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  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ                            

และการ ท่องเที่ยว  
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Parks, Recreation, and Tourism 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 
 ชื่อย่อ   วท.ม. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 
 ชื่อเต็ม  Master of Science (Parks, Recreation, and Tourism) 
 ชื่อย่อ   M.S. (Parks, Recreation, and Tourism) 
 
3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
4. รูปแบบของหลักสูตร 
    4.1 รูปแบบ    
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

4.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

    4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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5. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  (1) นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการนันทนาการและการท่องเที่ยว และ นักวิชาการ
อิสระ หรือ ชื่อต าแหน่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
  (2)  อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ วนศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เป็นต้น 
  (3)  ประกอบอาชีพอิสระ หรือ นักธุรกิจ 
 
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ภาคทฤษฎีจัดการเรียนการสอนในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของการศึกษาดูงาน 
และการวิจัย ด าเนินการทั้งในพ้ืนที่คุ้มครอง พื้นที่ธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่นโดยรอบพ้ืนที่คุ้มครอง และในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ  ในประเทศ 
 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในครั้งนี้

ยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งม่ัน ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความ
เจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทาง สืบ
ทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคมเพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ  

 
1.2 ความส าคัญ 
การใช้พื้นท่ีธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์โดยชุมชนท้องถิ่น 

ตลอดจนการใช้ประโยชน์เพื่อโครงการก่อสร้างขนาดต่าง ๆ โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนับวันจะมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้อุทยานหรือพ้ืนที่คุ้มครองของประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนแหล่งต้นน้ าล าธารเป็นวัตถุประสงค์หลัก ถูกคุกคามและได้รับความกดดันมา
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือน าไปสู่การจัดการแก้ปัญหาของพ้ืนที่คุ้มครอง เพ่ือให้พ้ืนที่
สามารถด ารงบทบาทหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ และยกระดับการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง ก้าวไปสู่ความเป็นสากลจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันพลวัตของ
นันทนาการและการท่องเที่ยวที่ไม่หยุดนิ่งก็ยิ่งเพ่ิมความจ าเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง             
ให้เข้มข้นมากขึ้นเช่นกัน 
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คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน
นันทนาการ และการท่องเที่ยว มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 และได้ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้งในปีการศึกษา 
2549 และ 2554 เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตอบสนองต่อปรัชญาและสถานการณ์
เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น คณะวนศาสตร์จึงขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน 
นันทนาการ และการท่องเที่ยวครั้งที่ 3 โดยเน้นปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
ยังคงให้ความส าคัญกับศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรและไม่มีเปิดสอนใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน  

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดการอุทยาน

แห่งชาติและพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืน ๆ นันทนาการ และการท่องเที่ยว  พร้อมทั้งมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ 

(2) เพ่ือพัฒนาทักษะในการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยวให้กับบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างเหมาะสม อันจะน าไปสู่
ความเป็นเลิศทางด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

 
1.4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

           (1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า สาขาวิชาวนศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการ หรือ สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           (2)  มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
2.  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
 

2.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
2.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. วิชาเอก               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  - วิชาสัมมนา    2 หน่วยกิต 
  - วิชาเอกบังคับ           13 หน่วยกิต 

   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
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ข.  วิทยานิพนธ์          ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 

  2.3 รายวิชา 
ก.  รายวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

             - สัมมนา               2 หน่วยกิต 
   01308597  สัมมนา      1,1  
                        (Seminar) 
              - วิชาเอกบังคับ     13 หน่วยกิต 
   01308511      หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 
                       (Principles of Recreation and Nature  

Tourism)  
   01308512    มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ 2(2-0-4) 
     (Human Dimension in Park and Recreation 
     Area Management)  

01308513 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่คุ้มครอง   2(2-0-4) 
Ecology of Protected Areas 

01308531 การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง    3(3-0-6) 
     (Protected Area Management) 

01308591 เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ   3(2-3-6) 
    และการท่องเที่ยว 

(Research Techniques in Parks,  
Recreation, and Tourism) 

             - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนรายวิชาดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 

01308514  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ส าหรับพื้นที่คุ้มครอง   3(3-0-6) 
(Conservation Biology for Protected Areas) 

01308521 เทคนิคการวางแผนส าหรับอุทยานและ  3(2-3-6) 
พ้ืนที่นันทนาการ 

     (Planning Techniques for Parks and  
Recreation Areas) 

01308522 ผลกระทบทางนันทนาการ   3(2-3-6)
   (Recreation Impacts) 

   01308523 การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติ 3(2-3-6) 
     (Nature Interpretation Project Planning) 
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   01308524 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับ  3(2-3-6) 
อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  
(Geographic Information System for  
Parks, Recreation, and Tourism)  

   01308534 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   3(3-0-6) 
     (Ecotourism Management) 
   01308535 การจัดการการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
     (Tourism Management) 
   01308536 การท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า    3(3-0-6) 
     (Wildlife Tourism) 
   01308596 เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และ  1-3 
     การท่องเที่ยว 

(Selected Topics in Parks, Recreation  
and Tourism) 

   01308598 ปัญหาพิเศษ     1-3 
     (Special Problems) 
             ข.  วิทยานิพนธ์         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   01308599 วิทยานิพนธ์     1-12 
     (Thesis) 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน

นันทนาการ และการท่องเที่ยว ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1-2 (01)   หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3-5 (308)  หมายถึง สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง  ระดับชั้นปี  
เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังนี้  

1  หมายถึง     กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
    อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

        2  หมายถึง    กลุ่มวิชาด้านการวัดและการวางแผน 
        3  หมายถึง     กลุ่มวิชาด้านนโยบาย การบริหาร และการจัดการ 
        9  หมายถึง     กลุ่มวิชาการวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และ 
          วิทยานิพนธ์ 
  เลขล าดับที่ 8  หมายถึง     ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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2.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
                                              จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01308511 หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 
01308512 มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ  2(2-0-4) 
01308513 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่คุ้มครอง   2(2-0-4) 
01308531 การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง 3(3-0-6) 

รวม 10(10-0-20) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
                                              จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01308591 เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 3(2-3-6) 
              วิชาเอกเลือก 9( -  - ) 

รวม 12( -  - ) 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

                                                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01308597 สัมมนา 1 
01308599 วิทยานิพนธ์  6 

รวม 7 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01308597 สัมมนา 1 
01308599 วิทยานิพนธ์  6 

รวม 7 
  

2.5   ค าอธิบายรายวิชา 
01308511 หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ    3(3-0-6) 
  (Principles of Recreation and Nature Tourism) 

 แนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ป่าไม้และแหล่งธรรมชาติ องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการ ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและนันทนาการ สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยว
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว การวางแผนและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการ มี
การศึกษานอกสถานที่ 
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Concepts for sustainable tourism development. Concepts for tourism 
management in forest and natural areas. Tourism and recreation components: 
tourism and recreation resources, tourism services and facilities, tourism marketing 
and promotion. Planning and management administration for tourism and recreation. 
Field trip required. 

 
01308512 มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ    2(2-0-4) 
  (Human Dimension in Park and Recreation Area Management) 

แนวคิดเก่ียวกับมนุษยมิติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะและ
พฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์อุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ ทฤษฎีด้านมนุษยมิติที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้ประโยชน์อุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ การวัดพฤติกรรมผู้ใช้ประโยชน์อุทยานและพ้ืนที่
นันทนาการ การประยุกต์ทฤษฎีและผลงานวิจัยด้านมนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพ้ืนที่
นันทนาการ มีการศึกษานอกสถานที่ 

Concepts of human dimensions in natural resource management. 
Characteristics and behaviors of park and recreation area users. Human 
dimension theories related to park and recreation area users. Measuring behavior 
of park and recreation area users. Application of human dimension theories and 
research findings in managing parks and recreation areas. Field trip required. 

