
สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 

Bachelor of Arts Program in Hotel Management 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร  

แผนการศึกษาแบบปกติ และแผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร            138  หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            30 หนวยกิต 

      - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ              9 หนวยกิต 

      - กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ       21 หนวยกิต 

      ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 96  หนวยกิต  

 กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ                                    24 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะ                                              72    หนวยกิต 

วิชาเฉพาะบังคับ                                 42   หนวยกิต 

วิชาเฉพาะเลือก                                   30   หนวยกิต 

           - กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ                      15   หนวยกิต 

           - กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ     15   หนวยกิต                        

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

ง.  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                6  หนวยกิต 
 

รายวิชาในหลักสูตร 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต)  

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

 

 

 

 

 



2 

 

สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต  

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (24 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทร. 190 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HT 190 Introduction to Tourism and Hotel Industry   

ทร. 191 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวชิาชพีในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HT 191 Competencies Development for Professional in Tourism and Hotel Industry   

ทร. 192 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HT 192 Law and Ethics in Tourism and Hotel Industry  

ทร 299 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HT 299 Communicative English for Tourism and Hotel Industry  

ทร. 296 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HT 296 Accounting and Financial Management for Tourism and Hotel Industry  

ทร. 297 พฤติกรรมผูบริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HT 297 Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and Hotel Industry   

ทร. 393 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HT 393 Human Resource Management in Tourism and Hotel Industry  

ทร. 397 กลยุทธการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมสำหรับโรงแรม    3 (3 – 0 – 6) 

HT 397 Digital Marketing and Innovation Strategies for Hotel  
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สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม 

กลุมวิชาเฉพาะ (72 หนวยกิต) 

 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ (42 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กร. 154 การปฏิบัติการและการจัดการการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 154 Hotel Operations and Management  

กร. 251 การจัดการงานสวนหนา  3 (3 – 2 – 7) 

HM 251 Front Office Operations and Management  

กร. 252 การจัดการงานแมบาน  3 (3 – 2 – 7) 

HM 252 Housekeeping Operations and Management  

กร. 253 การจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม  3 (3 – 0 – 6) 

HM 253 Food and Beverage Operations and Management  

กร. 254 การประกอบอาหารข้ันพื้นฐาน  3 (3 – 4 – 8) 

HM 254 Basic Culinary Operations  

กร. 256 เทคโนโลยสีรางสรรคสำหรับธุรกิจโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 256 Creative Technology for Hotel Business  

กร. 257 ระบบการบริหารจัดการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 257 Properties Management System  

กร. 258 การออกแบบการบริการและการจัดการคุณภาพสำหรับโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 258 Service Design and Quality Management for Hotel   

กร. 259 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 259 English for Hotel Business  

กร. 352 การดำเนินธุรกิจภัตตาคาร  6 (3 – 5 – 10) 

HM 352 Restaurant Business Operations  

กร. 353 การเตรียมพรอมเพื่อการสมัครงานโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 353 Hotel Career Preparation  

กร. 411 สัมมนาและการวิจัยรวมสมัยในอุตสาหกรรมโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 411 Seminar and Research in Contemporary Issues for Hotel    

กร. 412 กลยุทธการบริหารธุรกิจโรงแรม 3 (3 – 0– 6) 

HM 412 Business Strategy for Hotel  
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สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม 

 กลุมวิชาเฉพาะเลือก (30 หนวยกิต)   

      กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หนวยกิต) 

      นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาความสนใจเฉพาะได 1 กลุมจากกลุมวิชาตอไปนี้ หรือเลือกเรียน 

เฉพาะรายวิชาจากกลุมวชิาความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปดในคณะฯ จนครบ 15 หนวยกิต  

 

กลุมวิชาความสนใจเฉพาะดานการจัดการการโรงแรม                  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กร. 511 การจัดการการจัดเลี้ยง 3 (3 – 0 – 6) 

HM 511 Banquet and Catering Management  

กร. 512 การจัดการหองผาและงานซักรีด 3 (3 – 2 – 7) 

HM 512 Linen and Laundry Operations and Management  

กร. 513 การจัดดอกไม 3 (2 – 3 – 6) 

HM 513 Flower Arrangement   

กร. 517 การควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 517 Food and Beverage Cost Control   

กร. 518 การบริหารจัดการธุรกิจเดินเรือ 3 (3 – 0 – 6) 

HM 518 Cruise Operation and Management   

กร. 519 การขายและบริหารจัดการรายไดธุรกิจโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 519 Hotel Sales and Revenue Management   

กร. 541 การจัดการธุรกิจสปา 3 (3 – 0 – 6) 

HM 541 Spa Operations and Management  

กร. 542 กายวิภาคศาสตร 3 (3 – 0 – 6) 

HM 542 Body Anatomy   

กร. 543 การนวดบำบัด 3 (3 – 2 – 7) 

HM 543 Massage Therapy  

กร. 548 การวางแผนและการออกแบบโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 548 Hotel Planning and Design  

กร. 551 การจัดการสื่อดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ  3 (3 – 0 – 6) 

HM 551 Digital Media Management for Hospitality Industry  

กร. 552 บัตเลอร 3 (3 – 0 – 6) 

HM 552 Butler Service   
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สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม 

กลุมวิชาความสนใจเฉพาะดานอาหารและเคร่ืองดื่ม หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กร. 255 ขนมอบเบื้องตน  3 (3 – 4 – 8) 

HM 255 Basic Patisserie  

กร. 520 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารประจำชาต ิ 3 (3 – 0 – 6) 

HM 520 Introduction to World Cuisine  

กร. 521 อาหารไทย 3 (3 – 4 – 8) 

HM 521 Thai Cuisine  

กร. 522 ขนมไทย 3 (3 – 4 – 8) 

HM 522 Thai Dessert  

กร. 523 อาหารไทยตนตำรับ 3 (3 – 4 – 8) 

HM 523 Authentic Thai Cuisine  

กร. 524 อาหารตะวันตก 3 (3 – 4 – 8) 

HM 524 Western Cuisine  

กร. 525 อาหารเอเชีย 3 (3 – 4 – 8) 

HM 525 Asian Cuisine  

กร. 526 ขนมอบข้ันสูง 3 (3 – 4 – 8) 

HM 526 Advanced Patisserie   

กร. 528 ศิลปะการตกแตงอาหาร 3 (2 – 3 – 6) 

HM 528 Food Styling  

กร. 529 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม 3 (2 – 3 – 6) 

HM 529 Art of Fruit and Vegetable Carving  

กร. 530 ความรูเคร่ืองดื่มสากลเบื้องตน 3 (3 – 0 – 6) 

HM 530 Introduction to World Beverage  

กร. 533 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับไวน 3 (3 – 0 – 6) 

HM 533 Introduction to Wine  

กร. 534 ศิลปะการชงกาแฟ 3 (2 – 3 – 6) 

HM 534 The Art of Coffee Making  

กร. 535 ศิลปะการชงชา 3 (2 – 3 – 6) 

HM 535 The Art of Tea Making  

กร. 536 การเปนเจาของธุรกิจคาเฟ 3 (3 – 0 – 6) 

HM 536 Entrepreneurship in Café Business  

กร. 538 การออกแบบประสบการณการรับประทานอาหาร 3 (3 – 0 – 6) 

HM 538 Food and Dining Experience Design  

กร. 539 อาหารเพื่องานเลี้ยงสังสรรค 3 (2 – 3 – 6) 

HM 539 Party Food 
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กร. 540 อาหารจานดวนเพื่ออาชีพ 3 (2 – 3 – 6) 

HM 540 Commercial Street Food  

กร. 549 อาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 3 (2 – 3 – 6) 

HM 549 Food and Beverage for Wellness  

กร. 550 การผสมเคร่ืองดื่ม  3 (2 – 3 – 6) 

HM 550 Bartending   

   

                กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ (15 หนวยกิต) 

      นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพได 1 กลุมจากกลุมวิชา

ตอไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจากกลุมวชิาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพใดๆ ที่เปดในคณะฯ จนครบ 15 

หนวยกิต   

 

กลุมวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยวและงานบริการ หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรจ. 001 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 001 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรจ. 002 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 002 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรจ. 003 ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 003 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

ทรจ. 004 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 004 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรจ. 005 ภาษาจนีเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 005 Chinese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

 

 

กลุมวิชาภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเที่ยวและงานบริการ หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรญ. 001 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 001 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรญ. 002 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 002 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรญ. 003 ภาษาญี่ปุนพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 003 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

ทรญ. 004 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 004 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรญ. 005 ภาษาญีปุ่นเพื่อการปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 005 Japanese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry  
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กลุมวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยวและงานบริการ หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรก. 001 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 001 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรก. 002 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 002 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรก. 003 ภาษาเกาหลีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 003 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

ทรก. 004 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 004 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรก. 005 ภาษาเกาหลีเพื่อการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 005 Korean for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry  

