
หมูวิชาธุรกิจบริการ 

 (TRHM) 

   หมูวิชาธุรกิจบริการ  ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา

ออกเปนดังน้ี 

 

 1.  การจัดบริการ        (TRHM_1__) 

 2.  ทองเที่ยว         (TRHM_2__) 

 3. โรงแรม        (TRHM_3__) 

 4.           (TRHM_4__) 

 5.            (TRHM_5__) 

 6.           (TRHM_6__) 

 7.         (TRHM_7__) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ      (TRHM_8__) 

 9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  การสัมมนา และการวิจัย   (TRHM_9__) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาธุรกิจบริการ 

(TRHM) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

TRHM1101 3571103 การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

TRHM1102 3562114 อุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

TRHM2101 3572207 จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 

TRHM2202 3573201 อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3-0-6) 

TRHM2203  การทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 

TRHM2301 3571301 หลกัการโรงแรม 3(2-2-5) 

TRHM3101 3562210 หลักการบริการในธุรกิจเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

TRHM3102 3574101 ธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

TRHM3201 3573203 พฤติกรรมนักทองเที่ยว 3(3-0-6) 

TRHM3202 3571201 หลักการมัคคุเทศก 3(3-0-6) 

TRHM3203 3572101 การสํารองที่น่ังและการจัดจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน 3(3-0-6) 

TRHM3204  ประเพณีและเทศกาลทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

TRHM3205  การอนุรักษแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 

TRHM3206 3573204 หลักการนําเที่ยว 3(3-0-6) 

TRHM3207 3571401 การบริการเพื่อการเดินทางอยางครบวงจร 3(3-0-6) 

TRHM3208 3571302 ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารในงานบริการ 3(3-0-6) 

TRHM3209 3574202 การพัฒนาการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

TRHM3210 3571101 การขนสงผูโดยสาร 3(3-0-6) 

TRHM3211  การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ 3(3-0-6) 

TRHM3212  การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 

TRHM3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

TRHM4201 3572501 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6) 

TRHM4202 3572201 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว 3(3-0-6) 

TRHM4203 3274203 หลักการจัดการของผูประกอบการตัวแทน

จําหนายธุรกิจทองเที่ยว 

3(3-0-6) 

TRHM4204 3573202 การสงเสริมการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

TRHM4801 3503810 การเตรียมฝกประสบการวิชาชีพอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

2(90) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

TRHM4802 3504806 การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

5(225) 

TRHM4901  สัมมนาทางการทองเที่ยว 1(0-2-1) 

TRHM4902 3574903 การวิจัยทางการทองเที่ยว 3(0-6-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

TRHM1101 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ                 3(3-0-6) 

 Personality Development for Hospitality Industry 

 ศึกษาความหมายและขอบเขตของคําวาบุคลิกภาพ องคประกอบที่ทําใหมนุษยมีบุคลิก

ตางกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ การปรับพฤติกรรม มนุษยสัมพันธและ

การสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคกรเพื่อพัฒนาการทํางานในอุตสาหกรรมบริการ 

 

TRHM1102 อุตสาหกรรมบริการ                                                                                                                                                                              3(3-0-6) 

 Hospitality   Industry 

 ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจการบริการตางๆ ลักษณะของธุรกิจบริการ การประยุกตเอา

หลักการทางการจัดการไปใชในธุรกิจบริการ  และใหมีการศึกษานอกสถานที่ 

 

TRHM2202 อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 Tourism Industry 

 ศึกษาขอบเขตการทองเที่ยว ตนกําเนิดและพัฒนาการของการทองเที่ยวความหมาย

และความสําคัญของการทองเที่ยว องคประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธในการ

ทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยวประเภทตางๆ การดําเนินงานธุรกิจทองเที่ยว ประเภทของ

นักทองเที่ยว ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน การ

บริการดานโรงแรม การนําเที่ยว การขนสง   ภัตตาคาร รานขายของที่ระลึก และสถานเริงรมย 

 

TRHM2203 การทองเท่ียวเชิงเกษตร 3(3-0-6)  

