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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 
           สาขาวชิาการจดัการการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
  รหสัหลกัสตูร    : T20232098100148  
  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ  
           สาขาวชิาการจดัการการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
  ภาษาองักฤษ    :  Master of Management Program in Tourism, Hospitality and Event  
           Management  
                  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ชือ่เตม็ (ไทย)    :  การจดัการมหาบณัฑติ (การจดัการการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท)์ 
  ชือ่ย่อ (ไทย)    :  กจ.ม. (การจดัการการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท)์ 

 ชือ่เตม็ (องักฤษ)    :  Master of Management (Tourism, Hospitality and Event Management) 
 ชือ่ย่อ (องักฤษ)   :  M.M. (Tourism, Hospitality and Event Management) 
 

 

3. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
  3.1  ผูบ้รหิารธุรกจิการท่องเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
  3.2  ผูป้ระกอบการธุรกจิการท่องเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
  3.3  นกัวางแผนและพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
  3.4  อาจารยส์าขาวชิาการจดัการการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
  3.5  นกัวชิาการหรอืนกัวจิยัทางการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
  3.6  อาชพีอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. หลกัสตูร โครงสร้างของหลกัสตูร รายวิชา และอาจารย ์  
  4.1   หลกัสูตร  
    4.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ 
    4.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
       1) แผน 1 แบบวิชาการ   
         (1) วชิาปรบัพืน้ฐาน   ไม่นบัหน่วยกติ 
         (2) วชิาแกน     จ านวน     9 หน่วยกติ 
         (3) วชิาเอก     จ านวน    12 หน่วยกติ 
         (4) วชิาเลอืก     จ านวน     3 หน่วยกติ 
         (5) วชิาวทิยานิพนธ ์   จ านวน    12 หน่วยกติ 
       2) แผน 2 แบบวิชาชีพ  
         (1) วชิาปรบัพืน้ฐาน   ไมน่บัหน่วยกติ 
         (2) วชิาแกน     จ านวน      9  หน่วยกติ 
         (3) วชิาเอก     จ านวน    12 หน่วยกติ 
         (4) วชิาเลอืก     จ านวน     9 หน่วยกติ 
         (5) วชิาการศกึษาคน้ควา้อสิระ  จ านวน     6 หน่วยกติ 
    4.1.3 รายวิชา  
       1) วิชาปรบัพืน้ฐาน ไม่นบัหน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT501 แนวคดิและทฤษฎทีางการจดัการ 
(Concepts and Theories of Management) 

ไม่น้อยกวา่ 20 ชม. 
(ไม่นบัหน่วยกติ) 

- 

GT502 พลวตัการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
(Dynamics of Tourism, Hospitality and Event)  

ไม่น้อยกวา่ 20 ชม. 
(ไม่นบัหน่วยกติ) 

- 

GT503 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรบั
บณัฑติศกึษาทางการจดัการการทอ่งเทีย่ว การ
บรกิาร และอเีวน้ท ์

ไม่น้อยกวา่ 20 ชม. 
(ไม่นบัหน่วยกติ) 

- 

     

         วชิาปรบัพื้นฐาน ให้เกรด S (Satisfactory) ผ่านเกณฑ์ และ U (Unsatisfactory) 
ไม่ผ่านเกณฑ ์ 
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       2) วิชาแกน จ านวน 9 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT511 การเป็นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรมส าหรบั 
การทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
(Innovative Entrepreneurship for Tourism, 
Hospitality and Event) 

3(3-0-6) - 

GT512 การจดัการความยัง่ยนืส าหรบัการท่องเทีย่ว  
การบรกิาร และอเีวน้ท ์
(Sustainable Management for Tourism, 
Hospitality and Event) 

3(3-0-6) - 

GT513 การวจิยัแบบผสานวธิสี าหรบัการทอ่งเทีย่ว  
การบรกิาร และอเีวน้ท ์
(Mixed Research Methodology for Tourism, 
Hospitality and Event) 

3(3-0-6) - 

 
       3) วิชาเอก จ านวน 12 หน่วยกติ 
  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT521 การตลาดดจิทิลัส าหรบัธุรกจิการท่องเทีย่ว  
การบรกิาร และอเีวน้ท ์
(Digital Marketing for Tourism, Hospitality and 
Event Business) 

3(3-0-6) - 

GT522 การจดัการทางการเงนิและการบญัชสี าหรบัธุรกจิ
การทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
(Financial Management and Accounting for 
Tourism, Hospitality and Event Business) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT523 การจดัการองคก์ารและทุนมนุษยส์ าหรบัธุรกจิ 
การทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์
(Organization and Human Capital 
Management for Tourism, Hospitality and 
Event Business) 

3(3-0-6) - 

GT524 การจดัการเชงิกลยทุธส์ าหรบัธุรกจิการทอ่งเทีย่ว 
การบรกิาร และอเีวน้ท ์
(Strategic Management for Tourism, 
Hospitality and Event Business) 

