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ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ (Curriculum Vitae) 
 

1. ช่ือ    นางสาวโอชัญญา    นามสกุล    บัวธรรม    ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
   E-mail: ochanya.b@msu.ac.th 
2. สังกัด   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
3. ประวัติการศึกษา  

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาสาวิชา)  สถาบันการศึกษา 
1 2555 Ph.D. (Architectural Heritage 

Management and Tourism) 
(International Program) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 2006 Master of International and Hospitality 
Management 

Griffith University,  
Australia 

3 2545 ป.บัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
4 2542 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ   
    บทความวิจัย 

ธนากร ทองธรรมสิริ และโอชัญญาบัวธรรม. (2564). “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อ
สัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เมืองเก่าบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, 3(1). (TCI 2) 

นรีรัตน์  ธงภักดิ์ และโอชัญญา  บัวธรรม. (2563). “แนวทางการพัฒนาโฮมสเตยเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กรณีศึกษา ยานเมืองเกาบ้านสิงหทา อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร”. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด, 14(3). 149-158. (TCI 2) 

โอชัญญา บัวธรรม. (2563). “การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้บริการร้านอาหาร กรณีศึกษา
เขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด, 14(2).  (TCI 2) 

ศิริรัตน์ ขานทอง และโอชัญญา บัวธรรม. (2562). “คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่น าชมพิพิธบางล าพู 
กรุงเทพมหานคร”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.10 (2), 
100-114. (TCI 1) 

โอชัญญา บัวธรรม. (2560). “การท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมอีสาน: เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพญานาค”, 
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์. 16 (39). มหาสารคาม. (TCI 3) 
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โอชัญญา บัวธรรม. "ความส าคัญทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดหนองคายและนคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว",วารสารรมยสารคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์. 14 (3). 
2559. (TCI 1) 

จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร และโอชัญญา บัวธรรม. "การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านโพน อ าเภอค า
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์", วารสารหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 14 (32). 2559. (TCI 2) 

สาวิณีย ์ พลเยี่ยม และโอชัญญา บัวธรรม. "บทบาทของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์”, วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 27 (1). 2559. (TCI 
2) 

ชฎิล มาตรา และโอชัญญา บัวธรรม. "แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาของพระบรมธาตุ 
อ าเภอนาดูน ต าบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารชอ่พะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 27 (2). 2559. (TCI 2) 

ศิรินันทน์ พงษ์นิรันดร และโอชัญญา บัวธรรม. "แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว อ าเภอวัง
น้ าเขียวจังหวัดนครราชสีมา," วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 9 (1). 
2559. (TCI 2) 

ธัญญาศิริ  ระวิวรรณ, ลินจง  โพชารี และโอชัญญา  บัวธรรม. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวภูหินลาดช่อฟ้า จังหวัดหนองบัวล าภู," วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ฉบับพิเศษ: 241-248; กันยายน 2557. 

พัธทมน  ขบวนฉลาด, ลินจง  โพชารี และโอชัญญา  บัวธรรม. "ประสิทธิภาพในการจัดการของผู้ประกอบการ
โฮมสเตย์ หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ กับความเข้มแข็งของชุมชน," วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ฉบับพิเศษ: 263-270; กันยายน 2557 

อาภรณ์  ปัตะเวสัง, ลินจง โพชารี และโอชัญญา บัวธรรม. "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการนวดแผน
ไทยเพ่ือสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด" วารสารมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ฉบับพิเศษ: 284-288; กันยายน 2557.  

 

    บทความวิชาการ 
Buatham, O. &Yodsuwan, C., (2016). Stakeholder involvement in Cultural heritage 

management of Bann kiew, Ayutthaya, Thailand. Proceedings of the Tourism and 
Hospitality International Conference (THIC 2016). 

Polnyotee, M., Buatham, O., Yasothornsrikul, P. &Leruksa, C., (2016). Development guildline of 
thainess tourist destination based on sustainable local participation: A case study of 



3 

ThalayBuadaenng at Diam village, Chiangwae sub-district, Kumphawapi district, 
UdonThani province.Proceedings of the Tourism and Hospitality International 
Conference (THIC 2016). 

อิทธิเดช  สิงห์ลอ และโอชัญญา บัวธรรม.ลักษณะอันพึงประสงค์ของบาริสต้าในทัศนคติของผู้ใช้บริการร้าน
กาแฟ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561. 

ปิยชาติ  ทองภูธรณ์ และโอชัญญา บัวธรรม.แรงจูงใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีผลต่อการใช้บริการสนามกอล์ฟ
เอกชนในจังหวัดขอนแก่น, งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561. 

บุณฑริกา  หวังล้อมกลาง และโอชัญญา บัวธรรม. การอนุรักษ์วัฒนธรรมภูไทเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
4 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559. 

นรีรัตน์  ธงภักดิ์ และโอชัญญา  บัวธรรม. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนหัตถกรรมทอผ้า
พ้ืนเมือง  บ้านหนองเขื่อนช้าง  จังหวัดมหาสารคาม. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559. 

อังศุมา  ศิริประเสริฐศรี และโอชัญญา  บัวธรรม. การพัฒนาอุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย จังหวัดมหาสารคาม 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559.  

ณัฐกานต์  รุ่งเรือง และโอชัญญา  บัวธรรม. แนวทางการพัฒนาชุมชนวัดผาสุการาม จังหวัดอุบลราชธานี ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ, งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558.    

ชลธิชา เกียรติสมวงศ์ และโอชัญญา  บัวธรรม. การพัฒนาสะพานไม้แกด าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างมี
ศักยภาพ, งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม:มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2558. 

นราพัฒน์ แก้วเกิด และโอชัญญา บัวธรรม. ทิศทางของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดขอนแก่น, งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558. 

นัทชา  โสภาพร และโอชัญญา  บัวธรรม. เส้นทางการท่องเที่ยว 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์, งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558. 

http://reg.msu.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=11&classid=442582&avs449297657=35&studentid=520992&studentname=%B9%D2%C2%B9%C3%D2%BE%D1%B2%B9%EC++%E1%A1%E9%C7%E0%A1%D4%B4&studentcode=57011080003&acadyear=2557&classacadyear=2557&semester=3
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ปิยธิดา  หงษ์ศรี และโอชัญญา  บัวธรรม. การศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการท่องเที่ยว
บริเวณถนนคนเดิน ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน,ี งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558. 

โอชัญญา  บัวธรรม. แนวทางในการอนุรักษ์ตึกโบราณ ถนนมีชัย จังหวัดหนองคาย เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม. งานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม:มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2557. 

โอชัญญา บัวธรรม. "Sustainable Tourism Management Plan for Don Hoi Lot, Thailand." The 2nd 
Contemporary and Hospitality Research Conference 2013, คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. 

                             

5.  ภาระงานสอน  
      ระดับปริญญาตรี )หลักสูตรภาษาไทย( 

        1001 111 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว  
                                           (Thai Studies for Tourism) 
     1001 207 จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
                                          (Service Psychology and Human Relations in Tourism Industry) 
        1001 365 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง  
                                          (Niche Tourism) 
    1001 112 ความเป็นไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(Thainess in Tourism Industry) 
 

      ระดับปริญญาตรี )หลักสูตรภาษาอังกฤษ( 
        1003 251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ  
                                          (Special Interest Tourism) 
        1003 414 สัมมนาทางการท่องเที่ยว  
         (Seminar in Tourism) 
 
                 ระดับปริญญาโท    

    1010 515 การสัมมนาประเด็นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย    
  1010 523 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม  
 1010 514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
    
  ระดับปริญญาเอก  
     1010 722 สัมมนาประเด็นการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย  


