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โครงสร้างหลักสูตร 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) 

หลักสูตรที่เสนอ 
(หน่วยกิต) 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. หมวดวิชาบังคับ  -    
 

- 12 
2. หมวดวิชาเลือก  - - 6 
3. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
     - วิทยานิพนธ์ 

 
48 

 
36 

 
48 

 
36 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 48 48 54 

หมายเหตุ: นิสิตที่เรียนแบบ 1.1 อาจต้องเรียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดโดย  
ไม่นับหน่วยกิต 
 

 

 
 

 

ไม่น้อยกว่า 12 
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รายวิชาในหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาบังคับ แยกแสดงตามแบบ 1.1 และแบบ 2.1 

  - หลักสูตรแบบ 1.1          6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

1010 711 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3(2-2-5)      
          Advanced Quantitative Research Methodology for Tourism and Hotel  
1010 712 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม     3(2-2-5) 
                  Advanced Qualitative Research Methodology for Tourism and Hotel  

 
  - หลักสูตรแบบ 2.1      12 หน่วยกิต 

1010 711 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3(2-2-5)      
          Advanced Quantitative Research Methodology for Tourism and Hotel  
1010 712 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม     3(2-2-5) 
                  Advanced Qualitative Research Methodology for Tourism and Hotel  
1010 721   ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
                  Philosophy Concept and Theory for Tourism and Hotel Management 
1010 722     สัมมนาประเด็นการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย                           3(2-2-5) 
               Seminar in Contemporary Tourism and Hotel Issues 

  2) หมวดวิชาเลือก แบบ 2.1 จ านวน 6 หน่วยกิต  

1010 731  การจัดการการตลาดบริการเชิงบูรณาการเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว              3(3-0-6) 
               Integrated Service Marketing Management for Tourism Industry  
1010 732  การวางแผนเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
                Integrated Planning for Sustainable Tourism Development 
1010 733   การจัดการคุณภาพการบริการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)
  Strategic Service Quality Management for Tourism Industry and Hotel  
1010 734 การจัดการประสบการณ์นักท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  Tourist Experience Management 
1010 735   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม  3(3-0-6) 
  Human Resource Management in Tourism Industry and Hotel 
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               3) หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย แยกแสดงตามแบบ 1.1 และแบบ 2.1 

   - หลักสูตรแบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต   
1010 801    วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
                   Thesis 

   - หลักสูตรแบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต   
1010 802    วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
                   Thesis 
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แผนการศึกษา 

            ปีท่ี 1  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1010 711 
หมวดวิชาบังคับ 

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง
ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                
Advanced Quantitative Research 
Methodology for Tourism and Hotel  

3(2-2-5)* 
 

3(2-2-5) 
 

1010 721 
หมวดวิชาบังคับ 

ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม         
Philosophy Concept and Theory for 
Tourism and Hotel Management  

- 3(3-0-6) 
 

1010 73X 
หมวดวิชาเลือก 

วิชาเฉพาะเลือก - 3(3-0-6) 

1010 801 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

12 - 

รวม 12 9 

หมายเหตุ 
1) นิสิตที่เรียนแบบ 1.1 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 1010 711 ไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการประเมินเป็น S 
2) กรณีที่นิสิตมีพ้ืนความรู้เฉพาะสาขาไม่เพียงพอ จะต้องเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณานิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล 
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 ปีท่ี 1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1010 712 
หมวดวิชาบังคับ 

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                
Advanced Qualitative Research 
Methodology for Tourism and Hotel  

3(2-2-5)* 
 

3(2-2-5) 
 

1010 722 
หมวดวิชาบังคับ 

สัมมนาประเด็นการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมร่วมสมัย                                            
Seminar in Contemporary Tourism 
and Hotel Issues 

- 3(2-2-5) 
 
 

1010 73X 
หมวดวิชาเลือก 

วิชาเฉพาะเลือก - 3(3-0-6) 

1010 801 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

6 - 

รวม 6 9 

หมายเหตุ 
1) นิสิตที่เรียนแบบ 1.1 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 1010 712 ไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการประเมินเป็น S 

 
            ปีท่ี 2  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1010 801 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

6 - 

1010 802 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

- 12 

รวม 6 12 
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ปีท่ี 2  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1010 801 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

6 - 

1010 802 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

- 6 

รวม 6 6 

 
            ปีท่ี 3  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1010 801 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

6 - 

1010 802 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

- 6 

รวม 6 6 

         
    ปีท่ี 3  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1010 801 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

12 - 

1010 802 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
Thesis 

- 12 

รวม 12 12 
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   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

                  1)  หมวดวิชาบังคับ 

1010 711 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม          3(2-2-5) 
                    Advanced Quantitative Research Methodology for Tourism and Hotel  
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของการวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณการสร้าง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  Philosophies, concepts, theories of quantitative research; Quantitative research 
designing, instrument designing, data collection, data analysis, data interpretation, research 
finding summary and discussion, quantitative research report writing; Applying advanced 
statistical techniques for tourism and hotel research 
        
