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ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ (Curriculum Vitae) 
 
 

1.  ช่ือ     นางธราธร     สกุล     บุ้งทอง     ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
     E-mail: taraton.b@msu.ac.th 
2.  สังกัด  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2555 ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 2534 ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต 

  
4.  ผลงานทางวิชาการ  
    บทความวิจัย 
     บุษบา บุตรดา  และธราธร บุ้งทอง. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่คณะการท่องเที่ยว 
                     ราชภัฏมหาสารคาม, 5(4) : 1-10. 

ธราธร บุ้งทอง. (2563). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวตามทัศนะของสถานประกอบการ. วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(3) : 138-145. 

ธราธร บุ้งทอง. (2562). ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของอ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6, 6 
มิถุนายน 2562, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 417-425. 

ธราธร บุ้งทอง. (2561). ความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวต่อคุณลักษณะของบุคลากรฝ่าย
ปฏิบัติการ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(2) : 108-118.  

 
 
5.  ภาระงานสอน  
 ระดับปริญญาตรี  
     1001 207 จติวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
               (Service Psychology and Human Relations in Tourism Industry) 
     1001 214 การวางแผนและการด าเนินงานน าเที่ยว  
            (Tour Planning and Tour Operations) 
    1001 215 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน  
         (Airline Reservation and Ticketing) 
     1001 331 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเที่ยว  
         (English for Tourism Business) 
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     1001 412 สัมมนาการท่องเที่ยว  
               (Seminar on Tourism) 

   1000 205 จิตวิทยาเพ่ือการบริการ  
      (Psychology for Hospitality) 
   1001 215 ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว  
        (Tour Business Entrepreneur) 
  1001 317 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน  
          (Airline Reservation and Ticketing) 
  1001 362 การท่องเที่ยวออกนอกประเทศ  
      (Outbound Tour Management) 
  1001 365 ภาษาอังกฤษส าหรับการวางแผนจัดน าเที่ยว  
     (English for Travel Planner) 
  1001 415 การบูรณาการทักษะเพ่ือประสบการณ์วิชาชีพ  
     (Integrated Skills for Internship)   

 
 
6.ประวัติการท างาน ผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 
   สาขางานที่เชี่ยวชาญ: สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว และ ธุรกิจบริการจัดน าเที่ยว  
          (ธุรกิจน าเที่ยวออกนอกประเทศ) 
 
   ประวัติการท างาน ผลงานวิจัย และโครงการบริการวิชาการ 
 มิ.ย. 2548 – ปัจจุบัน  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยว 
         และการโรงแรม 
 2534 – 2548     ฝ่ายขาย (5 ปี) และ ฝ่ายปฏิบัติการ (9 ปี) บริษัทรีเจนซี่ ทราเวล แอนด์  
         เอดูเคชั่น จ ากัด. กรุงเทพฯ  
 2563        ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนิสิตฝึกประสบการณ์ 
         วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (งบประมาณปี 2562) 
 2559        การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิง 
         ศาสนาตามวิถีไทย อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (งบประมาณปี 2558) 
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  ผลงานตีพิมพ์ บทความวิจัย และบทความทางวิชาการอ่ืนๆ  
 2560   ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธของอ าเภอนาดูน  
    จังหวัดมหาสารคาม. วารสารช่อพะยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฎมหาสารคาม. 28(2) 305-314 
 2558   การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาตามวิถีไทย  

อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. คณะการท่องเที่ยวและการโรแรมมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

 2558   การเปรียบเทียบความคิดเห็นขององค์กรธุรกิจน าเที่ยวต่อความรู้และทักษะของบุคลากรฝ่าย 
    ปฏิบัติการ. งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 3” 
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. :  
    223 – 235 
 2557   แนวคิดความเป็นมืออาชีพกับการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจน า

เที่ยวในประเทศไทย. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
 
  การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม 
 2564:  อบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
 2563.   อบรม “ระบบส ารองที่นั่ง “อะมาดุส” 
    อบรม “การเผยแพร่หลักสูตร “TQR” 
    อบรมออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G Suite for  
    Education รุ่นที่ 3” 
 2562:   อบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง Education Criteria for 

Performance Excellence -EdPex” 
    อบรม “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือการ 
    เผยแพร่ (TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่น 
    ที่ 6” 

อบรม “การเขียนหัวข้อวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
การเขียนบทความวิชาการและวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานนานาชาติ” 

 2560  อบรม “การผลิตเอกสารประกอบการสอนและต ารา” 
 


