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โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรที่เสนอ 
(หน่วยกติ) 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า 

 
12 12 15 15 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 
 

- - 9 15 

3.  หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
   3.1 วิทยานิพนธ์            ไม่น้อยกว่า 
   3.2 การศึกษาอิสระ        ไม่น้อยกว่า 

 
12 
- 

 
- 
6 

 
12 
- 

 
- 
6 

         รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 
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รายวิชา 
            1) นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรมทุกคน จะต้องเข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรมที่ทางคณะจัด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1    
 
                    3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ                                จ านวน 15 หน่วยกิต  
1010 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม     3(3-0-6)  

Concepts and Theorise of Tourism and Hotel Management  
1010 512 การวางแผนและพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
  Sustainable Planning  and Development for Tourism and Hotel  
1010 513   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
  Strategic Management for Tourism and Hotel Business 
1010 514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม           3(2-2-5)                
   Research Methodology for Tourism and Hotels    
1010 515 การสัมมนาประเด็นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย   3(2-2-5) 

Seminar in Contemporary Tourism and Hotel Issues    
 
                    3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ    แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 9 หน่วยกิต 
                   แผน ข จ านวน 15 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอก 
1010 521    การตลาดการท่องเที่ยวและตราสินค้าจุดหมายปลายทาง   3(3-0-6) 
       Tourism Marketing and Destination Branding 
1010 522  นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และอีเวนต    3(3-0-6)  
  Innovation and Entrepreneurship in MICE and Event Business 
1010 523 การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนในศตวรรษท่ี 21                      3(3-0-6) 
    Innovation Management for Community Based Tourism in 21st Century 
1010 524 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรม              3(3-0-6)  
   Strategic Human Resource Management in Hotel Business 
1010 525 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                                 3(3-0-6)  
  Digital Transformation and New Product Development  
1010 526 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม                 3(3-0-6)  
  Cultural Heritage Tourism Management 
 1010 527  การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตทางการท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม                     3(3-0-6) 
    Risk and Crisis Management in MICE Tourism and Hotel 
1010 528  การจัดการข้อมูลมหัตเพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ               3(3-0-6) 
  Big Data Management for Business Intelligence 
1010 529  การออกแบบนวัตกรรมการบริการ                3(3-0-6) 
     Service Innovation Design 
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1010 530  การจัดการงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน                  3(3-0-6) 
  Sustainable Event Management  
1010 531 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
  Product Development and Innovation in Hotel Business  
1010 532 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล  3(3-0-6)  
  Event and Festival Management 
 

        3.1.3.3 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย  
    

                                                           วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต 
1010  650 วิทยานิพนธ์                 12  หน่วยกิต 

Thesis 
                                                   การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย

กิต 
1010 651  การศึกษาค้นคว้าอิสระ           6 หน่วยกิต 
  Independent Study  
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                  แสดงแผนการศึกษา  
                       ระบบนอกเวลาราชการ 
 แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม แผน ก แบบ ก 2 

 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1010 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
Concepts and Theorise of Tourism and Hotel Management  

3(3-0-6) 

1010 512 การวางแผนและพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Sustainable Planning  and Development for Tourism and Hotel  

3(3-0-6) 

1010 513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Strategic Management for Tourism and Hotel Business 

3(3-0-6) 

1010 514 วิทยาวิธีวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม             
Research Methodology for Tourism and Hotels 

3(2-2-5) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1010 521 การตลาดการท่องเที่ยวและตราสินค้าจุดหมายปลายทาง  

Tourism Marketing and Destination Branding 
3(3-0-6) 

1010 522 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และอีเวนต   
Innovation and Entrepreneurship in MICE and Event Business 

3(3-0-6) 

1010 515 การสัมมนาประเด็นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย 
Seminar in Contemporary Tourism and Hotel Issues   

3(2-2-5) 

1010 xxx วิชาเฉพาะเลือก 3  
 รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1010 650 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

3  

 รวม 3 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1010 650 วิทยานิพนธ์     
Thesis  

9  

 รวม 9 หน่วยกิต 
       

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม แผน ข 

 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1010 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
Concepts and Theorise of Tourism and Hotel Management  

3(3-0-6) 

1010 512 การวางแผนและพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Sustainable Planning  and Development for Tourism and Hotel  

3(3-0-6) 

1010 513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Strategic Management for Tourism and Hotel Business 

3(3-0-6) 

1010 514 วิทยาวิธีวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม             
Research Methodology for Tourism and Hotels 

