
  เอกสาร 1-4 
ค าอธิบายรายวิชา 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 

 
838-510    3((3)-0-6) 
วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  
(Research Methodology for Tourism) 
 ปรัชญาการวิจัย การก าหนดโจทย์การวิจัยที่
สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของ
ชุมชน และงานตามภารกิจหลัก วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบ
แนวคิดการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัย การเขียนโครงร่าง
ข้อเสนอการวิจัย การน าเสนอโครงร่างการวิจัย 
  Research philosophy; research problem 
based on Country’s research needs, community 
needs, and work-based needs. Research objectives, 
research framework; literature reviewed; research 
design; research methodology; research ethics; 
preparing research proposal; proposal presentation 
 
838-511       3(1-6-2) 
การพัฒนาเครือข่ายและระบบการจัดการการท่องเท่ียว  

 (Network Development and Tourism 
Management System)   

ความส าคัญของการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศรูปแบบใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ า ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
องค์รวมต่อการท่องเที่ยว การพัฒนาการจัดท าเส้นทาง
ท่องเที่ยวและคู่มือท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ การท่องเที่ยววิถี
ไทยในพื้นที่เปราะบาง ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและรูปแบบการ
จัดการเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชนต่างๆ  การจัดโปรแกรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศส าหรับชุมชน กรณีศึกษาจากพื้นที่จริง 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Importance of developing new ecotourism 
network for global climate change, low carbon 
tourism, the overall environmental problem for 
tourism, developing a new route and tourist guide, 
Thai way of tourism in fragile areas, value-added 
products and the management of tourism routes 
to various communities,  organize ecotourism 
community based program, real case study in 
community, field trips 

 
 838-512                3((3)-0-6) 

การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน   
(Community Ecotourism Management) 

 องค์ประกอบและหลักการของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและการท่องเที่ยวชุมชน เป้าหมายของการพัฒนา
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชุมชนรูปแบบต่างๆ การแบ่งเขตการจัดการระบบ
และรูปแบบสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อพื้นที่และ
ชุมชน การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 
ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน การ
จัดการสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และระบบนิ เวศ
การศึกษานอกสถานที่องค์ประกอบด้านการสื่อความหมาย
และการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดการโดยชุมชน  การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่คุ้มครอง การวางแผนการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศชุมชน นโยบายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศ กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มี
การศึกษานอกสถานท่ี 
  Principles and components of ecotourism 
and community based; ecotourism community 
based management; various types of planning  
process of ecotourism community based; zoning; 
system and types of facilities corresponding to 
carrying capacity of destination; assessment of  
potential of the ecotourism community based  
destination; ecotourism community based tourists 
characteristics and behavior; management of        
natural environment and ecosystem; interpretation 
and education giving to tourists; ecotourism and 
community participation ; conservation and              
rehabilitation of ecosystem by community based; 
ecotourism management in protected areas; eco-
tourism management planning; policy and  related 
offices in the country: case studies of Thailand and 
other countries; field trips are included 
 

 838-513 3(2-3-4) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืน 
 (Information Technology and Innovation for 

Sustainable Tourism)   
 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ท่องเที่ยว บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริการ
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรตามศาสตร์พระราชา 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เชิงเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
งานวิจัยด้านนวัตกรรมส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ 
แนวโน้มของการบริการการท่ องเที่ ยวเ ชิ งนิ เวศและ
การเกษตรในอนาคต 
 The importance of information technology 
for tourism; the role of information technology and 
internet in ecotourism service and agro-tourism 
according to the King wisdoms; the application of 
information technology for service innovative      
creation in ecotourism, agricultural and natural 
resources management; the innovation researches 
for ecotourism; trends of ecotourism service and 
agricultural in the future 
 
