
ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Tourism and Hotel Management 

 

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

 Master of Arts (Tourism and Hotel Management) 

ชื่อย่อ ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

 M.A. (Tourism and Hotel Management) 

 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 1. กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37(3) หนว่ยกิต 

 2. กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37(3) หน่วยกิต 

 

ปรัชญา 

 บูรณาการศาสตร์การท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะด้าน

การบริหารจัดการและนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่พร้อมดว้ยคุณธรรมและ

จรยิธรรม น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. มีความรู ้สมรรถนะ ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 2. เข้าใจและสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ที่มตี่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 3. มีความสามารถในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

 

 

 

 



อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1. อาจารย์ในสถาบันการศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

 2. เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานภาครัฐที่มบีทบาทในการเสนอนโยบาย ก ากับ ดูแล วางแผน และ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

 3. ผูบ้ริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภาครัฐและเอกชน  

 4. ผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 5. นักวิจัยในสถาบันภาครัฐและเอกชน 

 

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

แผน ก  

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก  

แบบ ก 2 

แผน ข 

1. งานรายวชิา (Course work) 12 - 25 31 

   1.1 กลุม่วิชาเฉพาะบังคับ - - 19 19 

   1.2 กลุม่วิชาเฉพาะเลือก - - 6 12 

2. วิทยานิพนธ ์ 12 - 12 - 

3. การคน้ควา้อิสระ - 3-6 - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นบัหน่วยกิต - - 3 3 

รวม (หน่วยกิต) ไมน่้อยกวา่ 36 36 37(3) 37(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายวิชา  

 1. กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 

              1) งานรายวิชา (Course work) 25 หน่วยกิต 

                  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 19 หน่วยกิต 

     136711 แนวคิด ทฤษฎี และจรยิธรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Concepts Theories and Ethics in Tourism and Hotel 

3 (3-0-6) 

     136712 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน 

Planning and Development for Sustainable Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

     136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Tourism and Hotel Business Strategies Management 

3 (2-2-5) 

     136714 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodologies in Social Sciences 

3 (2-2-5) 

     136715 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 

Cross-Cultural Tourist Behavior 

3 (2-2-5) 

     136716 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Tourism and Hotel Innovation 

3 (2-2-5) 

     136717 สัมมนา 

Seminar 

1 (0-2-1) 

 

                  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต 

     136721 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Cultural Management for Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

     136722 การท่องเที่ยวทางเลือก 

Alternative Tourism 

3 (2-2-5) 

     136723 การจัดการส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

Management for Entrepreneur Business on Community Based-

Tourism 

3 (2-2-5) 

     136724 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 

Accommodation Business Management 

3 (2-2-5) 

     136725 การจัดการคุณภาพการบริการส าหรับธุรกิจที่พักแรม 

Service Quality management for Accommodation Business 

3 (2-2-5) 



     136726 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Human Resource Management for Tourism and Hotels 

3 (2-2-5) 

     136727 การจัดการงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ

นิทรรศการ 

MICE Management 

3 (2-2-5) 

     136728 การจัดการกิจกรรมพิเศษ 

Event Management 

3 (2-2-5) 

 

              2) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

     136731 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หนว่ยกิต 

 

              3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3 (3-0-6) 

 

 2. กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข 

              1) งานรายวิชา (Course work) 31 หน่วยกิต 

                  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 19 หน่วยกิต 

     136711 แนวคิด ทฤษฎี และจรยิธรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Concepts Theories and Ethics in Tourism and Hotel 

3 (3-0-6) 

     136712 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน 

Planning and Development for Sustainable Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

     136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Tourism and Hotel Business Strategies Management 

3 (2-2-5) 

     136714 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodologies in Social Sciences 

3 (2-2-5) 

     136715 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 

Cross-Cultural Tourist Behavior 

3 (2-2-5) 

     136716 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Tourism and Hotel Innovation 

3 (2-2-5) 



     136717 สัมมนา 

Seminar 

1 (0-2-1) 

 

                  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 12 หน่วยกิต 

     136721 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Cultural Management for Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

     136722 การท่องเที่ยวทางเลือก 

Alternative Tourism 

3 (2-2-5) 

