
314 
 

รหัสและค าอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 

รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)  
 Introduction to Tourism and Hotel  

 ต้นก าเนิดและพัฒนาการการท่องเที่ยวความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยว
องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวประเภท
ต่างๆประเภทของนักท่องเที่ยวปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการบริการ
ด้านโรงแรมการน าเที่ยวการขนส่งภัตตาคารร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)  
 Personality Development for Hospitality Industry 

 ความหมายและขอบเขตของบุคลิกภาพองค์ประกอบที่ท าให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่
แตกต่างกันบุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการความหมายและความส าคัญของ
มนุษย์สัมพันธ์ความหมายและความส าคัญของวาทศิลป์การเตรียมและการจัดเรื่องมารยาทการ
ฟังและการพูด ในการบริการเทคนิคในการติดต่อสื่อสารที่ดีกับนักท่องเที่ยว 

TRHM1301  ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1 3(3-0-6)  
 Korean for Hospitality 1 

 ทักษะเบื้องต้นของภาษาเกาหลีในด้านการฟังการพูดฝึกฟังบทสนทนาและข้อความ
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 2   3(3-0-6)  
 Korean for Hospitality 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1  

 เทคนิคการอ่านงานเขียนภาษาเกาหลี เน้นการอ่านเพ่ือจับใจความโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์และค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) 
 ASEAN Language for Tourism 1 

 ทักษะเบื้องต้นของภาษาเวียดนามในด้านการฟังการพูดฝึกฟังบทสนทนาและข้อความ
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริการ 
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TRHM1602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(3-0-6) 
 ASEAN Language for Tourism 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 1  

 เทคนิคการอ่านงานเขียนภาษาเวียดนาม เน้นการอ่านเพ่ือจับใจความ โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์และค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)  
 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

 บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและ
สังคมแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในงานบริการแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการโรงแรมและสถานบริการ
ศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง โบราณสถานโบราณวัตถุอุทยานแห่งชาติและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

TRHM2201 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)  
 Service Psychology   

 ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล ด้านเจตคติ แรงจูงใจ ค่านิยมเกี่ยวกับการท างาน
และการพักผ่อน การน าเอาหลักการทางจิตวิทยาไปใช้ในการให้บริการ การสร้างจิตส านึกในการ
บริการและปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

TRHM2202 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  3(3-0-6)  
 Cross Cultural Communication and Tourist behavior  

 ศึกษาลักษณะอุปนิสัยพฤติกรรมมารยาททางสังคมของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศแนวคิด
และทฤษฎีในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อ
ปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น การเรียนรู้วิธีการติดต่อสื่อสารโดยใช้
ภาษากายของแต่ละประเทศแนวทางในการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานในการท างานสู่ระดับสากลและในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

TRHM2203 การจัดการโรงแรม 3(2-2-5)  
 Hotel Management 

 วิวัฒนาการโรงแรมของไทยและต่างประเทศ ประเภทของโรงแรม รูปแบบการบริหาร 
ธุรกิจโรงแรมแบบต่างๆ โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกต่างๆใน
โรงแรม ฝึกปฏิบัติเทคนิคการบริการในแผนกต่างๆของโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม แนวโน้มและปัญหาในการประกอบธุรกิจโรงแรม 
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TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6)  
 Korean for Tourism 1 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการเบื้องต้น 2  

 ค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์โดยบรรยายเป็นภาษาเกาหลีได้ 

TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6)  
 Korean for Tourism 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1 

 ทักษะทางภาษาเกาหลีที่ใช้ในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการโรงแรมการใช้ภาษาเกาหลีในการอธิบายและให้ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3  3(3-0-6) 
 ASEAN Language for Tourism 3  

 ทักษะเบื้องต้นของภาษามาเลย์ในด้านการฟังการพูดฝึกฟังบทสนทนาและข้อความ
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM2602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 4 3(3-0-6) 
 ASEAN Language for Tourism 4  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3   

 เทคนิคการอ่านงานเขียนภาษามาเลย์การอ่านเพ่ือจับใจความโครงสร้างทางไวยากรณ์
และค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM3105 หลักการมัคคุเทศก์ 3(3-0-6)  
  Tour Guiding   

 ความหมายและความส าคัญของมัคคุเทศก์บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบุคลิกลักษณะที่จ าเป็นของมัคคุเทศก์จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถานโบราณวัตถุประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมวรรณคดีไทยพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆแต่ละภาคในประเทศไทยฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง 

TRHM3106 การตลาดการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tourism Marketing 

 การศึกษาอุปสงค์และอุปทานทางการท่องเที่ยว ส่วนประกอบของตลาดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวความส าคัญของตลาดเป้าหมายการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดส่วนประสมทาง
การตลาดท่องเที่ยวการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 
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TRHM3107 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
 Tour Business and Travel Agency Management  