 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวและงานบริการ หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กร. 612 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝายหองพัก 3 (3 – 0 – 6) 

HM 612 English for Room Division Operations  

กร. 613 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัตงิานรานอาหาร 3 (3 – 0 – 6) 

HM 613 English for Restaurant Operations  

กร. 614 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝายการขายและการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

HM 614 English for Hotel Sales and Marketing  

กร. 615 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 615 English Reading and Writing for Hotel  

กร. 616 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัตงิานครัว 3 (3 – 0 – 6) 

HM 616 English for Kitchen Operations 

 

 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หนวยกิต 

  นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลยักรุงเทพ หรือวิชาอ่ืนใดของคณะที่

ไดรับอนุมัติใหเปนวชิาเลือกเสรี หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนีไ้มนอยกวา 6 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ธบ. 200 ธุรกิจสายการบิน 3 (3 – 0 – 6) 

AB 200 Airline Business  

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education  

กร. 711 การแกะสลัก 3 (2 – 3 – 6) 

HM 711 Food Carving 
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กร. 712 ศิลปะการถายภาพอาหาร 3 (2 – 3 – 6) 

HM 712 The Art of Food Photography  

กร. 713 ศิลปะการทำขนมหวานจากน้ำตาล 3 (2 – 3 – 6) 

HM 713 Confectionery Art   

กร. 714 ศิลปะการตกแตงเคก 3 (2 – 3 – 6) 

HM 714 The Art of Cake Decoration  

กร. 717 งานดอกไมวิจิตรศิลป 3 (2 – 3 – 6) 

HM 717 The Art of Flower Craft  

กร. 718 การจัดดอกไมข้ันสูง 3 (2 – 3 – 6) 

HM 718 Advanced Flower Arrangement   

กร. 719 การศึกษาเฉพาะเร่ืองในธุรกิจโรงแรมและอาหาร 3 (1 – 6 – 6) 

HM 719 Independent Studies in Hotel and Culinary Business  

ทร. 369 การจัดการการขนสงผูโดยสาร 3 (3 – 0 – 6) 

HT 369 Managing Passenger Logistics  

 

ง.  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                6  หนวยกิต 

    นักศึกษาจะตองเรียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพจนครบ 6 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กร. 200 การฝกงาน 1 3 (0 – 40 – 0) 

HM 200 Internship I  

กร. 300 การฝกงาน 2 3 (0 – 40 – 0) 

HM 300 Internship II  

กร. 400 สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมโรงแรม 6 (0 – 35 – 0) 

HM 400 Cooperative Education in Hotel Industry  

 

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  
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คำอธิบายรายวิชา  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั                                                                     3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูด

แนะนำตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื ่องที่สนใจ เรื ่องที่เปนความชอบและ

แรงผลักดันสวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม                                                                    3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใชเปนประจำ เพื ่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 

exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 

contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 

creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล                                                                         3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต                                                             3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิด

สรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ

เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 

critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-

solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 

their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม                                               3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                               3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู เทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน

ศึกษาการใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 

 

 



11 

 

สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม 

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ                                                                    3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรู การใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเรื ่อง

สุนทรียภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 

to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 

forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 

appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to 

depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 

tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก                                                  3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political 

collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 

global issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน                                                     3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 

highlight key issues and offer practical solutions. 
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ                                    3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of 

entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 

explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 

including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 

to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (96 หนวยกิต)  

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (24 หนวยกิต) 

 

ทร. 190 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HT 190 Introduction to Tourism and Hotel Industry  

                  ศึกษาวิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท โครงสราง และลักษณะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ

โรงแรม ใหผูเรียนเขาใจถึงลักษณะการทำงานและความสัมพันธของธุรกิจบริการประเภทตางๆ เพื่อเปนพื้นความรูใน

การศึกษาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรมในระดับที่สูงข้ึน 

                 Study of the evolution, patterns, structure and characteristics of the tourism and 

hospitality industry. Understanding is given of the Characteristics of the tourism system and 

relationships within the hospitality industry as a foundation to further education in the tourism 

and hospitality industry. 

 

ทร. 191 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวชิาชพีในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม 

3 (3 – 0 – 6) 

HT 191 Competencies Development for professional in Tourism and 

Hospitality industry 

 

                  ศึกษาหลักการเตรียมความพรอมเขาทำงานในวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนา

บุคลิกภาพ การแตงกาย มารยาททางสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร การบริการลูกคา การสงเสริม

สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน วัฒนธรรมการทำงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการโรงแรม รวมถึงการ

ฝกฝนและพฒันาองคความรูสูการเปนบุคลากรวิชาชีพสากล 

                 This course aims to prepare tourism and hotel professionals, covering important topics 

such as personality development, grooming, social manners, interpersonal relations, 

communication skills, customer service, hygiene promotion, workplace safety and culture in the 
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hotel as a workplace. This course also includes knowledge development and practical learning to 

become global professionals. 
 

ทร. 192 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการโรงแรม    3 (3 – 0 – 6) 

HT 192 Law and Ethics in Tourism and Hotel Industry  

                  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และผูประกอบอาชีพมัคคุเทศก 

เชน กฎหมายที่เก่ียวกับภาษีอากร ศุลกากร การคมนาคมขนสง และกฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม ฯลฯ นอกจากนี้

ยังศึกษาจรรยาบรรณที่ผูประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมี 

                 A study of laws and regulations for hotel business, tourism-related business, and 

operating tour guide such as tax, customs, communication, environmental, etc.  The topic of ethics 

for hotel and tourism business owner also included. 
 

ทร. 299 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HT 299 Communicative English for Tourism and Hotel Industry  

      ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม ทั้ง

คำศัพท ศัพทเทคนิค และสำนวน อาทิ การทักทาย การรับโทรศัพพท การบอกวันและเวลา การสอบถามความ

ตองการของลูกคา การบอกทาง โดยมุงเนนทักษะการฟงและการพูด และศึกษาบทสนทนาข้ันพื้นฐานที่นำมาจากการ

จำลองสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม 

    This course provides practice for students to be able to make  English  basic conversation 

related to Tourism and Hotel industry by using vocabulary, technical terms, idioms; for instance; 

greeting techniques, dealing with telephone calls, date and time, customer enquiry, giving directions 

with a focus on developing listening and speaking skills and basic conversation while let the students 

communicate through simulations. 
 

ทร. 296 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม      

3 (3 – 0 – 6) 

HT 296 Accounting and Financial Management for Tourism and Hotel 

Industry     

 

                  ศึกษาความรูพื้นฐานทางการบัญชีเพื่อใชในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ

การทองเที่ยวและการโรงแรม ขอมูลทางการบัญชี การควบคุมภายในเพื่อสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในองคกร การ

วิเคราะหรายงานทางการเงินของธุรกิจ ความรูทั่วไปเก่ียวกับตนทุน การวิเคราะหระหวางตนทุน – ปริมาณ – กำไร 

การวิเคราะหจุดคุมทุน การจัดทำงบประมาณ และความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการวางแผนกำไร การลงทุน

และการบริหารงานในธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                 A study of fundamental of accounting for planning, decision making, and controlling 

the business operations in the hotel and tourism industry, accounting information, internal auditing 

for organization’s good governance, financial report analysis, general knowledge of cost and cost-
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volume-profit analysis, break-even point analysis, developing budget report, basic taxation for 

profit planning, investing and management in hotel and tourism business. 
 

ทร. 297 พฤติกรรมผูบริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม    3 (3 – 0 – 6) 

HT 297 Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and Hotel Industry  

                 ศึกษาลักษณะ กระบวนการตัดสินใจ ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค แนวโนมของพฤติกรรมการ

บริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ รวมถึงปญหาที่

เกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของ หลักมนุษยสัมพันธในการ

บริการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตองานบริการ  

              A study of a decision making process, finding factors that affect consumer behavior, 

trends of consumer behavior in the hotel and tourism industry, comparison of cultures in many 

countries including issues from cultural differences and related theory of psychology, principles of 

human relations in service, and factors that influence service jobs. 
 

ทร. 393 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม   3 (3 – 0 – 6) 

HT 393 Human Resource Management in Tourism and Hotel Industry  

                  ศึกษาหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การวางแผน

กำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การทำงานเปนทีม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ การธำรงรักษาบุคลากร การแรงงานสัมพันธและกฎหมายที่

เก่ียวของ 

                 A study of human resource management in tourism and hotel industry, human 

resource planning and recruiting, personnel training and development, team building, work 

assessment, payroll and benefit management, personnel retention, laws that are related to labour 

and relationship . 
 