 Agro-tourism 

  ความหมาย ความสําคัญ และแนวโนมของการทองเที่ยวเชิงเกษตรผลกระทบการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รูปแบบและองคประกอบ

ของการทองเที่ยวเชิงเกษตร หลักการแนะแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยาง

ยั่งยืน หนวยงาน องคกร ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

นโยบาย แผน และกรณีศึกษาในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

    

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

TRHM2301 หลกัการโรงแรม  3(2-2-5) 

 Introduction to Hotel Management 

 ศึกษาวิวัฒนาการโรงแรมของไทยและตางประเทศ ประเภทของโรงแรม รูปแบบการ

บริหารธุรกิจโรงแรมแบบตางๆ  การบริหารโรงแรมในระบบเครือขาย ระบบแฟรนไชน ระบบ

สัญญาการจัดการ และอ่ืนๆ โครงสรางการบริหารงาน การแบงสายงานการบังคับบัญชา และ

หนาที่ความรับผิดชอบของแผนกตางๆในโรงแรม เทคนิคการปฏิบัติงานในแผนกหลักของ

โรงแรม   แผนกบริการสวนหนา  แผนกแมบาน  แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กฎหมายที่

เกี่ยวของกับการจัดต้ังและควบคุมกิจการโรงแรม แนวโนมและการพัฒนาของธุรกิจโรงแรม  

 

TRHM3101 หลักการบริการในธุรกิจเพื่อสุขภาพ                                  3(3-0-6) 

 Principles of Health Management 

 ศึกษาหลักในการบริการของธุรกิจเพื่อสุขภาพประเภทตางๆ ประกอบดวย สถานออก

กําลังกาย สปา นวดแผนโบราณ รานอาหารเพื่อสุขภาพและโฮมสเตย ศึกษาความตองการของ

ผูใชบริการและประยุกตหลักในการบริการไปใชใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาแตละกลุม ศึกษา

มารยาทและการปฏิบัติตนของพนักงานในธุรกิจเพื่อสุขภาพเพื่อการใหบริการอยางมี

ประสิทธิภาพ มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

 

TRHM3102 ธุรกิจการบิน                   3(3-0-6) 

 Airline Business 

 ศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตรการบิน กฎและระเบียบการจราจร

ทางอากาศ ตารางเวลา กําหนดการบิน ชนิดของเคร่ืองบินและประสิทธิภาพการบิน งานบริการ

บนเคร่ืองบินและภาคพื้นดิน การเขียนบัตรโดยสารและการคิดคํานวณคาโดยสาร การสํารองที่

น่ัง ระเบียบพิธีการเขาออกระหวางประเทศ  การขนสงและพัสดุภัณฑ   มีการศึกษาดูงานในทา

อากาศยาน 

 

TRHM3201 พฤติกรรมนักทองเท่ียว                          3(3-0-6) 

 Tourist Behavior 

 ศึกษาพฤติกรรมที่แตกตางกันดานวัฒนธรรม และศาสนาของแหลงที่มาของ

นักทองเที่ยว การจําแนกประเภทของนักทองเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค 

การศึกษาและพฤติกรรมตางๆ ของนักทองเที่ยว 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก 3(3-0-6) 

 Introduction to Tour Guiding 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน  :GOHT1202  ประวตัศิาสตรและวฒันธรรมไทย 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก บทบาทและหนาที่ของ มัคคุเทศกที่มี

ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จําเปนของมัคคุเทศก บทบาทในการวางตัว การ

พูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก ความสามารถในการเปนผูนําการทองเที่ยว ความรูท่ี

เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก  การตรวจคนเขาเมือง การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ความรูเกี่ยวกับหนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทาง

ศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักทองเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวตางประเทศที่

ควรทราบและการปฐมพยาบาล มีการฝกปฏิบัติภาคสนาม 

 

TRHM3203 การสํารองท่ีน่ังและการจัดจําหนายตั๋วเคร่ืองบิน   3(3-0-6) 

 Reservation and Ticketing 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน :TRHM 3102 ธุรกิจการบิน 