     136723 การจัดการส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

Management for Entrepreneur Business on Community Based-

Tourism 

3 (2-2-5) 

     136724 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 

Accommodation Business Management 

3 (2-2-5) 

     136725 การจัดการคุณภาพการบริการส าหรับธุรกิจที่พักแรม 

Service Quality management for Accommodation Business 

3 (2-2-5) 

     136726 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Human Resource Management for Tourism and Hotels 

3 (2-2-5) 

     136727 การจัดการงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ

นิทรรศการ 

MICE Management 

3 (2-2-5) 

     136728 การจัดการกิจกรรมพิเศษ 

Event Management 

3 (2-2-5) 

 

              2) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

136741        การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                                   6 หน่วยกิต 

       Independent Study 

 

              3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3 (3-0-6) 

 



 

 แผนการศึกษา 

 1. กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3 (3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

136711 แนวคิด ทฤษฎี และจรยิธรรมทางการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

Concepts Theories and Ethics in Tourism and Hotel 

3 (3-0-6) 

136712 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่าง

ยั่งยืน 

Planning and Development for Sustainable Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Tourism and Hotel Business Strategies Management 

3 (2-2-5) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

136714 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodologies in Social Sciences 

3 (2-2-5) 

136715 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 

Cross-Cultural Tourist Behavior 

3 (2-2-5) 

136716 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Tourism and Hotel Innovation 

3 (2-2-5) 

136731 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

3 หนว่ยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

 

 



 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

136731 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

3 หนว่ยกิต 

136717 สัมมนา 

Seminar 

1 (0-2-1) 

136XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 7 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

136XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

136731 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2. กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3 (3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

136711 แนวคิด ทฤษฎี และจรยิธรรมทางการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

Concepts Theories and Ethics in Tourism and Hotel 

3 (3-0-6) 

136712 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่าง

ยั่งยืน 

Planning and Development for Sustainable Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Tourism and Hotel Business Strategies Management 

3 (2-2-5) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

136714 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodologies in Social Sciences 

3 (2-2-5) 

136715 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 

Cross-Cultural Tourist Behavior 

3 (2-2-5) 

136716 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Tourism and Hotel Innovation 

3 (2-2-5) 

136XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 



 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

136717 สัมมนา 

Seminar 

1 (0-2-1) 

136741 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

3 หนว่ยกิต 

136XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

136XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

136741 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

3 หนว่ยกิต 

136XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

136711 แนวคดิ ทฤษฎี และจริยธรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (3-0-6) 

 Concepts Theories and Ethics in Tourism and Hotel 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์ประกอบของการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวโน้มการท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคนิคการบริหารและประเมินผลที่มี

ต่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรในการท่องเที่ยวและการโรงแรม รูปแบบจ าลองส าหรับการ

บริหารที่ประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวและการโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมกับการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 Concept and theory relating to tourism and hotel, elements of tourism and hotel, trend 

of tourism and hotel, managerial techniques and assessment for effective management in the tourism 

and hotel organization, models for management applied in the tourism and hotel industry, law and 

ethical issues relating to tourism and hotel 

 

136712 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน 3 (2-2-5) 

 Planning and Development for Sustainable Tourism and Hotel 

 ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ หลักการวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ

โรงแรมประเภทต่างๆ  การจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว การจัดการนักท่องเที่ยว  และขั้นตอนการ

วางแผนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่ งยืนทั้งระบบ โดยวิธีการประเมิน

สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว  การก าหนดยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาธุรกิจ

โรงแรม การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อย่างยั่งยืน และมกีารฝึกปฏิบัติในแหลง่ท่องเที่ยว 

 Meaninh, principles element and procedures for tourism and hotel development in 

whole system, tourism environment assessment , principles of development for tourist destinations 

and lodgings, direction for project monitoring and evaluation, site management, tourist management, 

hotel planning, co-operations between government and private sectors in integrated sustainable 

tourism development systemically , practicing in the tourist destinations 

 

136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 

 Tourism and Hotel Business Strategies Management 

 โครงสร้างของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระบบการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก การวิเคราะห์การเมือง เศรษฐศาสตร์  สังคม และเทคโนโลยี 



 

การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับ

ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม กลยุทธ์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การพัฒนาผลติภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