3(2-2-5) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 
 ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1010 521 การตลาดการท่องเที่ยวและตราสินค้าจุดหมายปลายทาง  

Tourism Marketing and Destination Branding 
3(3-0-6) 

1010 522 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และอีเวนต   
Innovation and Entrepreneurship in MICE and Event Business 

3(3-0-6) 

1010 515 การสัมมนาประเด็นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย 
Seminar in Contemporary Tourism and Hotel Issues   

3(2-2-5) 

1010 xxx วิชาเฉพาะเลือก 3  
 รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1010 xxx วิชาเฉพาะเลือก 3 
1010 xxx วิชาเฉพาะเลือก 3 
1010 651 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

Independent Study  
3  

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1010 651 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
Independent Study  

3 

 รวม 3 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา  
        หมวดวิชาบังคับ 
1010 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม    3(3-0-6)  

Concepts and Theorise of Tourism and Hotel Management  
ความหมาย แนวคิด และโครงสร้างของการท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว อุปสงค์ทาง 

การท่องเที่ยว อุปทานทางการท่องเที่ยว ที่พักแรม การขนส่งนักท่องเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการการด าเนินงาน การเป็นผู้น า    
การควบคุม  

Meaning, concepts and structure of tourism; tourism system; tourism demand; 
tourism supply; accommodations; transporting tourists; travel agencies; visitor attractions; 
Manag; human resources management; marketing management; managing finance; 
leadership; controlling 

 
1010 512 การวางแผนและพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
  Sustainable Planning  and Development for Tourism and Hotel  

แนวคิด หลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แนวคิดการพัฒนาธุรกิจที่พักแรม การจัดการโรงแรมสีเขียว การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาการวางแผน
และพัฒนาการท่องเที่ยวและโรงแรม    

Concepts, principles of sustainable tourism; planning process for sustainable 
tourism destination; concepts of accommodation development; managing green hotels; 
analysis and discussion of case studies in sustainable tourism planning and development  

 
1010 513   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 

Strategic Management for Tourism and Hotel Business 
ความรู้เบื้องต้นของกระบวนการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอก การวิเคราะห์ SWOT กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับเครือข่าย การสร้าง 
กลยุทธ์ การน าไปใช้ กรณีศึกษาในการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

An introduction to a strategic process; internal analysis; external analysis; 
SWOT analysis; business level strategies; corporate level strategies; network level strategies; 
strategy development; strategy implementation; case studies in tourism and hotel  

 
1010 514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม                 3(2-2-5)                
   Research Methodology for Tourism and Hotels   

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
ทาง การท่องเที่ยวและการโรงแรม กระบวนการออกแบบวิธีวิจัย การก าหนดหัวข้องานวิจัย การนิยามปัญหา
การวิจัย การทบทวนเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้สถิติ เพ่ือการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการแปลความหมาย 
การอภิปรายผล และการเขียนรายงานการวิจัย 
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General knowledge of research methodology in social sciences; application of 
research for tourism and hotel; research design process; research topic setting; defining 
research problems; literature reviews; quantitative and qualitative research; statistical 
application for research; data analysis by using statistical package utilization; qualitative data 
analysis and interpretation; discussion; writing a research report 

 
1010 515 การสัมมนาประเด็นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย   3(2-2-5) 

Seminar in Contemporary Tourism and Hotel Issues    
การน าเสนอหัวข้อหรือปัญหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม อภิปรายและวิเคราะห์

ผลลัพธ์ที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนทิศทางและประสบการณ์ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา  
Presentations of topics or problems in tourism and hotel industry; discussion 

and critical thinking analysis for the proper solutions; exchanges of directions and 
experiences; applying theories in problem solving 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1010 521 การตลาดการท่องเที่ยวและตราสินค้าจุดหมายปลายทาง   3(3-0-6) 
  Tourism Marketing and Destination Branding 
  ความรู้เบื้องต้นการตลาดการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด       
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การจัดการการตลาด   
การท่องเที่ยว การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดจุดหมายปลายทาง บทบาทและความส าคัญของตราสินค้า
จุดหมายปลายทาง การสร้างตราสินค้าจุดหมายปลายทาง กรณีศึกษาการจัดการการตลาดการท่องเที่ยว และ
ตราสินค้าจุดหมายปลายทาง  
 Introduction to tourism marketing; marketing environment; market 
segmentation, targeting, positioning; marketing mix; managing tourism marketing, E-marketing, 
destination marketing; the role and importance of destination brands; destination branding; 
case studies in tourism marketing management and destination branding 
 