 ความหมายความส าคัญลักษณะและบทบาทของธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการเดินทาง
ท่องเที่ยวการจัดตั้งธุรกิจน าเที่ยว ประเภทและโครงสร้างขององค์กรการด าเนินงานด้านต่างๆ
ของธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยวการใช้นวัตกรรมในการจัดการธุรกิจน าเที่ยว 

TRHM3108 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(3 -0-6)  
 Tourism Planning and Sustainable Tourism Resource Development  

 ความหมายรูปแบบและเทคนิคการท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแนวโน้มบทบาทและ
หน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวประเภทของ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวตามลักษณะภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวองค์ประกอบและวิธีการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวการวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

TRHM3109 การวางแผนและการด าเนินการจัดน าเที่ยว 3(3-0-6)  
 Tour Planning and Tour Operation 

 องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดน าเที่ยวการส ารวจเส้นทางเพ่ือจัดรายการน าเที่ยว
หลักการเขียนและการคิดราคารายการน าเที่ยวการวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดน า
เที่ยวการด าเนินการจัดน าเที่ยว กลวิธีและเทคนิคท่ีใช้ในการน าเที่ยว การแก้ปัญหาระหว่างการ
น าเที่ยวการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

TRHM3110 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
 Logistics for Tourism Industry  

 ความส าคัญองค์ประกอบและประเภทของการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยวการจัดการและ
การตลาดของการขนส่งผู้โดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวกระบวนการและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์
เพ่ือการเดินทางและการท่องเที่ยว 

TRHM3111 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)  
 Health Tourism Management 

 ความรู้และวิธีในการบริการของธุรกิจเพ่ือสุขภาพประเภทและองค์ประกอบของการ
บริการเพ่ือสุขภาพความต้องการของผู้ใช้บริการ หลักในการบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
มารยาทและการปฏิบัติตนของพนักงานเพ่ือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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TRHM3112 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Recreation Management for Tourism 

 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการนันทนาการ การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้น าในการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์การท างานเป็นทีมในการจัดการเกมส์และกิจกรรมนันทนาการฝึกปฏิบัติในการ
จัดท าเกมส์และกิจกรรมนันทนาการ 

TRHM3113 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3(3-0-6)  
 Airline Business and Ticketing 

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบินภูมิศาสตร์การบินกฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ
ตารางเวลาก าหนดการบินชนิดเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน วิธีการส ารองที่นั่งเส้นทางการ
บินของสายการบินต่างๆการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและการบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน 

TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก์ 1 3(3-0-6)  
 Tour Guiding 1  

 ความหมายและความส าคัญของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่อ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จ าเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทและมารยาทในการ
วางตัว การสื่อสาร ศิลปะการน าชมแหล่งท่องเที่ยว และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ตลอดจน
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ในด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย พุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ โดยรวมของแต่ละภาค
ในประเทศไทย แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติภาคสนามในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง 

TRHM3205 การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(3-0-6) 
 MICE Management  

 ศึกษาแนวคิดบทบาทของธุรกิจ MICE (การจัดประชุมนานาชาติการจัดแสดงนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล)การศึกษารูปแบบการจัดประชุมการออกแบบวางแผนการจัด
นิทรรศการแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลศึกษากรณีตัวอย่างเพ่ือ
วางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานและการประเมินผลแนวโน้มและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ
MICE สู่ระดับนานาชาติให้ได้มาตรฐานสากลและรองรับอาเซียน 

TRHM3301  ภาษาเกาหลีส าหรับมัคคุเทศก์ 1 3(3-0-6) 
 Korean for Tour Guiding 1 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 

 ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างภาษาเกาหลีการสนทนาที่จ าเป็นในการติดต่อสื่อสารส าหรับ
มัคคุเทศก์และการน าเที่ยวค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสื่อความหมายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม  
ประติมากรรม จิตรกรรม และประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในกรุงเทพมหานคร 
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TRHM3302  ภาษาเกาหลีส าหรับมัคคุเทศก์ 2 3(3-0-6) 
 Korean for Tour Guiding 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM3301ภาษาเกาหลีส าหรับมัคคุเทศก์ 1 

 ค าศัพท์ส านวนโครงสร้าง บทสนทนาภาษาเกาหลีส าหรับมัคคุเทศก์ที่ใช้ในการบริการ
และการน าเที่ยวในระดับที่สูงขึ้นฝึกทักษะการบรรยายเพ่ือสื่อความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และความเชื่อทางศาสนาการใช้ภาษาเกาหลีในการน าชมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในต่างจังหวัด 