 Structure of tourism and hotel business tourism and hospitality system study of 

analysis of internal, external factors, analysis of politics, economics, society, and technology, tourist 

behavior study, design for competitive advantage, strategic planning for tourism and hospitality 

business tourism and hotel marketing strategy, human resource development strategies, tourism 

product development strategy 

 

136714 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) 

 Research Methodologies in Social Sciences 

 หลักการ เป้าหมายการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัย

ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม การก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การ

ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย  ประชากรและการสุ่มขนาดตัวอย่าง การสร้าง

เครื่องมือการวิจัย การทดสอบคุณภาพของเครื่องการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการ

วิเคราะหผ์ลขอ้มูล สรุป อภิปรายและการน าผลเสนอผลการศกึษา 

 Principles, research targets, research ethics, research scope in tourism and hotel, 

research objective setting, conceptual research framework design, research methodology, population 

and sample size sampling, research instrument, research quality testing, data collection techniques, 

data analysis, summary, discussion and presentation for research 

 

136715 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 

 Cross-Cultural Tourist Behavior 

 แนวคิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และ

วัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจ คุณค่า และการรับรู้ ความคาดหวัง และ

ความพึงพอใจ ปัจจัยทางวัฒนธรรมและผลกระทบของความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่อปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเจา้บ้านและนักท่องเที่ยว และ การสรา้งประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 

 The concepts relating to cross cultural tourism, diversity of nationality and its culture, 

cultural differences influencing tourist motivation, values and perceptions, expectation, and 

satisfaction, cultural factors and the impact of cultural differences on tourist–host interaction, creating 

cross-cultural tourism experiences 

 



 

136716 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 

 Tourism and Hotel Innovation 

 แนวคิด หลักการของนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม รูปแบบการท่องเที่ยวและ

การโรงแรมสมัยใหม่ การออกแบบและพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม กระบวนการ

ประยุกต์ใชน้วัตกรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรณีศกึษาและทัศน

ศกึษา 

 Concepts, principles of tourism and hotel innovation Modern tourism and hotel styles 

Design and development of tourism and hotel products Innovation application process Technology 

change for tourism and hotels Case studies and field trips 

 

136717 สัมมนา 1 (0-2-1) 

 Seminar 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering questions in tourism and hotel management 

 

136721 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 

 Cultural Management for Tourism and Hotel 

 ความหมาย ประเภท และคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม แนวคิด หลักการ และ

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การ

จัดการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสื่อความหมาย

ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 Meaning, types and values of cultural resources, concepts, principles and elements 

of cultural tourism, cultural resources conservation for tourism, tourist management in cultural 

destination, amenity management in cultural destination, creating cultural tourism experience, 

cultural tourism interpretation 

 

 

 



 

136722 การท่องเที่ยวทางเลือก 3 (2-2-5) 

 Alternative Tourism 

 ลักษณะ องค์ประกอบ ประเภทและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือก อาทิ การท่องเที่ยว

เชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทางเลือก การตลาดการวางแผน และการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวทางเลือก กรณีศึกษาและ

แนวโน้มของการท่องเที่ยวทางเลือก 

 Characteristics, components, types and activities of alternative tourism such as agro-

tourism, cultural tourism, sport tourism, health tourism, eco-tourism, slow tourism, etc. stakeholders 

in alternative tourism industry, marketing, planning and operation study in alternative tourism, case 

studies and trends 

 

136723 การจัดการส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 (2-2-5) 

 Management for Entrepreneur Business on Community based-Tourism 

 วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน บริบทชุมชนและทรัพยากรการจัดการ การด าเนินงานและกระบวนการจัดการใน

ธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการตลาดท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงิน 

จรยิธรรมและความยั่งยืน มีกรณีศึกษา 

 Evolution and principles of business management for community based-tourism 

entrepreneur business, community context for resources management, operations and process of 

tourism business, tourism marketing management, human resource management, financial 

management, ethics and sustainability, case studies 

 

136724 การจัดการธุรกิจท่ีพักแรม 3 (2-2-5) 

 Accommodation Business Management 

 แนวคิดพื้นฐาน ประเภทและโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การ กระบวนการจัดการ 