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับการจองต๋ัว และการสํารองที่น่ัง  การใชตารางเวลา ตาราง  การ

บิน เสนทางของสายการบินตางๆ รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ ระบบการสื่อสาร    

ภายในและระหวางประเทศ  การสงเทเล็กซ แบบฟอรม การสงขาวสาร การจองโรงแรม และ

บริการผูโดยสาร ภาคพื้นดินระบบการสํารองที่น่ังวิธีการเขียนต๋ัวเคร่ืองบิน  

 

TRHM3204 ประเพณีและเทศกาลทองถิ่นเพื่อการทองเท่ียว   3(3-0-6) 

 Tradition and  Local Festival for Tourism 

 ศึกษาวิธีการดําเนินชีวิต ภูมิปญญาชาวบาน ความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งมักจะเกิดจาก

ธรรมชาติแวดลอม หรือผสมผสานกลมกลืนไปกับสิ่งแวดลอมของแตละทองถิ่น มีผลใหเกิด

ขนบธรรมเนียมประเพณี และบางประเพณีทําใหเกิดเทศกาลทองถิ่น   เมื่อศึกษาแลว เขาใจแลว 

ตองสงเสริมใหชุมชนของตนคงไว ชวยเผยแพรประเพณีและเทศกาลทองถิ่น เพื่อดึงดูดความ

จากคนภายนอกใหมาเยี่ยมเยือน มารวมงานเทศกาล   ซึ่งจะชวยใหคนในทองถิ่นมีรายได

เพิ่มขึ้น   ตลอดจนเผยแพรใหคนตางชาติเขาใจ สนใจประเพณีและเทศกาลทองถิ่นของไทยมาก

ขึ้น และมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศชาติ มีการฝกปฏิบัติ

ภาคสนาม 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

TRHM3205 การอนุรักษแหลงทองเท่ียววัฒนธรรมทองถิ่น  3(3-0-6) 

 Conservation of the Local Ancient Culture 

 ศึกษาและเสริมสรางความรู ความเขาใจในการอนุรักษ สถานที่ที่ไปเยือนโดยไม

ทําลายธรรมชาติสิ่งแวดลอม โบราณวัตถุ โบราณสถาน  สรางจิตสํานึกในการรวมรับผิดชอบ 

รวมอนุรักษ รวมฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงประวัติศาสตรโบราณคดี แหลง

ศิลปะ แหลงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวใหคงอยูและยั่งยืน อันจะเกิดผลประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจตอทองถิ่นและเทศชาติ ในการที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติใหมาเยือน และรูจักแหลงทองเที่ยวอันเปนมรดกของชาติ  มีการฝกปฏิบัติ

ภาคสนาม 

 

TRHM3206 หลักการนําเท่ียว                                  3(3-0-6) 

     Priciple  for Conducting Tour 

 ศึกษารูปแบบการนําเที่ยว หลักการนําเที่ยว กลวิธีและเทคนิคที่ใชในการนําเที่ยว การ

แกปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดระหวางการนําเที่ยว การจัดสิ่งของสัมภาระ หลักการติดตอกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ    ประกอบดวย    แหลงทองเที่ยว    โรงแรม   รานอาหาร และภัตตาคาร  

มีการฝกปฏิบัติภาคสนาม  

 

TRHM3207 การบริการเพื่อการเดินทางอยางครบวงจร        3(3-0-6) 

 The  Completion  of  Services   for  Travel 

 ศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานีที่ตางๆ ศึกษาถึงงาน

บริการเพื่อการเดินทาง บริการเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน รถไฟ รถยนต การจองที่พัก การประกันภัยใน

การเดินทาง การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการใหการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว รานขายของที่

ระลึก มีการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

 

TRHM3208 ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารในงานบริการ                                                             3(3 -0-6) 

 Hospitality  and  Communication  Arts 

  ศึกษาและเขาใจถึงอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม  คุณลักษณะที่เปนเอกลักษณของ