1010 522 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และอีเวนต์   3(3-0-6) 
 Innovation and Entrepreneurship in MICE and Event Business 

 ความหมาย คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และอีเวนต์ ปัจจัยส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และอีเวนต์อย่างมืออาชีพ การน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการและด าเนินการธุรกิจ
ไมซ์และอีเวนต์ การสร้างนวัตกรรมและการใช้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจไมซ์และอีเวนต์ ปัญญาประดิษฐ์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจไมซ์และอีเวนต์ ช่องทางและ
กระบวนการให้บริการพัฒนาการระบบธุรกิจไมซ์และอีเวนต์  
 Meaning, characteristics of entrepreneur in MICE and event businesses; 
effective factors for being a professional entrepreneurs in MICE and event businesses; use of 
innovations for managing and operating MICE and event businesses; creation and 
implementation of innovations for MICE and event businesses; Artificial Intelligence (AI) and 
big data management for MICE and event businesses; the approaches and service providing 
process in MICE and event businesses 
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1010 523 การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนในศตวรรษที่ 21   3(3-0-6) 
 Innovation Management for Community Based Tourism in 21st Century 
  ความหมาย ความส าคัญและหลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้นทุนนวัตกรรมทาง  
การท่องเที่ยวในชุมชน หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวกระบวนการ 
พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ   
การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลยุทธ์การบริหารงานสมัยใหม่ 
 Meaning, significance, and principles of community-based tourism 
management; innovative cost of community-based tourism; principles and concepts of 
innovation in tourist attraction management; developmental procedure of tourism products 
and innovation; use of technology and innovation to empower the community-based 
tourism management system; and new-age management strategies  
 
1010 524 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรม                 3(3-0-6)  
   Strategic Human Resources Management  
  หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรม การวางแผนและนโยบายด้านบุคลากรในองค์กร การจัดสวัสดิการ
และผลประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือความส าเร็จองค์กร  
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและสภาวะวิกฤต การจัดการเพ่ือความยั่งยืน 
  Principles of human resources management; concept and significance of strategic 
management; strategic human resources management in hotel businesses; human resource 
strategy and planning in an organization; welfare and reward management for employee’s 
performance empowerment; employee’s performance training and enhancement for an 
organizational achievement; change and crisis management; and management for 
sustainability 
 
1010 525 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่   3(3-0-6) 
 Digital Transformation and New Product Development 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ส าคัญของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวโลก และความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการรังสรรค์ นวัตกรรมทางความรู้ สิ่งประดิษฐ์ การบริการ 
หรือทฤษฎีใหม ่ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 
 The evolution of technology with a dramatic change on the milestones of the 
world’s tourism industry; the significant changes with great contribution on the creation of 
knowledge innovation, invention, novel services and new theories in the fields of tourism, 
hotel, and hospitality 
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1010 526 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 Cultural Heritage Tourism Management 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ความหมาย ประเภทของ
นักท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม การประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม การส่งเสริม การสื่อ
ความหมาย ผลกระทบ การวางแผนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม  
 Concepts and principles of cultural heritage tourism; meaning; types of 
cultural heritage tourists; cultural heritage tourism resources assessments; promotion, 
interpretation, impact, planning, and management of cultural heritage tourism destinations 
 

1010 527 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตทางการท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม  3(3-0-6) 
 Risk and Crisis Management in MICE Tourism and Hotel 
  แนวคิด ทฤษฎี  หลักการและความหมายของการจัดการความเสี่ ยงและวิกฤต ทาง             
การท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม องค์ประกอบและปัจจัยความสัมพันธ์ของผลกระทบของความเสี่ยงและวิกฤต 
ประเภทความเสี่ยงและวิกฤตในการท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม ความสัมพันธ์ของแผนการจัดการความเสี่ยงและ
วิกฤต แผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระยะความเสี่ยงและวิกฤต ขั้นตอนและ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงและวิกฤต เทรนด์และเทคโนโลยีในการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตยุคชีวิตวิถีใหม่   
 Concepts, theories, principles, and meaning of risk and crisis management in 
MICE tourism and hotels; components and relative factors of risk and crisis in MICE tourism 
and hotels; types of risk and crisis in MICE tourism and hotels; correlation of Crisis 
Management Plan (CMP), emergency Response Plans, and Tourism Business Continuity Plan 
(BCP); a range of risk and crisis; steps and procedure of risk and crisis management, risk and 
crisis management trends and technology in a new normal era 
 