838-514   3(2-3-4) 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา  
(Sustainable Agro-Tourism According to the King 
Wisdoms) 
 ความหมายศาสตร์พระราชาและการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร หลักการในการท าเกษตรอย่างยั่งยืน ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ ยวเชิงเกษตร แนวทางการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในแหล่งท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์และการท าธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  Definition of the King wisdoms and Agro-
Tourism; principles of sustainable Agriculture, types 
of agricultural tourism; guidelines for the               
development of agro-tourism destinations;        
community participation in agro-tourism           
management; organizing activities in agro-tourism,            
increasing value of agricultural products in tourist 
destinations; public relations and sustainable agro- 
tourism business according to the King wisdom; 
field trip 
 
838-515     1(0-2-1) 
สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 การน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์  ร่วมอภิปราย
ในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชุมชนเน้นหัวข้อที่สอดคล้องกับปรัชญาวัตถุประสงค์ ของ
หลักสูตร 
           Presentation; analysis and discussion of 
interesting topics in community ecotourism         
management focusing on philosophy and program 
objectives 
 
838-516 1(0-2-1) 

       สัมมนา 2  
 (Seminar II) 

 การน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์  ร่วมอภิปราย
ในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชนเน้นหัวข้อที่สอดคล้องกับปรัชญาวัตถุประสงค์ ของ
หลักสูตร 
            Presentation; analysis and discussion of 
interesting topics in community ecotourism          
management focusing on philosophy and program   
objectives 
 
838-521    3(2-3-4) 
อาหารพ้ืนถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตวิถี 
(Local Food and Community Innovative  
Products)  
 ความหมายของอาหารพื้นถิ่นและและผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลกระทบของอาหารพื้นถิ่นต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน  
การตลาด ตราสินค้าและการจัดท าตราสินค้าจากการเล่า
เรื่องในท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
อาหารพื้นถ่ินและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น วัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตัวอย่างของการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารพื้นถิ่น
และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศชุมชน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
 The meaning of local food and communi-
ty products; the impact of local food on health, 
economy, culture, environment and ecotourism; 
marking, brand and branding from storytelling;  
innovations and technology with the development 
of local food and community products such as raw 
materials, production processes, packaging design 
and distribution channels; examples of studies on 
the benefits of local food and community           
products on ecotourism destinations; field trip 
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838-522                                            3((3)-0-6) 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการท่องเท่ียว  
 (Climate Change and Tourism) 

 หลักการและความส าคัญของการท่องเที่ ยว 
หลักการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทฤษฎีการ
คาดการณ์สภาพภูมอิากาศแนวโน้มการเปลีย่นแปลง ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว นโยบายและแผนระดับชาติ 
อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และการท่องเที่ยว รูปแบบ
และกิจกรรมการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 
แนวทางการจัดการรวมทั้งการปรับตัวและรับมือในอนาคต 
 Principle and significance of tourism;         
principle of climate change; theory; climate 
weather forecasts; changing trend; likely to change; 
factors affecting impact on tourism; national          
policies and plans, international conventions and 
agreements related to climate change and tourism; 
travel patterns and activities; knowledge and best 
practices; management strategies including            
adaptation and coping in the future 
 
38-523                                              3((3)-0-6) 
การประเมินผลกระทบการท่องเท่ียวต่อสิ่งแวดล้อม 

 (Tourism Impact Assessment for Environment) 
 ผล กระท บ จาก การท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งนิ เวศ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม ในด้านกายภาพ ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน รวมทั้งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท้ังใน
เชิงลบ และเชิงบวก ปัจจัยช้ีวัด วิธีการประเมินผลกระทบ
ด้านดังกล่าวน าผลประเมินมาวิเคราะห์หาแนวทางในการ
พัฒนา และแก้ไขในการจัดการด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน ข้อจ ากัดของการประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชุมชน 
           Impacts from ecotourism on environment 
in the dimension of physical, biological,           
economical and social, positive and negative        
tourists satisfaction; indicators and methods to 
assessment, analyse the result to develop and 
resolve by a tool of ecotourism community       
management; limitation of ecotourism impact  
assessment 
 