นักทองเที่ยว มารยาท  บุคลิกภาพ  และศิลปะการตอนรับ  การสื่อสารตลอดจนศิลปะในการ

แกปญหาเฉพาะหนา  การสื่อสารในสังคม  การนัดหมาย  การจัดประชุมและการจัดเลี้ยง

รับรอง 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

TRHM3209 การพัฒนาการทองเท่ียว                                                                                                 3(3 -0-6) 

 Tourism  Development 

  บทบาทการทองเที่ยวแหงชาติ  การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว  วนอุทยานและอุทยาน

แหงชาติ   ภัตตาคาร  โรงแรม  รานขายของที่ระลึก  สินคาพื้นเมือง  โดยเนน  สิ่งอํานวยความ

สะดวกของการทองเที่ยว  การอนุรักษมรดกทางการทองเที่ยว  การรักษาความสมดุลของ

องคประกอบตางๆ  ทางดานการทองเที่ยว  ความรวมมือระหวางรัฐบาล  และหนวยงานเอกชน

ในการสงเสริมควบคุมและการพัฒนาสถานที่ 

 

TRHM3210 การขนสงผูโดยสาร                                                                                                        3(3 -0-6) 

 Passenger  Transportation 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสงทางบท  ทางเรือและทางอากาศ รูปแบบของการ

ขนสง  หลักการรับผูโดยสาร บทบาทของรัฐบาล ตอการขนสงผูโดยสาร  โดยการศึกษา

วิเคราะหถึงยานพาหนะที่ใหบริการ  การกําหนดเวลา  การสงเสริมการขายบริการ  ปญหาใน

ดาน  การแขงขัน  และความรวมมือระหวางการขนสงประเภทตางๆ รวมทั้งการควบคุมการ

ขนสงผูโดยสาร 

 

TRHM3211 การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ                                                                                                                                    3(3 -0-6) 

 Service  Standards 

  ความหมาย  วัตถุประสงค  องคประกอบและชนิดของการมาตรฐานบริการทฤษฎี

ตางๆ  ของคุณภาพในการบริการ  ศึกษาถึงมาตรฐานในการใหบริการ  มาตรฐาน  ISO  ตางๆ  

รวมถึงการบริการ  ใชกรณีศึกษาในการบริการ  เชน  การศึกษาได  เปรียบเสียเปรียบเชิง

พาณิชย  สามารถแกปญหาตางๆ  ในการบริการได 

 

TRHM3212 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 3(3-0-6)  

 Agro-tourism Development and Management 

  ประเภท ลักษณะ และจุดเดนของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยการ 

 ประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร กระบวนการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง  

 เกษตร หลักการ แนวทาง วิธีการ และกลยุทธในการพัฒนา และจัดการแหลงทองเที่ยวเชิง  

 เกษตร การจัดการการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และสื่อความหมายในแหลงทองเที่ยวเชิง  

 เกษตร การประเมินผลกระทบ และการวางแผนการดําเนินงานโครงการการพัฒนาแหลง  

 ทองเที่ยวเชิงเกษตรกรณีศึกษา  



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

TRHM3901         ระเบียบวิธีวิจัยทางการทองเท่ียว                                                                                 3 (3-0-6) 

   Research Methodology in Tourism 

                               ศึกษารูปแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการศึกษาดาน

 อุตสาหกรรมทองเที่ยวประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาการวิจัยการ

 กําหนดจุดมุงหมาย การต้ังคําถาม ในการวิจัยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร และ เทคนิค  

 การต้ังสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่  

 สอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ  ฝกปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรในการเตรียมขอมูลและ  

 ประมวลผลขอมูลฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และประเมิน 

 ผลการวิจัย 

 

 TRHM4201 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ                                                                                                 3(3-0-6) 

 Eco-Tourism 

 ศึกษาองคประกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศกับ

ทรัพยากรการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติทางบกและอุทยานแหงชาติทางทะเลหนาที่   สําคัญ 

และประโยชนของอุทยานแหงชาติ นันทนาการและการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ การ

อนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตลอดจนผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมจากสิ่งอํานวยความสะดวกตอนักทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติตางๆ  มีการฝก

ปฏิบัติภาคสนาม 

 