3(3-0-6) - 

 
       4) วิชาเลือก แผน 1 แบบวชิาการ จ านวน 3 หน่วยกติ แผน 2 แบบวชิาชพี จ านวน 
9 หน่วยกติ (เลอืกเรยีนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรอืหลายกลุ่ม) 
 

         -  กลุ่มวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและธรุกิจการบิน   
  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT531 การวางแผนและพฒันาจุดหมายปลายทาง 
การทอ่งเทีย่ว 
(Tourism Destination Planning and 
Development) 

3(3-0-6) - 

GT532 การจดัการธุรกจิการท่องเทีย่วระหวา่งประเทศ 
(International Tourism Business Management) 

3(3-0-6) - 

GT533 การจดัการธุรกจิสายการบนิเชงิกลยทุธ ์
(Strategic Airline Business Management) 

3(3-0-6) - 

GT534 การจดัการทา่อากาศยานเชงิพาณิชย ์
(Commercial Airport Management)  

3(3-0-6) - 

GT535 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การตดัสนิใจในธุรกจิ 
การทอ่งเทีย่วและการบนิ 
(Data Analytics for Decision Making in 
Tourism and Aviation Business) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT536 การสรา้งการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิส าหรบัธุรกจิ
การทอ่งเทีย่วและการบนิ 
(Business Transformation for Tourism and 
Aviation Business) 

3(3-0-6) - 

GT537 การจดัการคุณภาพการบรกิารขัน้สงูส าหรบัธุรกจิ
การทอ่งเทีย่วและการบนิ 
(Advanced Service Quality Management for 
Tourism and Aviation Business) 

3(3-0-6) - 

GT538 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มส าหรบั
ธุรกจิการท่องเทีย่วและการบนิ 
(Social and Environmental Responsibility for 
Tourism and Aviation Business) 

3(3-0-6) - 

GT539 การจดัการความเสีย่งและวกิฤตส าหรบัธุรกจิ 
การทอ่งเทีย่วและการบนิ 
(Risk and Crisis Management for Tourism and 
Aviation Business) 

3(3-0-6) - 

GT540 ประเดน็ปัญหารว่มสมยัในธรุกจิการทอ่งเทีย่ว 
และการบนิ 
(Contemporary Issues in Tourism and Aviation 
Business) 

3(3-0-6) - 

 
         - กลุ่มวิชาการจดัการโรงแรมและธรุกิจภตัตาคาร   
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT541 การบรหิารธุรกจิโรงแรมเชงิกลยทุธ ์
(Strategic Hotel Business Management) 

3(3-0-6) - 

GT542 การจดัการรายไดส้ าหรบัธุรกจิโรงแรม 
(Revenue Management for Hotel Business) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT543 การจดัการธุรกจิภตัตาคารสมยัใหม ่
(Modern Restaurant Business Management) 

3(3-0-6) - 

GT544 การจดัการธุรกจิโรงแรมและภตัตาคารระหวา่ง
ประเทศ 
(International Hotel and Restaurant Business 
Management) 

3(3-0-6) - 

GT545 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การตดัสนิใจในธุรกจิ
โรงแรมและภตัตาคาร 
(Data Analytics for Decision Making in Hotel 
and Restaurant Business) 

3(3-0-6) - 

GT546 การสรา้งการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิส าหรบัธุรกจิ
โรงแรมและภตัตาคาร 
(Business Transformation for Hotel and 
Restaurant Business) 

3(3-0-6) - 

GT547 การจดัการคุณภาพการบรกิารขัน้สงูส าหรบัธุรกจิ
โรงแรมและภตัตาคาร 
(Advanced Service Quality Management for 
Hotel and Restaurant Business) 

3(3-0-6) - 

GT548 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มส าหรบั
ธุรกจิโรงแรมและภตัตาคาร 
(Social and Environmental Responsibility for 
Hotel and Restaurant Business) 

3(3-0-6) - 

GT549 การจดัการความเสีย่งและวกิฤตส าหรบัธุรกจิ
โรงแรมและภตัตาคาร 
(Risk and Crisis Management for Hotel and 
Restaurant Business) 

3(3-0-6) - 

GT550 ประเดน็ปัญหารว่มสมยัในธุรกจิโรงแรมและ
ภตัตาคาร 
(Contemporary Issues in Hotel and 
Restaurant Business) 

3(3-0-6) - 
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         - กลุ่มวิชาการจดัการอีเว้นทแ์ละธรุกิจบนัเทิง   
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT551 การจดัการเมกะอเีวน้ทแ์ละเทศกาลนานาชาต ิ
(Mega Event and International Festival 
Management) 

3(3-0-6) - 

GT552 การจดัการอเีวน้ทเ์พือ่มวลชน 
(Mass Participation Event Management)  

3(3-0-6) - 

GT553 การจดัการการประชุมและงานแสดงสนิคา้
นานาชาต ิ
(International Conventions and Trade Shows 
Management) 

3(3-0-6) - 

GT554 การบรหิารธุรกจิบนัเทงิเชงิกลยทุธ ์
(Strategic Entertainment Business 
Management) 

3(3-0-6) - 

GT555 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การตดัสนิใจในธรุกจิ 
อเีวน้ทแ์ละบนัเทงิ 
(Data Analytics for Decision Making in Event 
and Entertainment Business) 