ทร. 397 กลยุทธการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมเพื่อโรงแรม  3 (3 – 0 – 6) 

HT 397 Digital Marketing and Innovation Strategies for Hotel  

                  ศึกษาลักษณะเฉพาะของสินคาในธุรกิจโรงแรมและที่พกั และหลักการตลาดเพื่อนำมาใชในธุรกิจ  และ

เทคนิคการขาย ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน การสรางกลยุทธเพื่อความไดเปรียบและยกระดับการแขงขันและ

การสรางนวัตกรรมใหมๆ                   

                 A study of product and service identity in hotel and lodging businesses, principle of 

marketing, operations, strategy for gaining advantage in competition, and development of 

innovative products and service. 
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กลุมวิชาเฉพาะ (72 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเฉพาะบังคับ (42 หนวยกิต) 

กร. 154 การปฏิบัติการและการจัดการการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 154 Hotel Operations and Management  

                  ศึกษาความสำคัญ วิวัฒนาการ บุคคลสำคัญในธุรกิจที่พักแรม ประเภทของที่พักแรม มาตรฐานที่พักแรม 

โครงสรางองคกร และการดำเนินงานของธุรกิจที่พักแรม รวมถึงหนาที่ และความรับผิดชอบของตำแหนงตางๆในธุรกิจที่

พักแรม 

                  A study of importance, evolution and important people in the history of lodging 

businesses as well as types, standards, organization structure, operations in the lodging businesses. 

Roles and responsibilities of each department in lodging businesses are included.       

 

กร. 251 การจัดการงานสวนหนา 3 (3 – 2 – 7) 

HM 251 Front Office Operations and Management  

      ศึกษาระบบการจัดการงานสวนหนา โครงสรางของการบริหารงานสวนหนาของโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

ตำแหนงและหนาที่ของแตละแผนกในงานสวนหนา จรรยาบรรณของพนักงาน การใชอุปกรณตางๆ ขั้นตอนการรับ

จอง การตอนรับ การลงทะเบียนเขาพัก การจัดหาหองพัก การรับโทรศัพท การบริการดานขอมูลขาวสาร การ

ติดตอสื่อสารกับลูกคา และการแกไขปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการประสานงานกับแผนกอ่ืนที่เก่ียวของ 

     A study of front office management in hotel and lodging businesses, including 

department structure, roles and responsibilities, codes of conduct, reservations systems, greeting, 

guest registration, room allocation, telephone handling, information service management, customer 

relations and problem solving skills, as well as coordinating with other departments. 

 

กร. 252 การจัดการงานแมบาน 3 (3 – 2 – 7) 

HM 252 Housekeeping Operations and Management  

          ศึกษาระบบการจัดการงานแมบาน โครงสรางของการบริหารงานแผนกแมบาน ตำแหนงและหนาที่

ของแตละสวนในงานแมบาน จรรยาบรรณของพนักงาน การใชอุปกรณตางๆ เอกสารที่เกี่ยวของในงานแมบาน 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแตละแผนก ฝกปฏิบัติการทำความสะอาดหองพักและพื้นที่สาธารณะทั่วไป การจัด

ดอกไม  ความรูเก่ียวกับหองผา การติดตอสื่อสารกับลูกคา และการแกไขปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการประสานงาน

กับแผนกอ่ืนที่เก่ียวของ  

          Study structure of housekeeping work, operations and management, roles and 

responsibilities, staff moral and ethics, tools and equipment knowledge, department protocol and 

procedures. Also, practice in room and public area cleaning, flower arrangement, laundry, 

customer contact techniques, immediate problem  solvings and inter-department communication 

skills.  
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กร. 253 การจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 253 Food and Beverage Operations and Management  

      ศึกษาโครงสรางหนาที่และความรับผิดชอบของฝายบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ประเภทของอาหาร

และเคร่ืองดื่ม การจัดการครัวเบื้องตน รูปแบบการจัดเลี้ยง ฝกทักษะการใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม การจัดโตะ

อาหาร การเสิรฟอาหารและเคร่ืองดื่มประเภทตางๆ การเก็บ ตลอดจนการสุขาภิบาลอาหาร เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช 

และสุขอนามัยของผูปฏิบัตงิานรวมถึงการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของฝายบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 

                This course provides knowledge of department structure, role and responsibilities in 

F&B department positions, types of food and beverages, basic kitchen management and 

operations, types of banquet with  practice service skill in F&B, table set-up, serving and clearing 

skill, hazard analysis and critical control point and equipment knowledge.  

 

กร. 254 การประกอบอาหารข้ันพื้นฐาน 3 (3 – 4 – 8) 

HM 254 Basic Culinary Operations  

                 ศึกษาหลักการและเทคนิคการประกอบอาหารเบื้องตน อุปกรณในครัว วัตถุดิบ หลักการคัดเลือก

วัตถุดิบใหถูกตองตามหลักโภชนาการและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

                 This course provides the fundamental knowledge, kitchen equipment, basic skills and 

techniques necessary in the preparation of culinary operation. The principles of selecting raw 

ingredients, according to nutrition, food safety and hygiene through theory and practice. 

 

กร. 256 เทคโนโลยสีรางสรรคสำหรับธุรกิจโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 256 Creative Technology for Hotel Business  

                 ศึกษาความรูเบื้องตนของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พัก

แรมอยางสรางสรรคและทันสมัย เพื่อการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และสรางประสบการณรูปแบบใหมให

ผูรับบริการ รวมถึงศึกษาหลักการทางการคิดนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใชในการบริหารจัดการโรงแรม 

                 Study about technology and innovation adoption in hotel and lodging businesses in 

creative ways for the most effective operation and delivery of exciting consumer experience. Also, 

developing new ideas for new innovations of the future hotel management.   

 

กร. 257 ระบบการบริหารจัดการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 257 Properties Management System  

      ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการหองพักของอุตสาหกรรมการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปตางๆ เพื่อจัดการขอมูลประวัติแขกผูเขาพักประเภทตางๆ การสำรองหองพัก และการ

จัดการกับสถานะหองพักตางๆ เพื่อใหพรอสำหรับการเขาพัก โดยจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

      The course provides students with the knowledge in property  management system 

used in hotel industry and lodging businesses with a focus on practice in utilizing program to manage 
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guests’ profile and other important guests’ information, to make room reservations, and to prepare 

the proper room status for checking guests in.   

 

 กร. 258 การออกแบบการบริการและการจัดการคุณภาพสำหรับโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

 HM 258 Service Design and Quality Management for Hotel  

                 ศึกษาแนวคิดและองคประกอบสำคัญของคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงแรมและที่พัก กลยุทธการ

พัฒนาการบริการสำหรับธุรกิจโรงแรม การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคา ผลกระทบของ

การพัฒนาเทคโนโลยีตอคุณภาพการบริการ และการออกแบบการบริการ 

                Study concepts and elements in service quality in hotel and lodging businesses, 

strategies in improving customer service, quality control and assessment for customer satisfaction, 

effects of disruption in technology on customer service and how to design service.   

 

กร. 259    ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 259     English for Hotel Business   

      ฝกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน ที่เกี่ยวของกับการโรงแรม อาทิ การ

นำเสนอสินคาและการบริการของโรงแรม การเจรจาตอรอง การรับมือกับขอรองเรียน โดยมุงเนนทักษะทั้ง 4  

ดาน จากการจำลองสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

     Practice in speaking, listening, reading and writing skills in relations to hotel business; 

suggesting products and services of the hotel, negotiation skill, dealing with complaints with the 

use of simulations which are really happening in hotel industry and lodging businesses.  

 

กร. 352 การดำเนินธุรกิจภัตตาคาร 6 (3 –5 – 10) 

HM 352 Restaurant Business Operations  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน กร. 254 

 ศึกษารูปแบบและการบริหารจัดการภัตตาคาร หนาที่และจรรยาบรรณของบุคลากรในภัตตาคาร หลักการ

วางแผนและควบคุมรายการอาหาร การจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดเก็บและการเบิกจายวัตถุดิบ การผลิตอาหาร การ

บริการ รวมทั้งหลักการคำนวณที่เก่ียวของกับกิจการภัตตาคาร โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ 

A Study of the different techniques of restaurant operations and management covering 

restaurant staff responsibilities and ethics, menu planning, purchasing, product receiving, storing, 

and issuing products, menu preparing, customer service as well as necessary mathematics skills for 

restaurant business with focus in both theoretical knowledge and practice.    
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กร. 353 การเตรียมพรอมเพื่อการสมัครงานโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 353 Hotel Career Preparation  

  ศึกษาวิธีการเตรียมพรอมกอนการสมัครงาน การศึกษาขอมูลเพื่อการสมัครงาน การเตรียมเอกสาร การฝก

ทักษะการสัมภาษณงานทั้ง การสัมภาษณตอหนาและรูปแบบตางๆ บุคลิกภาพ มารยาทในการทำงาน รวมถึงทกัษะ

ภาษาอังกฤษที่มีความจำเปนตอการสมัครงาน     

   This course prepares students to be able to be ready for job application process with the 

knowledge of acquiring job information techniques, required document preparation, different types 

of  job interview techniques, personality and grooming, workplace manners and English 

communication skills for job application.    