TRHM4202 การวางแผนและการจัดรายการนําเท่ียว  3(3-0-6) 

  Tour Planning and Programming 

 ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของการจัดการทองเที่ยว การสํารวจเสนทางเพื่อกําหนด

แหลงทองเที่ยว การจัดรายการทองเที่ยว หลักการเขียนและการคิดราคารายการนําเที่ยว การ

วางแผนการใชงบประมาณ การดําเนินการ ผลกําไรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดแผนการทองเที่ยว 

โดยเนนความปลอดภัยตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และสัมพันธกับกฎหมายการ

ทองเที่ยวระหวางประเทศ มีการฝกปฏิบัติภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

TRHM4203 หลักการจัดการของผูประกอบการตัวแทนจําหนายธุรกิจทองเท่ียว 3( 3-0-6) 

 Travel Agent Management 

  ศึกษารูปแบบของจัดการในบริษัทตัวแทนนําเที่ยวเทคนิคและขบวนการปฏิบัติการ

ของตัวแทนจําหนาย  การขายและงานบุคคลที่จะตองติดตอสัมพันธกับลูกคาโรงแรมตัวแทน

จําหนายธุรกิจการทองเที่ยวอ่ืน  และระบบของการคมนาคม การพัฒนาและการดําเนินงานของ

ทัวรแบบเหมาจาย เชน ทฤษฎีการขายที่ใชในกลุมทัวร เร่ืองของราคา และการติดตอธุรกิจ 

ศึกษาการโฆษณายกระดับของทัวรแบบเหมาจาย มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

 

TRHM4204 การสงเสริมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 Tourism Promotion 

  ศึกษาแหลงทองเที่ยวสําคัญในประเทศไทย วิเคราะหกลุมเปาหมายนักทองเที่ยว 

จําแนกตามสัญชาติและขอมูลในการสํารวจความสนใจแหลงทองเที่ยวตางๆในประเทศไทย 

แหลงทองเที่ยวที่ชาวตางประเทศและคนไทย สนใจ การจัดทําสื่อโฆษณาและเอกสาร

ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย การสงเสริมในดานการตลาด เพื่อสนับสนุนแหลง

ทองเที่ยวใหม วิธีการสงเสริมการขยายตลาดในประเทศและตางประเทศ บทบาทของรัฐและ

ภาคเอกชนในการสงเสริมการทองเที่ยว 

 

TRHM4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางอุตสาหกรรมทองเท่ียว                                          2(90) 

Preparation for field experience in Tourism Industry 

    จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

ดานการรับความรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู 

ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกตและมีสวนรวมใน

การฝกปฏิบัติดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวแบบครบวงจร ตลอดจนการจัดใหมีการศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

TRHM4802       การฝกประสบการณวิชาชีพทางอุตสาหกรรมทองเท่ียว                                                   5(225) 

  Field Experience in Tourism Industry 

  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการทองเที่ยว ในหนวยงานรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนทั้งในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่

ปรึกษา โดยนําความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณ

จริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิม

นิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาให

สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมดหรือฝกประสบการณและทํา

โครงการพิเศษ หรือฝกประสบการณและทําภาคนิพนธ 

 

TRHM4901 สัมมนาทางการทองเท่ียว                                                                                                                                                                                  1 (0-2-1) 

                            Seminar in Tourism 

                                               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : วิชาเอกของสาขาการทองเท่ียวไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

              ศึกษากรณีศึกษาการทองเที่ยว ทําการวิเคราะห แสดงความคิดเห็น อภิปรายปญหา  

                               และตัดสินใจตามหลักการ ทฤษฎีและความเหมาะสมของสถานการณ 

 

TRHM4902       การวิจัยทางการทองเท่ียว                                                                                               3(0-6-3) 

                            Research in Tourism 

                                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : TRHM 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการทองเท่ียว 

                                        ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการทองเที่ยว เลือกหัวขอที่จะทําวิจัยเสนอเคา  

                            โครงการวิจัย ดําเนินการวิจัยและเสนอผลการวิจัย  

 

 

 

 