กระบวนการวางแผนและพัฒนา การด าเนินการและการแข่งขันทางธุรกิจของธุรกิจที่พักแรม มาตรฐาน

ธุรกิจที่พักแรม การพัฒนารูปแบบและแนวโน้มของธุรกิจที่พักแรมในอนาคต กฎหมายและ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่พักแรม 

 Basic concepts, category and organization management, management process, 

planning and developing process, operational and competition for accommodation business, 



 

standardization in accommodation business, development of forms and trends of accommodation 

business in future, law and act relating accommodation business 

 

136725 การจัดการคุณภาพการบรกิารส าหรับธุรกิจท่ีพักแรม 3 (2-2-5) 

 Service Quality management for Accommodation Business 

 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจที่พักแรมและการจัดการคุณภาพการบริการ องค์ประกอบ

ของคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า การวัดคุณภาพการบริการ กล

ยุทธ์การจัดการลูกค้าติชม การพัฒนาความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจที่พักแรม 

 The concepts relating to accommodation business and service quality management, 

the elements of service quality, customer satisfactions and loyalty, measuring service quality, service 

complaints and recovery strategies, developing customer satisfaction and loyalty for accommodation 

business 

 

136726 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 

 Human Resource Management for Tourism and Hotels 

 รูปแบบและวิธีการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร

มนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม งานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การ

จัดหา การรักษาไว้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นร่วมสมัย

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 HRM approaches, HRM strategies for tourism and hotel industry, HRM functions: 

recruitment, retainment, relationship and development, contemporary issues in tourism and hotel 

industry  

 

136727 การจัดการงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ 3 (2-2-5) 

 MICE Management 

 สถานการณ์ แนวโน้มและโอกาสเกี่ยวกับการจัดการงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล และนิทรรศการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าและน าเสนอข้อเสนอโครงการ ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน การจัดโปรแกรมงาน การจัดท างบประมาณ การประเมินผลโครงการ การจัดกิจกรรม

ส าหรับผู้ร่วมงานและผู้ติดตาม การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการวางแผนเผื่อกรณีไม่

แนน่อนของงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ 

 Situation, trends and opportunities on MICE management; marketing aspects, human 

resources management, preparation and presentation of proposals,  procedures for MICE and event 



 

program, budget, activities for delegates and spouses, coordinate with the stakeholders and 

management planning for uncertainty situation in meeting incentives conference and exhibition (MICE) 

 

136728 การจัดการกิจกรรมพเิศษ 3 (2-2-5) 

 Event Management 

 ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบและสาระส าคัญที่ครอบคลุมการจัดการ

กิจกรรมพิเศษ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นถึงภาพรวมของการจัดการกิจกรรมพิเศษ  ทั้งงานที่เป็น

มหกรรมระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งงานประเพณี วัฒนธรรม ด้านการกีฬา และ

งานส่วนบุคคล โดยรวมถึงการจัดงานในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงโรงแรม การแบ่งช่วงเวลาในการบริหาร

การจัดการกิจกรรมพิเศษ  ได้แก่ กรอบแนวความคิด การสรรค์สรา้ง การท าให้เกิดขึน้จรงิ ภายหลังการ

จัดงาน และ อนาคตของการจัดการกิจกรรมพิเศษ  มกีรณีศกึษา 

 A comprehensive understanding of the composition and essence of event, to develop 

learners,  overview of the events of the international, national and local level, cultural traditions, 

sports and personal work, as well as events in various places, including the hotel, period in event 

management: conceptual, creation of event, actual, after event and future event, case studies 

 

136731 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การ

เผยแพร่ ในหัวข้อทางดา้นการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 The creation of new knowledge with the systematic research process, problem solving 

and publishing in topics of tourism and hotel management 

 

136741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์การเขียนรายงาน 

การน าเสนอ และอภปิราย การเผยแพรใ่นหัวข้อทางดา้นการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 Searching, collecting data, researching, analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting and discussing in topics of tourism and hotel management 

 

 

 



 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลางและสูงเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับ

ปริญญาโท โดยเน้นด้านการอา่นและการเขียนเชงิวิชาการ 

 Academic English at intermediate and upper-intermediate level for graduate studies 

by focusing on academic reading and writing skills 

 