 

กร. 411 สัมมนาและการวิจัยรวมสมัยในอุตสาหกรรมโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 411 Seminar and Research in Contemporary Issues for Hotel  

                 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำวิจัย การตั้งปญหาการวิจัยจากการวิเคราะหแนวโนมและประเด็น

สำคัญทางธุรกิจโรงแรมและที่พัก การออกแบบการวิจัย การสุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล การ

เก็บขอมูล ตลอดจนการอภิปรายผลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ 

                This course shapes students to be able to understand about the process and procedures 

of conducting research, establishing research problems related to important current issue in  hotel 

and lodging businesses  by using critical thinking and analysis, establishing research design, sampling 

techniques, research strategies and tools, data collecting process as well as interpreting data into 

results that could be beneficial for developing business.  

 

กร. 412 กลยุทธการบริหารธุรกิจโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 412 Business Strategy for Hotel  

                 ศึกษาลักษณะเฉพาะของสินคาและบริการในธุรกิจโรงแรมและที่พัก วิเคราะหความสามารถในการ

แขงขันเชิงธุรกิจ ความสามารถของตนเองและคูแขง สามารถกำหนดนโยบายและวางแผนเชิงกลยุทธในดานตางๆ ได 

รวมถึงการพัฒนา ดำเนินการธุรกิจใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ และสามารถปรับเปลี ่ยนแผนกลยุทธไดตาม

สถานการณที่เปลี่ยนไปในทกุรูปแบบ 

               Study products and service characteristics in hotel and lodging businesses, analyze 

competitive potentials for both the business and its competitors, establish policies and form 

strategic plan and perspectives, implement initiative actions according to strategic plan and 

adjustment in strategies in different circumstances.  
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กลุมวิชาเฉพาะเลือก (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หนวยกิต) 

กร. 511 การจัดการการจัดเลี้ยง 3 (3 – 0 – 6) 

HM 511 Banquet and Catering Management  

 ศึกษารูปแบบ หลักการบริหารและการบริการ การวางแผนและขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงทั้งในและนอก

สถานที่ การติดตอลูกคา การแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดงาน ตลอดจนแนวโนมของธุรกิจการจัดเลี้ยง                   

 A study of principles of banquet and catering management and service, planning and 

operation for both on-site and outside catering, customer communication, problem troubleshooting 

and solving, and trends in banquet and catering business. 

 

กร. 512 การจัดการหองผาและงานซักรีด 3 (3 – 2 – 7) 

HM 512 Linen and Laundry Operations and Management  

      ศึกษาระบบการจัดการหองผาและงานซักรีด ประเภทของเนื้อผาและเสนใย ประเภทของเคมีภัณฑ 

อุปกรณที่ใชในการซักรีด การรับมอบและการสงผา การคำนวณราคา และคาใชจายที่เก่ียวของ โดยเนนทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัต ิ

     A study of laundry room management and laundry, fabric and linen types, chemical 

substances, laundry equipment, receiving and delivery process, pricing and related expense 

calculation. Both theoretical and practical learning methods will be emphasized. 

 

กร. 513 การจัดดอกไม 3 (2 – 3 – 6) 

HM 513 Flower Arrangement   

                 ศึกษาหลักการและองคประกอบของการจัดดอกไมเบื้องตนในรูปแบบตางๆ การคัดเลือกภาชนะ การ

ดูแลรักษาดอกไมและใบไม การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลงาน ผานการใชวัสดุอุปกรณที่หลากหลายและทันสมัย โดย

เนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

                A study of principles and component of basic flower and bouquet arrangement, type 

of container, flower and leaf maintenance, value-added creation by applying various modern 

materials and tools. Both theoretical and practical learning methods will be emphasized. 

 

กร. 517 การควบคุมตนทนุอาหารและเคร่ืองดื่ม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 517 Food and Beverage Cost Control  

                 ศึกษาความสำคัญของการควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมสต็อกสินคา การวางแผนใน

การทำรายการอาหาร การตั้งราคา การวางแผนเกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงคาแรง การวิเคราะหจุดคุมทุนที่ใชในธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร  

                The course provides students with  knowledge of how to control cost of food and 

beverages including cost of inventory related to the food and beverage operations,  recipe cost, 
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menu pricing and staff labour cost control and break even point analysis that is used in hotel and 

restaurant business.    

 

กร. 518 การบริหารจัดการธุรกิจเดินเรือ 3 (3 – 0 – 6) 

HM 518 Cruise Operation and Management   

                  ศึกษาภาพรวมและความเปนมาของอุตสาหกรรมการบริการธุรกิจเรือสำราญ ความสำคัญของการ

ดำเนินงานบริการในสวนตางๆ สำหรับการบริการธุรกิจเรือสำราญ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการจัดการประเด็น

ตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริการธุรกิจเรือสำราญ  

                 A study of the cruise industry history, the importance of each service unit in the cruise, 

operations in each unit of the cruise, cruise management and issues that are related to the cruise 

industry . 

 

กร. 519 การขายและบริหารจัดการรายไดธุรกิจโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 519 Hotel Sales and Revenue Management   

                 ศึกษาโครงสราง หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของฝายขายและการตลาดในโรงแรมและธุรกิจที่พัก การ

วางแผนทางการตลาด การขายสินคาและบริการของโรงแรม การจัดทำเอกสารการขาย ทักษะและวิธีการในการเขา

พบลูกคาเพื่อนำเสนอสินคาและบริการตางๆ รวมถึงการบริหารรายได และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม

มาใชในการบริหารธุรกิจ 

                A study of structure and responsibility of the hotel’s sales and marketing department, 

marketing plan development, hotel’s products and services, creating sales documents, skills and 

process of approaching customer to present products and services, revenue management, and 

applying modern innovations and technology for business management. 

 

กร. 541 การจัดการธุรกิจสปา 3 (3 – 0 – 6) 

HM 541 Spa Operations and Management  

                  ศึกษาประวัติความเปนมา ประเภทและการจัดการธุรกิจสปา วิธีการบำบัด เครื่องมือและผลิตภัณฑ

ตางๆ กฏหมายและกฏระเบียบที่เก่ียวของ รวมถึงการผสมผสานธุรกิจสปากับการรักษาสุขภาพและการทองเที่ยว 

                  A study of laundry room management and laundry, fabric and linen types, chemical 

substances, laundry equipment, receiving and delivery process, pricing and related expense 

calculation. Both theoretical and practical learning methods will be emphasized. 
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กร. 542 กายวิภาคศาสตร 3 (3 – 0 – 6) 

HM 542 Body Anatomy   

                  ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสรีระรางกายมนุษย ขอตอ จุดตางๆ ในรางกาย ซึ่งบงบอกถึงสุขภาพ 

และศึกษาความปลอดภัยในการนวดสำหรับการผอนคลายและรักษาสุขภาพ ขอหามและขอควรระวังตางๆ 

                  A study of body anatomy such as joints and other parts of body which are able to 

identify health condition as well as principles of massage safety for health maintaining and 

relaxing, including regulations and cautions related to massaging. 

 

กร. 543 การนวดบำบัด 3 (3 – 2 – 7) 

HM 543 Massage Therapy  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน กร. 542  

                  ศึกษาความเปนมาของการนวดบำบัด ความปลอดภัย เทคนิคตางๆ ที่ใชในการนวดบำบัดเพื่อสุขภาพ

และการผอนคลาย รวมทั ้งขอหาม ขอควรระวังในการนวด มารยาทและจรรยาบรรณในการนวด โดยเนนทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

                  A study of massage therapy including safety cautions, technicques used in massage 

for health maintaining and relaxing as well as regulations, cautions, manners and ethics related to 

massaging. This course is offered in theoretical and practical study. 

 

กร. 548 การวางแผนและการออกแบบโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 548 Hotel Planning and Design  

                 ศึกษาการวางแผน การออกแบบ และการจัดการทรัพยากรตางๆที่เกี่ยวของกับโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

เชน อาคาร การจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงาน การควบคุมและดำเนินงานซอมบำรุง 

รวมถึงระบบสุขาภิบาลทั้งภายในและภายนอกอาคารโรงแรม 

                 A study of planning, designing, and managing resources that are related to hotel and 

lodging businesses such as building, security system, environmental system, power management 

system, system maintenance including inside and outside hotel sanitation. 

 

กร. 551 การจัดการสื่อดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HM 551 Digital Media Management for Hospitality Industry   

      ศึกษารูปแบบ ความสำคัญ รายละเอียดขอแตกตาง การประยุกตใช ของสื่อดิจิทัลรูปแบบตางๆ ที่ใชใน

อุตสาหกรรมการบริการ รวมไปถึงวิธีการจัดทำสื่อ และการวางชองทางในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายเพื่อการ

ประชาสัมพันธ และการสื่อสารขอมูลที่มีประสิทธิภาพ  

      A study of the importance and difference of digital media applications in the area of 

service industry, media development, communication channel planning for effective public 

relations and information communication. 