1010 528  การจัดการข้อมูลมหัตเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ          3(3-0-6) 
  Big Data Management for Business Intelligence 
  ความหมายและกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลมหัตและการประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ การน าข้อมูลมหัตมาวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ วิวัฒนาการของข้อมูลมหัต  
  Meaning, significance, and process of Big Data analysis and its applicability in  
a Business Intelligence system (BI); use of Big Data for tourist’s behavior analysis and analysis; 
business strategy; the evolution of Big Data 
 

1010 529  การออกแบบนวัตกรรมการบริการ                   3(3-0-6) 
     Service Innovation Design 
  แนวคิดและหลักการของนวัตกรรมการบริการ หลักการพัฒนานวัตกรรมการบริการ การคิดเชิง
การออกแบบกับนวัตกรรมการบริการ หลักการออกแบบการบริการ เครื่องมือการออกแบบนวัตกรรมการ
บริการ ศึกษาและอภิปรายงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     Concepts and principles of service innovation; concepts of service innovation 
development; design thinking and service innovation; principles of service design; processes 
and tools of service innovation design; studies and discussion in related literature reviews   
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1010 530 การจัดการงานอีเวนต์อย่างย่ังยืน          3(3-0-6) 
 Sustainable Event Management 

แนวคิด หลักการการจัดงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน การออกแบบกรอบและแผนการจัดงานยั่งยืน
การสร้างสรรค์และการด าเนินงานอีเวนต์ การจัดการงานภายหลังงานอีเวนต์ เทรนด์ เทคโนโลยี และการ
บริหาร การสื่อสารงานที่ยั่งยืน การจัดงานที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
อาหารและเครื่องดื่มต่อการงานอีเวนต์ยั่งยืน การท ารายงาน รายการตรวจสอบการจัดงานอีเวนต์ 
 Concepts and principles of sustainable event management; conceptual 
framework and planning design for sustainable event management; event creation and 
operation; post-event management; sustainable trends, technology, and communication 
administration; climate-neutral and climate-friendly event management; management of 
environmental impacts of foods and drink for sustainable events; and the making of 
sustainable event report and checklist 
 
1010 531 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม         3(3-0-6) 
  Product Development and Innovation in Hotel Business  
  การใช้นวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน การใช้นวัตกรรมและผลกระทบการ
ออกแบบ ลักษณะของนวัตกรรม การรับรู้โอกาสทางนวัตกรรม ผสมผสานประสบการณ์โรงแรมแนวคิดทาง
นวัตกรรม การปลูกฝังปรัชญาของการออกแบบบริการ การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจบริการ การพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ 
  Use of innovation;  sustainable development of hotel businesses; the innovation 
use and design impact; innovation’s characteristics; an awareness of innovation 
opportunities; integration of hotel experience and innovative ideas; cultivation of a service 
design philosophy; learning technology and creative thinking for the development of 
hospitality business; and analytical thinking development 
 
1010 532 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล                  3(3-0-6)  
  Event and Festival Management 
  ประเภท การจัดประเภทของกิจกรรมอีเวนต์และเทศกาล บทบาทของกิจกรรม การพัฒนาของ   
อีเวนต์และอุตสาหกรรมการจัดการเหตุการณ์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การติดต่อประสานงาน
ร่วมกันระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรมจัดการอีเวนต์และเทศกาล การด าเนินการจัดงานอีเวนต์และเทศกาล  
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การตลาด สื่อสารทางธุรกิจ 
  Typology, classification of events and festivals; roles of activities; the 
development of events and the events industry; roles and engagement of events 
stakeholders; the collaboration amongst the firms within the event and festival businesses; 
event and festival operations; management of facilities and safety, human resources, 
finance, marketing, business communication 
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            หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
 
1010  650 วิทยานิพนธ์                  12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  การวิจัยทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือหัวข้ออ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  Research on tourism and hotel management or other topics related to 
tourism and hotel management under supervision of a thesis advisory committee 
 
1010 651    การศึกษาค้นคว้อิสระ       6 หน่วยกิต 
                 Independent Study  

          การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือการเสนอโครงการพิเศษ 
เพ่ือพัฒนางนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเขียนวัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจัย ข้อสมมติฐาน การ
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการท าวิจัย การวิเคราะห์ ตลอดจนสรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ภายใต้การแนะน าของคณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ 
     An Investigative study in Tourism and Hotel Management of a special project for 
development of Tourism and Hotel research. The course will study the writing of principle  
and reason,  the writing of objective, research problem, the hypothesis,  the connection 
between functions in doing research, the analysis as well as the summary of research result 
and the recommendation, The title of  thesis of thesis  must under a close supervision of an 
independent study advisory committee   

 
 
 


