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1. ช่ือโครงการ  
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว “ส่งมอบความประทับใจในวันท่องเที่ยวและพักผ่อนที่โคราช” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว “ส่งมอบความประทับใจในวันท่องเที่ยวและพักผ่อน
ที่โคราช” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดสถานที่
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกในที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามแผนการด าเนินงาน 
“โครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยว” เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในประเทศไทยอยู่บนที่ราบสูงโคราช มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 12,808,728 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ คือ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวท าให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่
ส าคัญ พื้นที่อ าเภอปากช่องและวังน้ าเขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ผักปลอดสารพิษ เห็ดชนิดต่างๆ องุ่น เป็นต้น นอกจากภูมิประเทศที่สวยงามโดดเด่นแล้ว จังหวัด
นครราชสีมายังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ดังเห็นได้จากแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ คือ 
ชุมชนบ้านปราสาท ชุมชนบ้านโนนวัด และแหล่งภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม นอกจากนี้ยังมีปราสาทบ้านแขก อ าเภอสูง
เนิน และปราสาทหินพิมาย อ าเภอพิมาย  

การส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้จังหวัดนครราชสีมามีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอาจท าให้เกิดผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ท าให้เกิดน้ าเสีย ขยะมูลฝอย หากขาดการดูแล
และจัดการอย่างถูกต้องย่อมท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา อีกท้ังยังมีผลกระทบต่อด้านทัศนียภาพของชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวนั้นมีทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้
พิการที่ต้องได้รับการดูอย่างใกล้ชิดมากกว่านักท่องเที่ยวประเภทอ่ืน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวนอกจากจะพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการน าเที่ยวแล้ว การให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกในที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้พิการก็เป็นสิ่ง
ส าคัญ เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้ าเสีย การจัดพ้ืนที่จอดรถ การจัดห้องนอนและห้องน้ า เพ่ือให้สามารถจัด
สถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดบริการส าหรับนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว “ส่ง
มอบความประทับใจในวันท่องเที่ยวและพักผ่อนที่โคราช” เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกในที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุและผู้พิการ 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 
 



 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดสถานที่
ท่องเที่ยว 
 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในที่พักส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 
4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1) บุคลากรภาครัฐ 
 2) ผู้ประกอบการ 
 3) ผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมดจ านวน 160 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้ 
- รุ่นที่ 1 จ านวน 40 คน 
- รุ่นที่ 2 จ านวน 40 คน 
- รุ่นที่ 3 จ านวน 40 คน 
- รุ่นที่ 4 จ านวน 40 คน 
 
6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
  -   บุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 160 คน 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้ า
เสีย การจัดการจราจร 

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในที่พักส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ เช่น ห้องนอน ห้องน้ า  
 
8. ระยะเวลาจัดกิจกรรม 
- รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557 
- รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 
- รุ่นที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 
- รุ่นที่ 4 จัดอบรมระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 
 
 
 
 
 



 

9.การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 ผู้สนใจกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว “ส่งมอบความประทับใจในวันท่องเที่ยวและพักผ่อนที่โคราช” ได้ที่หน้าเว็ปไซต์โครงการเพ่ิมศักยภาพ
จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยว “http://eng.sut.ac.th/engsut” 
 
10. หลักสูตรการอบรม  
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว “ส่งมอบความประทับใจในวันท่องเที่ยวและพักผ่อนที่โคราช” 
 
ล าดับที่ เนื้อหา วิทยากร 

1 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว/ชุมชน 

อ.ธัญรัตน์  ครุจิต 2 ลักษณะของน้ าเสีย ปริมาณน้ าเสียของชุมชน และวิธีการ
จัดการน้ าเสียชุมชน 

3 ลักษณะของขยะ ปริมาณขยะของชุมชน และวิธีการจัดการ
ขยะชุมชน 

4 การจัดการจราจรทางบก เช่น ระบบถนน, ยานพาหนะ, 
รถบรรทุก และรถโดยสาร 

ผศ. ศาสน์  สุขประเสริฐ 

5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร, ระบบป้ายจราจร 
เครื่องหมายจราจร, ระบบถนน Local Road และระบบ 
Traffic 

6 การจัดการพ้ืนที่จอดรถ เช่น การออกแบบพ้ืนที่จอดรถ, 
จ านวนขนาดความจุการจอดรถ และพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับการ
จอดรถ 

7 ความหมายของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

รศ.ดร. พรศิริ  จงกล 

 

8 ความรู้ พ้ืนฐานในการออกแบบที่พักส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

9 สิ่งอานวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

10 ข้อควรค านึงในการจัดการสภาพแวดล้อมของที่ พักให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

11 ตัวอย่างการจัดการสภาพแวดล้อมของที่พัก 

 