 



22 

 

สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม 

กร. 552 บัตเลอร 3 (3 – 0 – 6) 

HM 552 Butler Service   

                 ศึกษาพื้นฐานความรูความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของผูใหบริการสวนบุคคล ตลอดจนศิลปะความ

เชี่ยวชาญที่จำเปนตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถนำไปใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพการเปนบัตเลอร ที่ลูกคาผู

เขาพักโรงแรมไดรับการบริการระดับสูงแบบมอือาชีพ 

                 A study of the fundamental knowledge of the role and responsibility of butler service. 

Necessary professional skills for providing high quality and professional service to the hotel’ s 

customer will be introduced and practiced in this course. 

 

กร. 255 ขนมอบเบื้องตน 3 (3 – 4 – 8) 

HM 255 Basic Patisserie  

                 ศึกษาหลักการและเทคนิคการทำขนมอบ ดวยวิธีการผสมแบบตางๆ และรูจักองคประกอบของขนมข้ัน

พื้นฐาน อุปกรณในครัว วัตถุดิบ หลักการคัดเลือกวัตถุดิบใหถูกตองตามหลักโภชนาการ และสุขอนามัยในการ

ประกอบอาหาร โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

                This course covers the fundamental knowledge, skills, and techniques necessary in the 

preparation of basic patisseries; mixing methods, basic bakery elements, baking tools and 

equipment, ingredients, ingredient selection, nutrition and hygiene. This course is offered in 

theoretical and practical study. 

 

กร. 520 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารประจำชาต ิ 3 (3 – 0 – 6) 

HM 520 Introduction to World Cuisine  

                 ศึกษาความเปนมาและลักษณะเดนของอาหารนานาชาติ วัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร วัตถุดิบ

หลัก ผานทางบทเรียนและประสบการณจริงจากตัวอยางอาหารหลากหลายประเทศ 

                 A study of history and characteristics of world cuisine including dining cultures, main 

ingredients through references and actual experiences of various countries’ cuisines. 

 

กร. 521 อาหารไทย 3 (3 – 4 – 8) 

HM 521 Thai Cuisine  

                  ศึกษาประวัติความเปนมาของอาหารไทย อุปกรณและวัตถุดิบ เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารไทย

ประเภทตางๆ รวมถึงลักษณะของอาหารไทยในแตละภาค การแกะสลักเบื้องตนเพื่อการตกแตงจาน และการ

ออกแบบเมนูสำรับอาหารไทย โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

                   A study of Thai cuisine history, tools and equipments, ingredients as well as cooking 

techniques and methods. The course also covers regional Thai cuisine, basic carving for garnishing 

and serving design. This course is offered in theoretical and practical study. 
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กร. 522 ขนมไทย 3 (3 – 4 – 8) 

HM 522 Thai Dessert  

                  ศึกษาประวัติความเปนมาของขนมไทย อุปกรณและวัตถุดิบ เทคนิคและวิธีการทำขนมไทยประเภท

ตางๆ สุขอนามัย และคำศัพทภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับขนมไทย โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

                  A study of Thai dessert history, tools and equipments, ingredients as well as cooking 

techniques and methods of various kinds of dessert. The course also covers cooking hygiene and 

English vocabulary related to Thai dessert. This course is offered in theoretical and practical study. 

 

กร. 523 อาหารไทยตนตำรับ 3 (3 – 4 – 8) 

HM 523 Authentic Thai Cuisine  

                  ศึกษาประวัติ ความเปนมา ภูมิปญญาของอาหารและขนมไทยชาววัง รวมถึงสูตรตนตำรับตางๆ ที่

ไดรับความนิยมจากอดีตสูปจจุบันผานการถายทอดดวยเทคนิคการประกอบอาหารแบบดั้งเดิม โดยเนนทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัต ิ

                  A study of Thai royal court cuisine history and wisdom including original cooking 

techniques of renowned recipes passed on from the past to present. This course is offered in 

theoretical and practical study. 

 

กร. 524 อาหารตะวันตก 3 (3 – 4 – 8) 

HM 524 Western Cuisine  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน กร. 254                   

ศึกษาประเภทของอาหารตะวนัตก วัตถุดิบหลัก และเทคนิคเฉพาะในการประกอบอาหารและตกแตง

จาน รวมถึงการสรางสรรคและการนำเสนอในรูปแบบประยุกต โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

                  A study of Western cuisine including its categories, main ingredients, specific cooking 

techniques and plate decoration as well as creative presentation. This course is offered in 

theoretical and practical study. 

 

กร. 525 อาหารเอเชีย 3 (3 – 4 – 8) 

HM 525 Asian Cuisine  

                  ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของอาหารในภูมิภาคเอเชีย อุปกรณและวัตถุดิบที่ใช เทคนิค

และวิธีการประกอบอาหาร โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

                  A study of history and characteristics of Asian Cuisine, specific tools and ingredients, 

cooking techniques and methods. This course is offered in theoretical and practical study. 
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กร. 526 ขนมอบข้ันสูง 3 (3 – 4 – 8) 

HM 526 Advanced Patisserie  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน กร. 255 

                  ศึกษาหลักการและเทคนิคการทำขนมอบขั้นสูงดวยการนำองคประกอบพื้นฐานมาผสมผสานและจัด

แตงเขาดวยกัน โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

                 A study of Advanced patisserie principles and cooking techniques by integrating basic 

elements with decoration. This course is offered in theoretical and practical study. 

 

กร. 528 ศิลปะการตกแตงอาหาร 3 (2 – 3 – 6) 

HM 528 Food Styling  

                  ศึกษาวิธีการและเทคนิคการตกแตงอาหารในรูปแบบและวัฒนธรรมตางๆ การประยุกตใชวัตถุดิบและ

วัสดุที่หลากหลายมาจัดแตงอาหารและโตะอาหาร โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

                 This course provides knowledge of food styling methods and techniques used in 

various cultures and the application of edible and inedible materials to garnish the food and 

decorate the dining table. Both theoretical and practical learning methods will be emphasized. 

 

กร. 529 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม 3 (2 – 3 – 6) 

HM 529 Art of Fruit and Vegetable Carving  

                  ศึกษาหลักการและองคประกอบของงานแกะสลักในรูปแบบตางๆ ผานเทคนิคการแกะสลักของ

ลวดลายตางๆที่หลากหลาย เพื่อการนำไปใชใหเหมาะสมกับงานในโอกาสตางๆ รวมถึงการประยุกตใชวัสดุอุปกรณ

เพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม และลดตนทุนใหกับชิ้นงาน โดนเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

                 A study of principles and elements of Fruit and Vegetable carving in various forms and 

patterns for suitable usage in different situations including tools and equipments for more added 

value and cost reduction. This course is offered in theoretical and practical study. 

 

กร. 530 ความรูเคร่ืองดื่มสากลเบื้องตน 3 (3 – 0 – 6) 

HM 530 Introduction to World Beverage  

                 ศึกษาความรูเรื่องเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมบริการ ประเภทของเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมี

แอลกอฮอล และสวนผสมประเภทตางๆ การคำนวณสวนผสมของเคร่ืองดื่ม เนนการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

เพื่อใหเปนการปูพื้นฐานใหผูเรียนไดสามารถนำความรูที่เรียนมาไปใชในการปฏิบัติ และการจัดการตลอดจนมีความรู

ในความเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

                  This course introduces beverage knowledge in service industry, types of beverages 

including alcoholic and non- alcoholic and ingredients.  This course emphasizes theoretical and 

practical study to prepare students for applying knowledge for higher level courses. 
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กร. 533 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับไวน  3 (3 – 0 – 6) 

HM 533 Introduction to Wine  

                  ศึกษาประวัติความเปนมา ถิ่นกำเนิด ประเภทและชนิดของไวน ขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา การ

อานฉลากและการเลือกซื้อ รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับไวนแตละชนิด รสชาติของไวน การเก็บ

รักษาไวน การเปดและเสิรฟไวน ความรูเร่ืองไวนกับสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที ่

                 This course introduces the geography and history of wine as well as the art of wine 

making and evaluation. Students will have the opportunity to gain knowledge on food pairing, 

wine keeping, and wine servicing. A field trip to winery or wine vendors is included.  

 

กร. 534 ศิลปะการชงกาแฟ  3 (2 – 3 – 6) 

HM 534 The Art of Coffee Making  

      ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาแฟ ประเภทและการเลือกเมล็ดกาแฟ เทคนิคการชงกาแฟรูปแบบ

ตางๆ การสรางสรรครายการเครื่องดื่ม การเลือกซื้อและการดูแลรักษาอุปกรณ รวมถึงการจัดการธุรกิจรานกาแฟ 

โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

     Study about the basics of coffee, types and seeds selection, different coffee making 

techniques, creating beverage list. Equipment purchasing and maintenance, managing cafe 

business with a focus on both theoretical knowledge and practice. 