838-524                                           3((3)-0-6) 
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียวสีเขียว 
(Environmental Management for Green  

Tourism) 
 นิยามของการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน
มลพิษ เครื่องมือในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะชุมชน การจัดการน้ า
เสีย พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การอนุรักษ์
พลังงาน การติดฉลากสิ่งแวดล้อม การลงทุนเพื่อป้องกัน
สิ่งแวดล้อม การประกอบการท่องเที่ยวท่ีสามารถจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน  
 Definition of environmental management 
and pollution prevention; tools for environmental 
impact assessment; environmental management 
system; municipal solid waste management; 
wastewater management; renewable energy and 
alternative energy; energy conservation;            
environmental labeling; environmental protection 
investment;  tourism operations for environmental 
and social sustainability 
 
838-525                                            3((3)-0-6) 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเท่ียว  
(Local Wisdoms and Tourism) 
 ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาและค้นคว้าภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนภูมิปัญญาที่เกิดจาก
กระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระท าและ
ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิ
ปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ 
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ ประเภทของภูมิปัญญา การใช้
ประโยชน์ วิธีการรวบรวม การประยุกต์ใช้ นวัตวิถี การ
อนุรักษ์และฟื้นฟู กรณีศึกษาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 Definition of local wisdoms, study and 
examine local wisdoms and indigenous knowledge, 
local wisdoms from creativity and learning;        
development from practicing and participation in 
communities; local wisdoms to live with others; 
local wisdoms to live with nature and environ-
ment; environmental wisdoms worldview focused 
on learning process; types of local wisdom; utiliza-
tion, methodology of collection, application, OTOP 
nawartwithi, conservation and rehabilitation, case 
study of local wisdoms and value added in appli-
cation for sustainable tourism 
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838-526 3(2-3-4) 
เทคโนโลยีชี วภาพและการท่องเที่ ยวที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(Biotechnology and Environmentally Friendly 
Tourism) 
 เทคโนโลยีชีวภาพกับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ  การก าจัดและย่อย
สลายขยะอินทรีย์ทางชีวภาพ เช้ือเพลิงชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ 
การควบคุมโรคและแมลงด้วยชีววิธีความปลอดภัยของ
อาหารจากจุลินทรีย์  อาหารหมักและอาหารสุขภาพภาชนะ
บรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียว 
   Biotechnology with tourism environ-
mentally friendly; biological wastewater treatment; 
biological degradation and treatment of organic 
waste; biofuel; biocontrol; biopesticides; microbial 
food safety; fermented food and health food; bio-
degradable packaging; biodiversity and application 
of biotechnological processes for green tourism 
business 
 
838-527                                            3((3)-0-6) 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
(Natural Resources Management for Sustainable 
Tourism) 
 ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการทรัพยากรน้ า การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความยั่งยืนใน
อนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แนวความคิดของการท่องเที่ ยวตาม
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
ตัวอย่างแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
 Definition of natural resource manage-
ment; laws on natural resource conservation; land 
use planning, water resources management, biodi-
versity conservation for sustainability in the future; 
relation between tourism and natural resource 

management; the concept of natural tourism, eco-
tourism and sustainable tourism; community    
participation and innovation in tourism to generate 
income from local resources; examples of         
sustainable natural resources management            
approaches for tourism in both domestic and         
international areas; field trip 
 
838-528                                            3((3)-0-6) 
อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการท่องเท่ียว  

 (Environmental Health and Tourism)  ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่และที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 
  ความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ า

เพื่ออุปโภคบริโภค, การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , 
การบ าบัดน้ าเสียและควบคุมมลพิษทางน้ า , การสุขาภิบาล
อาหาร, การควบคุมมลพิษทางเสียง, การจัดการสิ่งแวดล้อม
ของที่พัก, การป้องกันโรคติดต่อจากการท่องเที่ยว     

           Definition of environmental health;  water 
consumption, solid waste and sewage manage-
ment, waste water treatment and water pollution 
control; food sanitation; noise pollution control; 
environmental management of residences;            
prevention of communicable diseases from           
tourism 
 