 
01308513 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่คุ้มครอง      2(2-0-4) 
  (Ecology of Protected Areas) 

 แนวคิดและหลักทางนิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่าในระดับสังคม ระบบนิเวศทางบกและ
ทางน้ า การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ระบบนิเวศในและนอกพ้ืนที่คุ้มครอง การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
มีการศึกษานอกสถานที่ 

Concepts and principles of community forest and wildlife ecology. 
Terrestrial and aquatic ecosystems.  Conservation and utilization of ecosystem 
inside and outside protected areas. Ecosystem restoration. Field trip required. 

 
01308514  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ส าหรับพื้นที่คุ้มครอง      3(3-0-6) 

(Conservation Biology for Protected Areas) 
หลักและปรัชญาของชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยคุกคาม 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ การอนุรักษ์ระดับประชากรและชนิด การอนุรักษ์
ในพ้ืนที่คุ้มครองที่มีลักษณะทางกายภาพชีวภาพและภัยคุกคามที่แตกต่างกัน และการอนุรักษ์
นอกพื้นที่คุ้มครองกรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่ 
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Principles and philosophy of conservation biology. Biological diversity. 
Threats to biological diversity and extinction. Conservation at population and 
species levels. In-situ conservation in protected areas with different physical and 
biological settings and threats, and ex-situ conservation. Case study. Field trip 
required.  
 

01308521 เทคนิคการวางแผนส าหรับอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการ   3(2-3-6) 
  (Planning Techniques for Parks and Recreation Areas) 

ประวัติและพัฒนาการของการวางแผนอุทยานและพ้ืนทีน่ันทนาการ                 
เทคนิคในการวางแผนอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการในระดับภูมิภาค พื้นที่ และบริเวณ 
แบบจ าลองในการวางแผนอุทยานและพ้ืนที่นันทนาการและการประยุกต์กับประเทศไทย                     
มีการศึกษานอกสถานที่ 

History and development of park and recreation area planning.                
Planning techniques for parks and recreation areas at regional, area and site 
levels. Park and recreation planning models and their applications to Thailand.                       
Field trip required. 

 
01308522 ผลกระทบทางนันทนาการ      3(2-3-6) 
  (Recreation Impacts) 

แนวคิดและหลักผลกระทบทางนันทนาการ  ประเภทและลักษณะเฉพาะของผลกระทบ
ทางนันทนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกระทบทางนันทนาการ  การประเมิน ติดตามตรวจสอบ
และมาตรการแก้ไขผลกระทบทางนันทนาการ มีการศึกษานอกสถานที่ 

Concepts and principles of recreation impacts. Types and characteristics 
of recreation impacts. Factors influencing recreation impacts. Recreation impact 
assessment, monitoring, and mitigation measures.  Field trip required. 

 
01308523 การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติ    3(2-3-6) 

(Nature Interpretation Project Planning) 
แนวคิดในการวางแผนและออกแบบโครงการสื่อความหมาย นัยส าคัญด้านการ                

สื่อความหมายของทรัพยากรนันทนาการ กระบวนการและขั้นตอนของการวางแผนและ
ออกแบบโครงการสื่อความหมาย กลยุทธ์ในการน าแผนโครงการสื่อความหมายไปปฏิบัติ                   
มีการศึกษานอกสถานที่ 
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Concepts for interpretive project planning and design. Interpretive 
significance of recreation resources. Process and steps for interpretive project 
planning and design. Strategies for implementation of interpretive project plan.  
Field trip required. 

 
01308524 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับอุทยาน    3(2-3-6) 

นันทนาการ และการท่องเที่ยว  
(Geographic Information System for Parks, 
Recreation, and Tourism)  
 การประยุกตห์ลักและวิธีการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาเกี่ยวกับ
พ้ืนที่คุ้มครองและทรัพยากรนันทนาการ การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่และแบบจ าลองทางสถิติเชิงพ้ืนที่
เพ่ือช่วยการตัดสินใจในการจัดการพ้ืนที่นันทนาการ พื้นท่ีคุ้มครองทางธรรมชาติ และการ
ท่องเที่ยว  

Applying principles and methodology of Geographic Information System 
(GIS) to park and recreation resource studies. Spatial analysis and spatial 
statistical models to facilitate decision making in managing recreation areas, 
natural protected areas and tourism. 