 

กร. 535 ศิลปะการชงชา  3 (2 – 3 – 6) 

HM 535 The Art of Tea Making  

      ศึกษาความรูเบื้องตนเกี ่ยวกับชา ประเภทและการเลือกใบชา เทคนิคการชงชารูปแบบตางๆ การ

สรางสรรครายการเครื่องดื่ม การเลือกซื้อและการดูแลรักษาอุปกรณ รวมถึงการจัดการธุรกิจรานชา โดยเนนทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

     Study about the basics of tea, types and tea leaves selection, different tea beverage 

making techniques, creating beverage list. Equipment purchasing and maintenance, managing 

teahouse business with a focus on both theoretical knowledge and practice. 

 

กร. 536 การเปนเจาของธุรกิจคาเฟ 3 (3 – 0 – 6) 

HM 536 Entrepreneurship in Café Business  

      ศึกษาความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับกาแฟ ประเภทและการเลือกเมล็ดกาแฟ การสรางสรรครายการ

เครื่องดื่ม การเลือกซื้อและการดูแลรักษาอุปกรณ เทคนิคการชงกาแฟรูปแบบตางๆ รวมถึงการจัดการธุรกิจราน

กาแฟ โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

     A study of the coffee basic knowledge covering types of seeds and selection, coffee 

making techniques, creating beverage list, equipment purchasing and maintenance, managing cafe 

business focusing on both theoretical knowledge and practical study. 
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กร. 538 การออกแบบประสบการณการรับประทานอาหาร 3 (3 – 0 – 6) 

HM 538 Food and Dining Experience Design  

      ศึกษาหลักการคิดและเทคนิคกระบวนการออกแบบวางแผนรายการอาหาร บรรยายกาศที่สัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม และสรางการรับรูผานประสบการณใหมๆ ดานสุนทรียภาพในการรับประทาน เพื่อนำเสนอในรูปแบบ

ประยุกตแนวคิดใหสอดคลองกับรูปแบบภัตตาคารแตละประเภท 

    A study of concepts and techniques in menu design, ambiance and environment to 

create new aesthetic dining experiences and present new ideas which are compatible with each 

type of restaurant.  

 

กร. 539 อาหารเพื่องานเลี้ยงสงัสรรค 3 (2 – 3 – 6) 

HM 539 Party Food  

                        ศึกษาลักษณะของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใชในงานเลี้ยงสังสรรค การออกแบบเมนูอาหาร 

คำนวณปริมาณการผลิต วิเคราะหตนทุนเพื่อคำนวณราคาขาย เทคนิคการประกอบอาหารและเคร่ืองดื่มตามรูปแบบ

งานตางๆ โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

                       A study of types of food and beverage which are served in parties as well as 

menu design, food production quantity, cost analysis for pricing calculation, food and beverage 

production techniques for different kind of party. This course is offered in both theoretical and 

practical study. 

 

กร. 540 อาหารจานดวนเพื่ออาชีพ 3 (2 – 3 – 6) 

HM 540 Commercial Street Food  

                        ศึกษาลักษณะของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใชในงานเลี้ยงสังสรรค การออกแบบเมนูอาหาร 

คำนวณปริมาณการผลิต วิเคราะหตนทุนเพื่อคำนวณราคาขาย เทคนิคการประกอบอาหารและเคร่ืองดื่มตามรูปแบบ

งานตางๆ โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

                       This course is designed for popular street food for entrepreneurs in creative 

economy era, raw material origins, equipment and appliances, cost analysis and proportion 

including how to add value to product. 

 

กร. 549 อาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 3 (2 – 3 – 6) 

HM 549 Food and Beverage for Wellness  

                 ศึกษาเร่ืองโภชนาการเบื้องตน การออกแบบเมนูอาหารและเคร่ืองดื่มตามขอจำกัดของผูบริโภค เทคนิค

การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

                 The study of general food nutrition, designing menus in accordance with customer 

limitations, and healthy recipes techniques by emphasizing both theoretical knowledge and 

practice. 
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กร. 550 การผสมเคร่ืองดื่ม 3 (2 – 3 – 6) 

HM 550 Bartending  

                 ศึกษาเคร่ืองดื่มและสวนผสมประเภทตางๆ ทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล การเลือกใชอุปกรณ 

ลีลาการผสมเครื่องดื่มและการเสิรฟ การคำนวณสวนผสมของเครื่องดื่ม เนนการเรียนภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ควบคูกันไปเพื่อใหผูเรียนสามารถนำความรูที่เรียนมาไปสรางสรรคเคร่ืองดื่มชนิดใหมๆ ได 

                Students will explore various types of beverages and mixed drinks, both alcoholic and 

non-alcoholic. Focus is placed on the study of tools and equipment, mixing and serving 

techniques, and measures as applied to bartending. Through both theoretical and practical 

lessons, students will be able to create and prepare a variety of mixed drinks 

 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ (15 หนวยกิต)          

                

ทรจ. 001 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 001 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

                 การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษาจีนเบื ้องตน พรอมทั ้งเรียนรู คำศัพท และไวยากรณ

ระดับพื้นฐาน  เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลวสามารถตอบคำถามได 

                 A study of reading and writing basic Chinese characters as well as vocabulary and basic 

grammar.  This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering 

question.  

 

ทรจ. 002 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 002 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรจ. 001 

การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษาจีนพื้นฐานสำหรับ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจ

บริการระดับตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได รวมทั้งการเขียนประโยคอยาง

งายได 

A continuous practice of Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry I    in reading, writing, speaking and listening skills. The course provides a study of vocabulary, 

sentence structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such as 

tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant businesses and emphasizes 

conversation, message reading.  Students are expected to be able to summarize the message content 

and answer questions including writing basic Chinese sentences. 
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ทรจ. 003 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 003 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรจ. 002 

                 เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรู คำศัพท รูปประโยค สำนวน 

และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่สูงขึ้นตอจากภาษาจีนพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม

บริการ 2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร และการพูดแสดง

ความคิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่

เก่ียวของ  

                  Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, 

sentence structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in 

a higher level than Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II. This course 

emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative writing and opinion expressing. 

 

ทรจ. 004 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 004 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรจ. 003 

                 เสริมสรางความชำนาญในทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูป

ประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนขึ้นจากภาษาจีนพื้นฐานสำหรับ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 โดยเนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ ขาว 

สำนวน  คำศัพทเฉพาะ การตีความขั้นสูง และการสนทนาในสถานการณ ตางๆ  ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจ

ทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

      Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, 

sentence structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses 

in a higher level than Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III.  This 

course emphasizes listening, news article reading and writing, idioms, technical terms, high- level 

interpretation, and conversation in various situations in tourism business, airline business, hotel, 

restaurant and other relevant businesses. 

 

ทรจ. 005 ภาษาจนีเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 005 Chinese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรจ. 004 

                 การฝกการใชทักษะภาษาจีนในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ  เพื่อการ

ปฏิบัติงานในสวนตางๆ ของธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ การตอบปญหาที่ซับซอนและขอสงสัยของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการบริการสำหรับลูกคา 

                 An integrated practice of Chinese listening, speaking, reading, and writing for professions 

in hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and other 
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relevant businesses. This course emphasizes answering complex questions as well as service culture 

and etiquettes. 

 

ทรญ. 001 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 001 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry I 

 

                 การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุนเบื้องตน พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท และไวยากรณ

ระดับพื้นฐาน  เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลวสามารถตอบคำถามได 

                 A study of reading and writing basic Japanese characters as well as vocabulary and basic 

grammar. This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering 

question.  

 

ทรญ. 002 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 002 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry II 

 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรญ. 001 

                 การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุนพื้นฐานสำหรับ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบท

ธุรกิจบริการระดับตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การ

โรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได รวมทั้งการเขียน

ประโยคอยางงายได  

                A continuous practice of Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry I in reading, writing, speaking and listening skills. The course provides a study of vocabulary, 

sentence structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such as 

tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant businesses and emphasizes 

conversation, message reading.  Students are expected to be able to summarize the message 

content and answer questions including writing basic Japanese sentences. 
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ทรญ. 003 ภาษาญี่ปุนพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 003 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry III 

 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรญ. 002 

                 เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรู คำศัพท รูปประโยค 

สำนวน และไวยากรณที่เก่ียวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่สูงข้ึนตอจากภาษาญี่ปุนพื้นฐานสำหรับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมบริการ 2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร 

และการพูดแสดงความคิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการเชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และ

ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

                 Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, 

sentence structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality 

businesses in a higher level than Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry II. This course emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative 

writing and opinion expressing. 

