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สาขาวิชาโรงแรมและภัตตาคาร (02744) 

02744111 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร         3(3-0-6) 

 (Introduction to Hotel and Restaurant Business)  

ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และโครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม

และธุรกิจภัตตาคาร แนวคิด รูปแบบและหลักการจัดการท่ีใชในการดําเนินงานของธุรกิจ 

แนวโนมของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอาหาร  

The history, evolution and structure of hotel and restaurant service management 

and operations. Concepts and principles used in the operations of the 

businesses. Trends of hotel and food service business.  

 

02744112 พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร             3(3-0-6) 

 (Consumer Behavior for Hotel and Restaurant Business)  

แนวคิดและความสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค ประเภท ความแตกตางของพฤติกรรมของ

ผูบริโภค วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจ วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

Concept and importance of consumer behavior. Types and differences of 

consumer behavior. Cultural and behavior changes. Internal and external factors 

effecting decision making process. Analysis of customer behavior for hotel and 

restaurant business.  

 

02744113 การส่ือสารขามวัฒนธรรมสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Cross-Cultural Communication for Hotel and Restaurant Business)  

การสื่อสารขามวัฒนธรรมของผูบริโภคในสถานการณปจจุบัน การสื่อสาร คําศัพทและสํานวนท่ี

ใชในการสื่อสารในสถานการณดานการบริการ รวมท้ังการสื่อสารขามวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของตอ

งานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาการสรางสรรคทักษะการปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม  

Cross-cultural communication of consumers in the present situation. 

Communication, words and expressions used in the field of services including 

cross-cultural communication for career. The development of creative skills for 

interaction between cultures.  

 

 

 

 

 



418 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

02744211 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Information Technology for Hotel and Restaurant Business)  

ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเพ่ือธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร พาณิชย

อิเล็กทรอนิกสและระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

Technology systems and management information systems for hotel and 

restaurant business. E-commerce and Global Distribution System in hotel and 

restaurant business. Software application in hotel and restaurant business. Laws 

and ethics relate to information technology.  

 

02744221 การตลาดสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร             3(3-0-6) 

 (Marketing for Hotel and Restaurant Business)  

ความหมาย ความสําคัญของการจัดการการตลาดและการขายสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด              

การวิเคราะหปญหาทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศ

ทางการตลาด การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงทางการตลาด 

การพัฒนากลยุทธการตลาด การควบคุมกิจกรรมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด 

กรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

Meaning and the importance of marketing and sales management to hotel and 

restaurant business. Marketing process. Marketing environment. Analysis of 

marketing opportunities. Analysis of marketing problems. Consumer behavior. 

Market research and marketing information systems. Market segmentation. The 

target market. Market positioning. Marketing strategy development. Control of 

marketing activities. Ethical marketing. Case Studies in hotel and restaurant 

business.  

 

02744231 การจัดการฝายหองพัก           3(3-0-6) 

 (Rooms Division Management)  

โครงสรางงานฝายหองพัก การจัดการระบบการใหบริการ การประสานงานในฝายหองพักกับ

หนวยงานภายในและภายนอกองคกร การบริหารความปลอดภัยและสวัสดิภาพของแขก การ

จัดทํางบประมาณและการควบคุมรายจาย การควบคุมบริภัณฑ การจัดการรายไดและการ

ควบคุมอุปสงคของแขก การวางแผน การควบคุม และการพัฒนาบุคลากรในฝายหองพัก  
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Organization structure of rooms division department. Service system 

management. Coordination in rooms division department with internal and 

external organizations. Safety and welfare management for guests. Budgeting and 

expense controlling. Equipment controlling. Revenue Management and 

demanding control of guests. Planning, controlling and personnel developing of 

rooms division department.  

 

02744232 การดําเนินงานบริการสวนหนา           3(2-2-5) 

 (Front Office Operations)  

โครงสราง ตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบของแผนกบริการสวนหนา การวางแผนการ

ดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ประเภทของหองพัก อัตราหองพัก ข้ันตอนการปฏิบัติงานสวน

หนาโรงแรมดานการตอนรับ การสํารองหองพัก การลงทะเบียนเขาพัก การจัดการหองพัก                

การชําระเงิน ระบบบัญชีสวนหนา การประสานงานกับแผนกตางๆ การจัดการดานความ

ปลอดภัย การสรางมาตรฐานและการจัดการคุณภาพของงานบริการสวนหนา การฝกปฏิบัติ

โปรแกรมจําลอง  

Organization structure, position and responsibilities of front office department. 

Planning and procedures. Room types. Room rate. Operation of the hotel front 

desk. Room reservation. Room registration. Room management. Front office 

payment system. Coordination with various departments. Security management. 

Standard and quality service of front office service. Training simulator.  