 
01308531 การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง       3(3-0-6) 
  (Protected Area Management) 

แนวคิดและหลักสากลในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง ความเป็นมาและพัฒนาการของพื้นที่
คุ้มครองในประเทศไทย ประเภทและวัตถุประสงค์การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง กฎหมายและ
นโยบายเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครอง แนวทางการจัดการเฉพาะเรื่องในพ้ืนที่คุ้มครอง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง มีการศึกษานอกสถานที่ 

Global concepts and principles of protected area management. History 
and development of protected areas in Thailand. Categories and management 
objectives of protected areas. Laws and policies related to protected areas. 
Specific management approaches for protected areas.  Enhancing protected area 
management effectiveness. Field trip required. 
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01308534 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      3(3-0-6) 
  (Ecotourism Management) 

แนวคิดและหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
พัฒนาพ้ืนที่และป้องกันผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสื่อความหมายและการให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการ
ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่คุ้มครอง การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับพ้ืนที่ มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
Concepts and principles of ecotourism. Ecotourism components. 

Ecotourism site development and impact prevention. Interpretation and 
education for ecotourists. Community participation in ecotourism. Market 
management and brand development. Ecotourism management in protected 
areas. Ecotourism for biodiversity conservation and restoration. Ecotourism 
management planning at site level. Field trip required.  

 
01308535 การจัดการการท่องเที่ยว       3(3-0-6)
  (Tourism Management) 

ภาพรวมของการท่องเที่ยว การจัดการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว การจัดการด้านสินค้า
ทางการท่องเที่ยวและการตลาด การจัดการด้านการบริการการท่องเที่ยว การจัดการแหล่ง 
ท่องเที่ยว การติดตามประเมินผลการจัดการการท่องเที่ยว ประเด็นเก่ียวกับการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจในปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่ 

Overview of tourism. Tourist management. Management of tourism 
products and tourism marketing. Management of tourism services. Tourism 
management at site destination. Tourism management monitoring and 
evaluation. Current tourism issues. Field trip required. 

 
01308536 การท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า       3(3-0-6)
  (Wildlife Tourism) 

ความหมายและประเภทของการท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า ภาพรวมของการท่องเที่ยว              
ด้านสัตว์ป่าในระดับภูมิภาคและระดับโลก พฤติกรรมสัตว์ป่าและผลกระทบจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมสัตว์ป่า การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าที่เหมาะสม มี
การศึกษานอกสถานที่ 
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Definitions and types of wildlife tourism. Overview of wildlife tourism at 
regional and global levels. Wildlife behaviors and tourism impacts on wildlife 
behaviors. Appropriate practices in wildlife tourism programs. Field trip required. 

 
01308591 เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว   3(2-3-6) 
  (Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย  การวางแผนและออกแบบการวิจัย การก าหนดตัวอย่างและ
เทคนิควิธีการ  การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อ
การน าเสนอในการประชุมและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

Research principles and methods in parks, recreation, and tourism. 
Problem analysis for research topic identification. Research planning and design. 
Identification of samples and techniques.  Data analysis, result explanation, and 
discussion. Report writing, presentation, and preparation for journal publication. 

 
01308596 เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว   1-3 
  (Selected Topics in Parks, Recreation, and Tourism) 

เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาโท หัวข้อ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 

Selected topics in parks, recreation, and tourism at the master’s degree 
level. Topics are subject to change each semester. 

 
01308597 สัมมนา         1 
  (Seminar) 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
ในระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in parks, 
recreation, and tourism at the master’s degree level. 

 
01308598 ปัญหาพิเศษ        1-3 
  (Special Problems) 

การศึกษาค้นคว้าทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท และ
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

Study and research in parks, recreation, and tourism at the master’s 
degree level and compile into a written report.  
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01308599 วิทยานิพนธ์        1-12 
  (Thesis) 
  วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
  Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 
 
 
 