 

ทรญ. 004 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 004 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry IV 

 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรญ. 003 

                 เสริมสรางความชำนาญในทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท 

รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนขึ้นจากภาษาเกาหลีพื้นฐาน

สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 โดยเนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ 

ขาว สำนวน  คำศัพทเฉพาะ การตีความข้ันสูง และการสนทนาในสถานการณ ตางๆ  ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน 

ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

                Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, 

sentence structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality 

businesses in a higher level than Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry III.  This course emphasizes listening, news article reading and writing, idioms, technical 

terms, high- level interpretation, and conversation in various situations in tourism business, airline 

business, hotel, restaurant and other relevant businesses. 
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ทรญ. 005 ภาษาญีปุ่นเพื่อการปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 005 Japanese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรญ. 004 

                 การฝกการใชทักษะภาษาญี่ปุนในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ  เพื่อการ

ปฏิบัติงานในสวนตางๆ ของธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ การตอบปญหาที่ซับซอนและขอสงสัยของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการบริการสำหรับลูกคา   

                  An integrated practice of Japanese listening, speaking, reading, and writing for 

professions in hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and 

other relevant businesses. This course emphasizes answering complex questions as well as service 

culture and etiquettes. 

 

ทรก. 001 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 001 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality  

Industry I 

 

                 การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลีเบื้องตน พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท และไวยากรณ

ระดับพื้นฐาน  เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลวสามารถตอบคำถามได 

                 A study of reading and writing basic Korean characters as well as vocabulary and basic 

grammar.  This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering 

question.  

 

ทรก. 002 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 002 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry II 

 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรก. 001 

                 การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษาเกาหลีพื้นฐาน

สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับ

บริบทธุรกิจบริการระดับตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน 

การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได รวมทั้งการ

เขียนประโยคอยางงายได 

                 A continuous practice of Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry I   in reading, writing, speaking and listening skills. The course provides a study of vocabulary, 

sentence structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such 

as tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant businesses and 

emphasizes conversation, message reading.  Students are expected to be able to summarize the 

message content and answer questions including writing basic Korean sentences. 

 



32 

 

สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม 

ทรก. 003 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 003 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry III 

 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรก. 002 

                 เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรู คำศัพท รูปประโยค 

สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่สูงขึ้นตอจากภาษาเกาหลีพื้นฐานสำหรับบุคลากร

ในอุตสาหกรรมบริการ 2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อ

ติดตอสื่อสาร และการพูดแสดงความคิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการเชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

                   Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, 

sentence structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality 

businesses in a higher level than Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry II.  This course emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative 

writing and opinion expressing. 

 

ทรก. 004 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 004 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry IV 

 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรก. 003 

                 เสริมสรางความชำนาญในทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท 

รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนขึ้นจากภาษาเกาหลีพื้นฐาน

สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 โดยเนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ 

ขาว สำนวน  คำศัพทเฉพาะ การตีความข้ันสูง และการสนทนาในสถานการณ ตางๆ  ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน 

ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

                  Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, 

sentence structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality 

businesses in a higher level than Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry III.  This course emphasizes listening, news article reading and writing, idioms, technical 

terms, high- level interpretation, and conversation in various situations in tourism business, airline 

business, hotel, restaurant and other relevant businesses. 
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ทรก. 005 ภาษาเกาหลีเพื่อการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 005 Korean for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน ทรก. 004 

                     การฝกการใชทักษะภาษาเกาหลีในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ  

เพื่อการปฏิบัติงานในสวนตางๆ ของธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจ

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การตอบปญหาที่ซับซอนและขอสงสัยของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการบริการ

สำหรับลูกคา   

                     An integrated practice of Korean listening, speaking, reading, and writing for 

professions in hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and 

other relevant businesses. This course emphasizes answering complex questions as well as service 

culture and etiquettes. 

 

กร. 612 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัตงิานฝายหองพัก 3 (3 – 0 – 6) 

HM 612 English for Room Division Operations  

                  ศึกษาคำศัพท วลี สำนวน รวมทั้งฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในแผนกบริการ

สวนหนาและแผนกแมบาน ไดแก การรับโทรศัพท การสำรองหองพัก การตอนรับ การใหขอมูลดานการบริการ การ

ชำระคาบริการ การตอบสนองขอเรียกรองของลูกคา การจัดการขอรองเรียน 

                   Study vocabulary, phrases, idioms with practice in English communication skills for 

Room Division and housekeeping department operations; dealing with phone calls, making room 

reservations, welcoming guests, giving information to guests, cashiering and answering guests enquiry 

as well as dealing with guest complaints.  

 

กร. 613 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัตงิานรานอาหาร 3 (3 – 0 – 6) 

HM 613 English for Restaurant Operations  

                  ศึกษาคำศัพท วลี สำนวน รวมทั้งฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานดานอาหารและ

เครื่องดื่ม ไดแก การรับโทรศัพท การสำรองที่นั่ง การตอนรับ การใหขอมูลดานอาหารและเครื่องดื่ม การชำระ

คาบริการ การตอบสนองขอเรียกรองของลูกคา การจัดการขอรองเรียน 

                 Study vocabulary, phrases, idioms, with practice in English communication skills for 

food and beverage operations; dealing with phone calls, seat reservations, welcoming guests, 

introducing menus, cashiering, answering guests enquiry as well as dealing with guest complaints.  
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กร. 614 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัตงิานฝายการขายและการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

HM 614 English for Hotel Sales and Marketing  

                  ศึกษาคำศัพท วลี สำนวน รวมทั้งฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานดานการขาย

และการตลาด ไดแก การรับโทรศัพท การตอนรับ การนำเสนอสินคาและบริการของโรงแรม การกำหนดอัตรา

คาบริการ การเจรจาตอรอง การตอบสนองขอเรียกรองของลูกคา การจัดการขอรองเรียน    

                   A study of English structure and vocabulary used in hotel sales and marketing 

operation, such as taking telephone calls, welcoming guests, presenting hotel products or services, 

hotel pricing, negotiation process, responding to guests’ requests and dealing with complaints.  

 

กร. 615 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3 (3 – 0 – 6) 

HM 615 English Reading and Writing for Hotel  

                  ฝกทักษะการอานและแปลความหมายจากเอกสารภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจโรงแรม รวมถึงฝกทักษะ

การเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการกรอกแบบฟอรม การเขียนโนตยอ สูตรอาหาร การโตตอบเอกสารในรูปแบบตางๆ 

                  Practice reading and interpreting English documents used in the hotel industry; 

including writing skills which emphasize form filling, writing notes, cooking recipe, and responding 

documents in any kind of form. 

 

กร. 616 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัตงิานครัว 3 (3 – 0 – 6) 

HM 616 English for Kitchen Operations  

                  ศึกษาคำศัพท วลี สำนวน รวมทั้งฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานดานงานครัว 

ไดแก ตำแหนงตางๆในครัว การระบุประเภทของอุปกรณครัว การใชงานเครื่องครัว รวมถึงการอธิบายเทคนิคการ

ทำอาหาร 

                  A study of English structure and vocabulary used in kitchen  operations, such as roles 

and positions in the kitchen, knowledge of kitchen tools and equipments, instructions of using tools 

and equipment, and some cooking techniques explanation.  
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต) 

ธบ. 200 ธุรกิจสายการบนิ 3 (3 – 0 – 6) 

AB  200 Airline Business  

                  ศึกษาความเปนมาและความสำคัญของธุรกิจสายการบิน ขอมูลที่ใชในการใหบริการการบิน ภูมิศาสตร

การบิน การจัดตารางเวลา บัตรโดยสารและการคำนวณคาโดยสาร การใหบริการผูโดยสารทั่วไป การสำรองที่นั่ง 

ระเบียบพิธีการเขา-ออกระหวางประเทศ การขนสงสินคาทางอากาศ และขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจสายการบิน 

                  A study of the history and importance of the airline business, along with knowledge 

of airline operations, arrangement of timetables, ticketing, basic air fare calculation based on aerial 

geography, passenger services, reservation, regulations of immigration and emigration, air cargo 

transportation, and international agreements related to the airline business.   

 

สศ. 301 สหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education  

 ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและทักษะดาน

ตางๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณงาน การพัฒนา

ทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม สรางสรรคการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคกร เทคนิค

การคิดอยางสรางสรรค เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเปนผูประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม 

รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ ขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

            The course provides concepts and knowledge related to pre-cooperative education system 

while prepares students to be able to possesses different skills such as job application, firm 

selection, interview techniques, communication and people skills, personal grooming and 

personality, activity- based project, organizatgional culture, creative thinking, writing and presenting 

skills, entrepreneurial skills, moral, ethics, and work protocol as well as work safety.  