1010 712 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม         3(2-2-5) 
                    Advanced Qualitative Research Methodology for Tourism and Hotel  
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของการวิจัยเชิ งคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิ งคุณภาพ              
การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย         
การอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงผสม     
  Philosophies, concepts, theories of quantitative research; Quantitative research 
designing, instrument designing, data collection, data verification, data analysis,  research finding 
summary and discussion, qualitative research report writing; Advanced analytical methods for 
tourism and hotel research, including Mixed research method     
 
1010 721   ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม           3(3-0-6) 
                  Philosophy Concept and Theory for Tourism and Hotel Management  
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของการท่องเที่ยว โครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับศาสตร์อ่ืน ระบบการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวคิดการจัดการร่วม
สมัย วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดการวิจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
  Philosophies, concepts, theories of tourism; Structure of tourism industry and 
hotel; Relationship between tourism and other field of study; Tourism and Hotel system; 
Factors affecting tourism and hotel industry; Factors affecting tourism and hotel management; 
Concepts of contemporary management; Analysis and synthesis of tourism and hotel 
management research concepts           
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1010 722     สัมมนาประเด็นการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย                                 3(2-2-5) 
               Seminar in Contemporary Tourism and Hotel Issues 
  การศึกษาประเด็นร่วมสมัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  การทบทวนข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการอภิปราย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
การเขียนบทความวิจัย และการเขียนบทความวิชาการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพ่ือเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการ  
  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   
 

2) หมวดวิชาเลือก    

1010 731  การจัดการการตลาดบริการเชิงบูรณาการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว                  3(3-0-6) 
               Integrated Service Marketing Management for Tourism Industry 
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของการตลาดบริการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวคิดของการตลาดข้าม
วัฒนธรรม แนวคิดของการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แนวคิดการตลาด MICE  การบูรณาการแนวคิด
และทฤษฎีการตลาดบริการ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวคิดการวิจัยการตลาดบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและโรงแรม  
  Philosophies, concepts, theories of service marketing; Tourist behavior; Concepts 
of cross-cultural marketing; Concepts 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          
 
1010 732  การวางแผนเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน           3(3-0-6) 
                Integrated Planning for Sustainable Tourism Development 
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชน แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม บทบาทของ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง การก าหนดกรอบนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม การวางแผนเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวคิด     
การวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  Philosophies, concepts, theories of sustainable tourism development; Concepts 
of community-based-tourism management; 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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1010 733     การจัดการคุณภาพการบริการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม         3(3-0-6)
  Strategic Service Quality Management for Tourism Industry and Hotel 
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของการจัดการคุณภาพการบริการ แบบจ าลองการจัดการคุณภาพ    
การบริการ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า การวางแผนกลยุทธ์การจัดการคุณภาพการบริการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวคิดการวิจัยประเด็นคุณภาพการบริการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม  
  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      
 
1010 734 การจัดการประสบการณ์นักท่องเที่ยว             3(3-0-6)
  Tourist Experience Management  
  รูปแบบของประสบการณ์การท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือก แนวคิดการจัดการ
ประสบการณน์ักท่องเที่ยว การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวคิดการวิจัยการจัดการประสบการณ์นักท่องเที่ยว 
  Dimensions of the tourism experience; Dimensions of alternative tourism; 
Concepts of visitor experience management; Analysis and synthesis of the tourist experience 
management research concepts    
 
1010 735   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม                   3(3-0-6) 
  Human Resource Management in Tourism Industry and Hotel 
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การวิเคราะห์ตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในองค์กร การจัดการความ
หลากหลายของแรงงาน แนวคิดการบริหารจัดการความสามารถบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์และ            
การสังเคราะห์แนวคิดการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม  
  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    
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3) หมวดวิทยานิพนธ์ 

   - หลักสูตรแบบ 1.1  

1010 801    วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
                   Thesis 
  การก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบงานวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การพัฒนา
เค้าโครงงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการและในวารสารทางวิชาการ โดยงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ต้องเป็นเรื่องที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือแนวทางในการแก้ปัญหาหรือน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือการ
โรงแรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
  Defining research problems, research designs, research objectives; developing a 
research proposal, conducting a research, writing a thesis, research article writing for 
disseminating research findings at the Academic meeting and for journals; a 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       

   - หลักสูตรแบบ 2.1 

1010 802    วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
                   Thesis 
  การก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบงานวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การพัฒนา
เค้าโครงงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการและในวารสารทางวิชาการ โดยงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ต้องเป็นเรื่องที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือแนวทางในการแก้ปัญหาหรือน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือการ
โรงแรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
  Defining research problems, research designs, research objectives; developing a 
research proposal, conducting a research, writing a thesis, research article writing for 
disseminating research findings at the Academic meeting and for journals; a 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       

 
 

 
 