 TRHM3601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 5 3(3-0-6) 
 ASEAN Language for Tourism 5 

 ทักษะเบื้องต้นของภาษาอินโดนีเซีย(บาฮาซา)ในด้านการฟังการพูดฝึกฟังบทสนทนา
และข้อความต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ 

TRHM3602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 6 3(3-0-6) 
 ASEAN Language for Tourism 6 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM3601กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 5   

 เทคนิคการอ่านงานเขียนภาษาอินโดนีเซีย(บาฮาซา)การอ่านเพ่ือจับใจความโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์และค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
 Research Methodology in Tourism  

 รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับด้านท่องเที่ยวประเภทของการ
วิจัยขั้นตอนการวิจัยการเลือกปัญหาการวิจัยการก าหนดจุดมุ่งหมาย เทคนิคการตั้งสมมุติฐาน 
การตั้งค าถามการก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างตัวแปรรูปแบบการวิจัยเครื่องมือและวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ในการเตรียมข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลการเขียนเค้าโครงการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและประเมินผลการวิจัย 

TRHM4111 หลักการน าเที่ยว 3(3-0-6)  
  Procedure of Tour Operation 
  วิชาที่บังคับก่อน : TRHM3105  หลักการมัคคุเทศก์ 

 รูปแบบการน าเที่ยว หลักการน าเที่ยว เทคนิคที่ใช้ในการน าเที่ยว ความสามารถในการ
เป็นผู้น าเที่ยว การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการน าเที่ยว การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยการที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยวการป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐม
พยาบาลแก่นักท่องเที่ยว  
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TRHM4112 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)          
 Cultural Tourism Management 

 แนวคิดรูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการพัฒนา การอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไขกรณีศึกษาและการ
ลงปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 

TRHM4113 การจัดน าเที่ยวต่างประเทศ 3(3-0-6)  
 Out - bound Operator 

 องค์ประกอบของการจัดน าเที่ยวต่างประเทศการจัดรายการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดการประชาสัมพันธ์รายการท่องเที่ยวการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าการ
ประกันความปลอดภัยในการเดินทางกฎระเบียบการเดินทางเข้าประเทศและออกต่างประเทศมี
การฝึกปฏิบัติการจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

TRHM4201 ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
  Hospitality and Service Psychology 

 แนวคิดพ้ืนฐานและความต้องการของนักท่องเที่ยวปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวการน าแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับความ
ต้องการในด้านการบริการของนักท่องเที่ยวการสร้างจิตส านึกในการให้บริการการต้อนรับ
ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการปัญหาในการ
บริการและเทคนิคในการแก้ปัญหาการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

TRHM4202 การวางแผนและการจัดน าเท่ียว 3(3-0-6)  
 Tour Planning and Organizing  

 องค์ประกอบที่ส าคัญของการน าเที่ยว การส ารวจเส้นทาง การจัดรายการน าเที่ยว 
หลักการเขียนและการคิดราคารายการน าเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ การด าเนินการ      
ผลก าไรทางธุรกิจ การจัดแผนการท่องเที่ยวโดยเน้นความปลอดภัย ปัญหาและอุปสรรคและ
ความสัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ   

TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2(90) 
 Preparation of Occupational Practicum in Tourism Industry  

 กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับความรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจต
คติแรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบครบวงจรการจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5(400)  
 Occupational Practicum in Tourism Industry  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในหน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จโดยจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ังหมด 

TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2(90) 
 Preparation for Co-operative Education in Tourism Industry 

 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้าสู่สหกิจศึกษาด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติแรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมก่อนการฝึกปฏิบัติงานด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานการณ์จริง 

TRHM4804 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6(540)  
 Co-operative Education in Tourism Industry 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
 การฝึกงานวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการโดยความร่วมมือของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันมีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริงเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์
ปฏิบัติงานจริงคุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า1ภาคการศึกษาปกติมีการประเมินผลและน าเสนอรายงานสหกิจศึกษา 

TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว 2(0-4-2)  
 Seminar in Tourism  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วิชาเอกของสาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 การวิเคราะห์กรณีศึกษา  การแสดงความคิดเห็นการอภิปรายปัญหาและการตัดสินใจ
ตามหลักการทฤษฎีและความเหมาะสมของสถานการณ์ในประเด็นด้านการท่องเที่ยว 

TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว 3(0-6-3)  
 Research in Tourism  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว 

 แนวคิดรูปแบบการวิจัยทางการท่องเที่ยว การเลือกหัวข้อที่จะท าวิจัย การเสนอเค้า
โครงการวิจัย การด าเนินการวิจัยการเสนอผลการวิจัย 




