological  system  affected  by  tourism  by  application  of  Geographical  
I n f o r m a t i o n   S y s t e m  /  G I S   f o r   e n v i r o n m e n t   m a p p i n g 
 

1010  706 การจัดการส่ิงแวดล้อมและนักท่องเทีย่วระดับพืน้ทีแ่ละ  3(3-0-6) 
 อุทยานแห่งชาติ 
 Environmental and Visitor Management at Area – Based  
 and National  Park 
 หลกัการจดัการระบบส่ิงแวดล้อม  ความส าคญัต่อการวางแผนและการจดัการ
ผลกระทบจากนกัท่องเท่ียวในระดบัพื้นท่ีและอุทยานแห่งชาติ  ประเภทและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว  
ส ารวจวิธีการท่ีหน่วยงานการท่องเท่ียวจดัการดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียว  ผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจสังคม  วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้มและชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ  พกัผ่อนและการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีการท่องเท่ียวมีส่วนต่อการใชเ้ป็นฐานทรัพยากร  และวิธีการในการใชเ้คร่ืองมือ
ต่างๆ ในการจดัการเพื่อพฒันาใหเ้ป็นฐานทรัพยากร  ท่ีมีความเหมาะสม  ไดแ้ก่ เขตการสร้างโอกาสการ
พกัผอ่น (ROS) รูปแบบการรองรับปริมาณการท่องเท่ียวโปรแกรมจดัการกิจกรรมส าหรับนกัท่องเท่ียว 
(VAMP) รูปแบบการจดัการผลกระทบจากนกัท่องเท่ียว (VIMM)  ขอ้จ ากดัการเปล่ียนแปลงท่ียอมรับได ้
(LAC) รูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวปริมาณสูง (TOMM) 

Rational  for  managing  the  environmental  systems ,  emphasis  on  visitor  
planning  and  impact  management  of  natural  area  based  and  National  Parks ; types  and  
behavior  of  the  visitors, examining the practical ways in which visitors and visitor sites are managed  
by  agencies  and  the  tourism  sector, the typical  range  of  economic  social cultural  and on its 
environmental pressures as well as biophysical  impact  problems associated  with  recreation  and  
tourism in national park areas  that tourism exerts on its resource base and the ways in which 
management tools may be used to develop a more suitable resource base ; The Recreation 
Opportunity  Spectrum (ROS) Carrying Capacity Model, Visitor Activity Management Program 
(VAMP) Visitor Impact Management Model (VIMM), The Limits of Acceptable  Change (LAC) and 
Tourism Optimization  Management Model (TOMM) 
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1010  707 นโยบายการวางแผนในภาครัฐและองค์กรการท่องเทีย่วชุมชน          3(3-0-6) 
 Policy Planning in Governmental  Organization  and  

         Community – Based  Tourism Organization 
 การก าหนดกรอบนโยบายและการน านโยบายลงสู่การปฏิบติัเพื่อการท่องเท่ียว
เชิงพื้นท่ีทางธรรมชาติ  วิวฒันาการเชิงนโยบายและการเมืองดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ขบวนการเคล่ือนไหว
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  การริเร่ิมนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ขอ้ตกลงของรัฐและการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

ชุมชนและองคก์รปกครองทอ้งถ่ินก าหนดขอ้บ่งช้ีเพื่อการจดัการท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 Policy formulation and policy implementation for natural area based tourism, 
the evolution of environmental politics and policy, the environmental movement, environmental 
policy innovations state commitments and environmental management, community and local 
administrative organization established sustainable tourism indicators for community – based tourism 

 
1010  708       การสัมมนาการวางแผนและการจัดการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน  3(2-2-5) 
          Seminar  in  Sustainable  Tourism  Planning  and  Management 

 สัมมนาหัวขอ้การวางแผนและการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน  ยุทธศาสตร์การ
วางแผนและการจดัการเชิงพื้นท่ี  ยุทธศาสตร์การวางแผนการท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวในภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  เอเชีย-แปซิฟิก  ยุโรปและอเมริกาเหนือ  การจดัการอุปสงค์และ     
อุปทานการท่องเท่ียว  การขนส่ง  สถานท่ีพกัแรม  การจดัการธุรกิจน าเท่ียว  และการพฒันาตวัช้ีวดัเพื่อ
การวางแผนและการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 Topics in  the seminar  comprising  of  sustainable  tourism  and  management ,  
strategic  planning  and  area-based  management ,  strategic  plan  to  enhance  Thailand  to  be  a  
tourism  hub  in  the  Greater  Makong  Sub-region ,  Asia-Pacific ,  Europe  and  North  America ,  
managing  tourism  demand  and  supply ,  transportation ,  accommodation , tour operation  business ,  
and  sustainable  tourism  development  indicators  for  planning  and  management  of  sustainable  
tourism 
 

ง. หมวดวชิาเลอืก 
เง่ือนไขของหมวดวชิา  : ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาระหวา่งกลุ่มหรือเลือกภายในกลุ่ม

วชิาใดของหมวดวชิาบงัคบัอีก  ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
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จ.  วทิยานิพนธ์ 
1010  801  วทิยานิพนธ์      48      หน่วยกติ 
           Thesis 
  ศึกษาและวจิยัเพื่อผลงานทางวชิาการระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณดา้นการบริหารจดัการธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรมในระดบันโยบาย  ระดบัการจดัการ
และปฏิบติัการโดยให้ความส าคญัการวางแผน  การด าเนินงาน  การควบคุมและการประเมินผล  เพื่อ  
การจดัการท่ีย ัง่ยนืในพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน  ภูมิภาค  และระหว่างประเทศ  ความหลากหลายทาง  วฒันธรรม
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ท่องเท่ียวและโรงแรม  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และเทคโนโลยีการบริหาร
จดัการธุรกิจท่องเท่ียว 

 The  Ph.D.  dissertation  involved  the  qualitative  and  quantitative  study  and  
research  for  academic  advancement  in  tourism  and  hotel  management  according  to  dimensions  
of  the  management  process,  policy,  managerial  and  operational  which  emphasize  stages  of  
management ;  planning,  execution,  control  and  evaluation  for  managing  sustainable  area-based  
community,  regional  and  international ;  cultural  diversity  for  development  of  tourism  and  hotel  
products,  human  resources  development  and  technology  application  in  management  of  tourism  
and  hotel  business 
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 Thesis 
 การศึกษาคน้ควา้  การเลือกประเด็นหรือปัญหาเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเก่ียวกบั

การท่องเท่ียวและโรงแรมท่ีสนใจด าเนินการวิจยัภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณะกรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ์ 

 A  study  and  selection  of  an  interesting  issue  or  problem  in  tourism  and  
hotel  industry  to  conduct  research  work  under  the  close  supervision  and  advice  of  the  thesis  
advisory  committee 

 