838-529                                            3((3)-0-6) 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสมนุไพรไทย  

 (Wellness Tourism and Thai herbs)  ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่และที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 
  ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ

สมุนไพรไทย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทยที่ใช้เป็น
อาหารและเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพ การนวดแผน
ไทย สปาไทย และธรรมชาติบ าบัด กิจกรรมด้านสุขภาพ          
ภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมสุขภาพ กลยุทธ์และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสมุนไพรไทย 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

   Definition of health tourism and Thai 
herbs; healthy food; Thai herbs used as food and 
as a health care product; Thai massage, Thai spa 
and natural therapy; health activities; Thai wisdom 
in health promotion; strategies and innovations for 
wellness tourism business development 
 
838-530                                            3((3)-0-6) 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

 (Local Economic Development)  ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่และที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 



  เอกสาร 1-4 

 

  ความเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน การตลาด
ด้านการท่องเที่ยวชุมชน การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ การค้า
ชุมชน การบริหารจัดการต้นทุน ห่วงโซ่คุณค่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การวิเคราะห์
ก ารค าดการณ์  ก ารวิ เค ราะห์  SWOT การวางแผ น
ยุทธศาสตร์ การน าเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

  Understanding of local economy situation; 
community-based tourism marketing;  boosting 
community economy; innovation of creative            
tourism/design products; local market economy; 
value chain; public participation in  boosting    
community economy; scenario analysis; SWOT 
analysis; strategic planning; presentation of           
boosting community economy 

  
838-531                 3((3)-0-6) 

 การเขียนบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

 (Writing Academic Article for Humanities and 
Social Sciences) 

  การเตรียมการเขียนบทความทางวิชาการ ทักษะ
การสื บค้ นที่ ป ระ ชุมและ/หรื อวารสารทางวิ ชาการ           
การร่างบทความ การสืบค้นข้อมูล ทักษะการอ่าน ทักษะการ
เขียน การอ้างอิง ทักษะการน าเสนอบทความในที่ประชุม 

  Preparation for academic article writing, 
skill of searching and scanning for academic         
conference and/or academic journal, preparation 
of article draft, skill of searching data, skill of            
reading, skill of writing, citation and referencing, 
skill of academic presentation 

 
 838-532                 3((3)-0-6) 
 หัวข้อพิเศษทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน  
 (Special Topics in Community Ecotourism 

Management) 
  การเตรียมการเขียนบทความทางวิชาการ ทักษะ

การสื บค้ นที่ ป ระ ชุมและ/หรื อวารสารทางวิ ชาการ           
การร่างบทความ การสืบค้นข้อมูล ทักษะการอ่าน ทักษะการ
เขียน การอ้างอิง ทักษะการน าเสนอบทความในที่ประชุม 

  Preparation for academic article writing, 
skill of searching and scanning for academic        
conference and/or academic journal, preparation 
of article draft, skill of searching data, skill of       

reading, skill of writing, citation and referencing, 
skill of academic presentation 

 
838-800 36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
รายงานวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การ
น าเสนอรายงานการวิจัย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้
การแนะน า 
 Research about community ecotourism 
management under the supervision of supervisor; 
thesis report, paper publications; presentation the 
research report in front of the panel committee 
 

 838-801    18(0-54-0) 
 วิทยานิพนธ์ 
 (Thesis) 

 ค้นคว้าวิจัยในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
รายงานวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การ
น าเสนอรายงานการวิจัย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้
การแนะน า 
 Research about community ecotourism 
management under the supervision of supervisor; 
thesis report, paper publication; presentation the 
research report in front of the panel committee 
 
838-802                 6(0-18-0) 
สารนิพนธ์ 
(Minor Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
รายงานสารนิพนธ์ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การ
น าเสนอรายงานการวิจัย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้การ
แนะน า 
  Research about community ecotourism 
management under the supervision of supervisor; 
minor thesis report, paper publication; presentation 
the research report in front of the panel committee 