3(3-0-6) - 

GT556 การสรา้งการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิส าหรบัธุรกจิ 
อเีวน้ทแ์ละบนัเทงิ 
(Business Transformation for Event and 
Entertainment Business) 

3(3-0-6) - 

GT557 การจดัการคุณภาพการบรกิารขัน้สงูส าหรบัธุรกจิ 
อเีวน้ทแ์ละบนัเทงิ 
(Advanced Service Quality Management for 
Event and Entertainment Business) 

3(3-0-6) - 

GT558 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มส าหรบั
ธุรกจิอเีวน้ทแ์ละบนัเทงิ 
(Social and Environmental Responsibility for 
Event and Entertainment Business) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT559 การจดัการความเสีย่งและวกิฤตส าหรบัธุรกจิ 
อเีวน้ทแ์ละบนัเทงิ 
(Risk and Crisis Management for Event and 
Entertainment Business) 

3(3-0-6) - 

GT560 ประเดน็ปัญหารว่มสมยัในธุรกจิอเีวน้ทแ์ละบนัเทงิ 
(Contemporary Issues in Event and 
Entertainment Business) 

3(3-0-6) - 

 
       5) วิทยานิพนธแ์ละการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
             

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT600 วทิยานิพนธ ์
(Thesis) 

12(0-36-18) - 

GT601 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 
(Independent Study)   

6(0-18-9) - 
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  4.2  แผนการศึกษา 
    4.2.1 แผน 1 แบบวิชาการ 
 
ปรบัพืน้ฐาน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT501 แนวคดิและทฤษฎทีางการจดัการ ไมน้่อยกวา่ 20 ชม. 
(ไมน่บัหน่วยกติ) 

- 

GT502 พลวตัการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์ ไม่น้อยกวา่ 20 ชม. 
(ไม่นบัหน่วยกติ) 

- 

GT503 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรบั
บณัฑติศกึษาทางการจดัการการทอ่งเทีย่ว 
การบรกิาร และอเีวน้ท ์

ไม่น้อยกวา่ 20 ชม. 
(ไม่นบัหน่วยกติ) 

- 

 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT511 การเป็นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรมส าหรบั 
การทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GT512 การจดัการความยัง่ยนืส าหรบัการทอ่งเทีย่ว  
การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GT521 การตลาดดจิทิลัส าหรบัธุรกจิการท่องเทีย่ว 
การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

รวม 9  
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ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT513 การวจิยัแบบผสานวธิสี าหรบัการทอ่งเทีย่ว  
การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GT522 การจดัการทางการเงนิและการบญัชสี าหรบั
ธุรกจิการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GT523 การจดัการองคก์ารและทุนมนุษยส์ าหรบัธรุกจิ
การทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

รวม 9  
 
ปีท่ี 1 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT524 การจดัการเชงิกลยทุธส์ าหรบัธุรกจิการ
ทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GTXXX วชิาเลอืก (1) 3(3-0-6) - 
รวม 6  

 
ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT600 วทิยานิพนธ ์ 6(0-36-18) - 
รวม 6  
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ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT600 วทิยานพินธ ์ 12(0-36-18) - 
รวม 6  

 
    4.2.2 แผน 2 แบบวิชาชีพ 
 

ปรบัพืน้ฐาน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT501 แนวคดิและทฤษฎทีางการจดัการ ไมน้่อยกวา่ 20 ชม. 
(ไมน่บัหน่วยกติ) 

- 

GT502 พลวตัการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์ ไม่น้อยกวา่ 20 ชม. 
(ไม่นบัหน่วยกติ) 

- 

GT503 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรบั
บณัฑติศกึษาทางการจดัการการทอ่งเทีย่ว 
การบรกิาร และอเีวน้ท ์

ไม่น้อยกวา่ 20 ชม. 
(ไม่นบัหน่วยกติ) 

- 

 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT511 การเป็นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรมส าหรบั 
การทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GT512 การจดัการความยัง่ยนืส าหรบัการทอ่งเทีย่ว  
การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GT521 การตลาดดจิทิลัส าหรบัธุรกจิการทอ่งเทีย่ว 
การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

รวม 9  
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ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT513 การวจิยัแบบผสานวธิสี าหรบัการทอ่งเทีย่ว  
การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GT522 การจดัการทางการเงนิและการบญัชสี าหรบั
ธุรกจิการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GT523 การจดัการองคก์ารและทุนมนุษยส์ าหรบัธรุกจิ
การทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

รวม 9  
 
ปีท่ี 1 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT524 การจดัการเชงิกลยทุธส์ าหรบัธุรกจิการ
ทอ่งเทีย่ว การบรกิาร และอเีวน้ท ์

3(3-0-6) - 

GTXXX วชิาเลอืก (1) 3(3-0-6) - 
รวม 6  

 
ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GTXXX วชิาเลอืก (2) 3(3-0-6) - 
GTXXX วชิาเลอืก (3) 3(3-0-6) - 

รวม 6  
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ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GT601 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 6(0-18-9) - 
รวม 6  
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