   

กร. 711 การแกะสลัก 3 (2 – 3 – 6) 

HM 711 Food Carving  

                  ศึกษาเทคนิคและรูปแบบการแกะสลักผักและผลไม การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ การใชและดูแลรักษา

อุปกรณและชิ้นงานที่สำเร็จแลว รวมถึงการนำหลักศิลปะมาประยุกตใชในการแกะสลัก โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

              Study techniques and different ways of food carving, ingredient selection and preparation, 

equipment and pieces  utilization, maintenance, the art adoption in carving techniques with a focus 

on both theoretical knowledge and practice.   
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กร. 712 ศิลปะการถายภาพอาหาร 3 (2 – 3 – 6) 

HM 712 The Art of Food Photography  

                  ศึกษาการถายภาพเบื้องตนในระบบดิจิทัล การใชกลองและอุปกรณตางๆ เทคนิคการถายภาพอาหาร 

การสื่อสารผานภาพ การตกแตงภาพถายดวยโปรแกรมการจัดการภาพถายที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงานที่จะ

นำไปใชตามวัตถุประสงคของภาพถายนั้นๆ โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

                  A study of basic digital photography, digital camera and equipments, food 

photography techniques, photography as communication, and photo editing with modern and 

suitable image editing software. Both theoretical and practical learning methods will be 

emphasized. 

 

กร. 713 ศิลปะการทำขนมหวานจากน้ำตาล 3 (2 – 3 – 6) 

HM 713 Confectionery Art  

                  ศึกษาวิธีการทำขนมหวานจากน้ำตาล วัตถุดิบ อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการทำลูกกวาด

ประเภทตางๆ โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

                    A study of confectionery including raw material, equipment and appliances for 

creating and designing confections. 

 

กร. 714 ศิลปะการตกแตงเคก 3 (2 – 3 – 6) 

HM 714 The Art of Cake Decoration  

                  ศึกษาวิธีการตกแตงเคกแบบตางๆตามสมัยนิยม วัตถุดิบ อุปกรณและเคร่ืองมือ โดยเนนทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ  

                  A study of various contemporary cake decorations, materials, equipments and tools. 

Both theoretical and practical learning methods will be emphasized. 

 

กร. 717 งานดอกไมวิจติรศิลป 3 (2 – 3 – 6) 

HM 717 The Art of Flower Craft  

                  ศึกษาประวัติ คุณคา และรูปแบบของงานดอกไมสดและงานใบไมของไทย ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ

ปจจุบัน ผานงานประณีตศิลปเชิงชาง เย็บ ปก ถัก รอย การคัดเลือก จัดเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุ-

อุปกรณ การคำนวณตนทุนและราคาจัดจำหนาย การออกแบบบรรจุภัณฑ และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชิ้นงาน 

                  A study of history, values, and patterns of classic and modern flower and leaf art, the 

art of sewing and embroidery, use and maintenance of equipment and tools, cost and pricing 

calculation, packaging design, and creating value-added for the flower work. 
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กร. 718 การจัดดอกไมข้ันสูง 3 (2 – 3 – 6) 

HM 718 Advanced Flower Arrangement  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน กร. 513  

                  ศึกษาหลักการและองคประกอบของการจัดดอกไมขั้นสูงในรูปแบบตางๆ โดยผานเทคนิคการจัด

ดอกไมที ่หลากหลาย  การออกแบบใหเหมาะสมกับงานในโอกาสตางๆ  การประยุกตใชวัสดุอุปกรณเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มและลดตนทุน การวิเคราะหเชิงทฤษฏีเพื่อนำทัศนคติ แนวคิด จินตนาการมาสรางสรรคใหเกิดเปนรูปธรรม 

รวมถึงการเรียนรูอุตสาหกรรมดอกไม การจัดหาแหลงวัตถุดิบ ทั้งในและตางประเทศ และการเจรจาตอรองเชิงธุรกิจ   

                  A study of principles and components for diverse advance flower arrangements with 

various advance techniques, the flower design for several occasions, application of materials for 

creating value-added and reducing cost, theoretical analysis to bring perceptions and ideas to the 

concrete work, flower industry, domestic and international material sourcing, and business 

negotiation. 

 

กร. 719 การศึกษาเฉพาะเร่ืองในธุรกิจโรงแรมและอาหาร 3 (1 – 6 – 6) 

HM 719 Independent Studies in Hotel and Culinary Business  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน กร. 154  

                  ศึกษาคนควาในหัวขอหรือประเด็นที่นาสนใจที่เปนประโยชนในเชิงวิชาการและ/หรือวิชาชีพของธุรกิจ

โรงแรมและอาหารทั้งในและตางประเทศ ภายใตการใหคำแนะนำจากอาจารยประจำหลักสูตร  

                  The course emphasizes a thorough study of relevant topics or matters in the hotel 

and culinary business locally and internationally. Individualized study is carried out under faculty 

supervision. 

 

ทร. 369 การจัดการการขนสงผูโดยสาร 3 (3 – 0 – 6) 

HT 369  Managing Passenger Logistics  

                  ศึกษาหลักทั่วไปและองคประกอบของการจัดการการขนสงผูโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทาง

อากาศ การวางแผน การตั้งราคา การบริหารการตลาด การจัดจำหนาย และการพัฒนาการบริการ ตลอดจน

หนวยงานและกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 

                  A study of general passenger logistics concepts and elements covering land, water 

and air transportation including planning, pricing, sales and marketing, service development, as 

well as relevant lawsuit.  
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ง.  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (6 หนวยกิต) 

กร. 200 การฝกงาน 1  3 (0 – 40 – 0) 

HM 200 Internship I  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน กร. 251 หรือ กร. 252 หรือ กร. 253 หรือ กร. 254 

                  นักศึกษาสามารถฝกงานไดทั้งในประเทศหรือตางประเทศ การฝกงานเปนการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อให

โอกาสนักศึกษาไดนำเอาความรูความเขาใจที่ไดเรียนไปใชในสถานการณจริงในการปฏิบัติงานโรงแรม ภัตตาคาร เรือ

สำราญ สปา สมาคมโรงแรมไทย สภาหอการคาไทย รวมทั้งหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และจะจบหลักสูตรไดตอเมื่อ

มีชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 400 ชั่วโมง การศึกษานี้จะอยูภายใตการควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชารวมกับ

หนวยงานที่รับนักศึกษาเขาฝกงาน 

                   Students are allowed to do an internship either in Thailand or overseas. Internship 

based study enables students to adapt theoretical knowledge to real life situations in hotel, 

restaurant, cruise, spa, Thai Hotel Association, Thai Chamber of Commerce or other service related 

work placements. Students are required to complete at least 400 working hours. The internship is 

monitored and evaluated under cooperation between the Department of Tourism and Hotel 

Studies and the work placements. 

 

กร. 300 การฝกงาน 2 3 (0 – 40 – 0) 

HM 300 Internship II  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน กร. 251 หรือ กร. 252 หรือ กร. 253 หรือ กร. 254 

           นักศึกษาสามารถฝกงานไดทั้งในประเทศหรือตางประเทศ การฝกงานเปนการศึกษาภาคปฏิบัติเพื ่อให

โอกาสนักศึกษาไดนำเอาความรูความเขาใจที่ไดเรียนไปใชในสถานการณจริงในการปฏิบัติงาน โดยแผนกที่นักศึกษา

เลือกฝกปฏิบัติงานจะตองสอดคลองกับวิชาความสนใจเฉพาะดานที่นักศึกษาเลือกเรียน และจะจบหลักสูตรไดตอเมื่อ

มีชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 400 ชั่วโมง การศึกษานี้จะอยูภายใตการควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชารวมกับ

หนวยงานที่รับนักศึกษาเขาฝกงาน 

                  The advanced internship course allows the students to do an internship either in 

Thailand or overseas. The chosen work placement must be different from the Internship I course. 

Internship based study enables students to adapt theoretical knowledge into real life situation in 

hotel, restaurant, cruise, spa, Thai Hotel Association, Thai Chamber of Commerce or other service 

related work placements. Students are required to complete at least 400 working hours. The 

internship is monitored and evaluated under cooperation between the school departments and 

the work placements.   
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กร. 400 สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมโรงแรม 6 (0 – 35 – 0) 

HM 400 Cooperative Education in Hotel Industry  

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน สศ. 301 

                  ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อ

เสริมสรางใหนักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพ จากการปฏิบัติงานพื้นฐาน อยางมีหลักการและเปนระบบ 

นักศึกษาจะ ตองมีการฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา หรือ 

16 สัปดาห ซึ่งเปนงานที่มีคุณภาพหรือเปนงานที่เนนประสบการณทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับ

สาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เปนงานที่เปนประโยชนตอองคกร รวมถึงมี

การประเมินผลการทำงานจากคณาจารยรวมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะตองจัดทำรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

                  Students study the practical working system in a workplace through being an 

employee. The course is designed to prepare students to be ready for professional careers by 

working in principle and systematic operations. Students are required to work full time for at least 

a semester of 16 weeks. The assigned work must be of high quality or work that provides practical 

experience in the students’ major fields of study or a proposed project or work that benefits an 

organization as a whole. The Cooperative education will be monitored and evaluated under 

cooperation between the school departments and the work placements. Students are required to 

submit an evaluation report at the end of the placement.   

 