 

02744233 การจัดการงานหองผาและหองซักรีด            3(3-0-6) 

 (Laundry and Linen Room Management)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744331  

โครงสรางและการจัดองคกร การจัดการและการใหบริการภายในและภายนอกโรงแรม การ

ดําเนินงานภายในหองผาและหองซักรีด เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและเคมีภัณฑในการ ซัก อบ 

รีด ชนิดของผา ทฤษฎีและเทคนิควิธีการ ซัก อบ รีด การควบคุมวัสดุคงคลัง เอกสารท่ีเก่ียวของ

ในหองผาและหองซักรีด  

Structure and organization management. Management and service for inside and 

outside hotel. Operation in laundry and linen room. Tools, equipment and 

chemicals in laundry. Types of fabric. Theories and techniques of washing, drying 

and ironing.  Inventory control. Related documents in laundry and linen room.
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02744241 การจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม                3(3-0-6) 

 (Food and Beverage Division Management)  

โครงสรางงานฝายอาหารและเครื่องด่ืม การจัดการระบบการจัดซ้ือ การจัดการรายการอาหาร

และการกําหนดราคาขาย การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องด่ืม การจัดทําตํารับอาหาร

มาตรฐาน การจัดการดานการเงินและงบประมาณ การควบคุมและประกันคุณภาพอาหารและ

เครื่องดื่ม สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย  

Organization structure of food and beverage department. Purchasing 

management system. Menu management and pricing. Food and beverage cost 

control. Standard recipes preparation. Financing and budgeting management. 

Controlling and quality assurance of food and beverage. Food sanitation and 

safety.  

02744242 การจัดการงานครัว                  3(3-0-6) 

 (Kitchen Management)  

โครงสรางงานครัว หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกครัว การประสานงานของแผนก

ครัวกับแผนกอ่ืน แนวคิดการจัดการครัว การออกแบบและวางผังครัว อุปกรณการติดตั้งและการ

บํารุงรักษา ความสัมพันธของการออกแบบรายการอาหาร การควบคุมตนทุนและคุณภาพอาหาร  

การจัดการงบประมาณ บุคลากร สุขาภิบาลและความปลอดภัย ระบบการวิเคราะหอันตรายและ

จุดวิกฤต (HACCP) ในงานครัว  หลักโภชนาการ การจัดเตรียมชนิดของอาหาร  

Organization structure. Responsibilities of staff in the kitchen department. 

Coordination with other departments. Concept of kitchen management. Design 

and layout of the kitchen. Equipment installation and maintenance. Relationship 

of the menu items. Cost control and food quality. Budgeting, personnel, 

sanitation and safety management. Hazard Analysis and Critical Control Point 

(HACCP) in the kitchen. Nutrition. Food preparation.  

 

02744243 การดําเนินงานภัตตาคาร               3(2-2-5) 

 (Restaurant Operation)  

โครงสรางและการดําเนินงานบริการในภัตตาคาร การประสานงานในครัว การจัดผังการทํางาน

เพ่ือการบริการในภัตตาคาร หลักการสํารองท่ีนั่งในภัตตาคาร การดําเนินงานกอนเปด ระหวาง

และปดภัตตาคาร การจัดการดานบุคลากรในภัตตาคาร หลักการสงเสริมการขายและการ

ประชาสัมพันธเพ่ือการเพ่ิมยอดขาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดําเนินงานและบริหารจัดการ

ในภัตตาคาร การดําเนินงานในภัตตาคารจําลอง  

Organization structures and service operation in restaurant. Coordination in 

kitchen. Plan setting for service in a restaurant. Principles of reservation in a 
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restaurant. Operation before, during and after restaurant’s service time. Personnel 

management in a restaurant. Principles of promotion and public relations for 

raising   sales volume. Information technology for restaurant operation and 

management. Operation in a mock-up restaurant.  

02744251 การดําเนินงานหองดอกไม                 3(3-0-6) 

 (Florist Room Operation)  

โครงสรางและการดําเนินงานในหองดอกไม ประเภท คุณสมบัติ แหลงท่ีมาและวิธีการเก็บรักษา

ดอกไม อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการจัดดอกไม รูปแบบการจัดดอกไม หลักการจัดตกแตง

ดอกไมในลักษณะตางๆ เพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน หลักและทฤษฎี องคประกอบทางศิลปะ 

การออกแบบและการประยุกตใชดอกไมเพ่ือการตกแตงท้ังในและนอกสถานท่ี การประเมินราคา 

และการควบคุมตนทุน  

Organization structure and operations in florist room. Types, qualification, 

sources, and storing methods of flowers. Equipment used in floral arrangements. 

Decorated flowers formation. Principles of flower decoration in various types for 

appropriate occasion. Principles and theories of arts element. Designing and 

applying of using flowers both inside and outside place decoration. Assessment 

and cost control.  

 

02744261 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6) 

 (English for Hospitality Industry)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 03754113  

ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการสื่อสารระหวางลูกคา

และพนักงานบริการสําหรับธุรกิจบริการโรงแรมและภัตตาคาร  การติดตอประสานงาน การให

ขอมูลและตอบขอซักถาม และการแกไขปญหาเฉพาะหนา  

English language skills on the job. Vocabularies and expressions used in 

communication between customers and service employees for service business, 

hotel and restaurant. Coordinating.Providing information, answering questions and 

facing problem solving. 

02744311 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร           3(3-0-6) 

 (Laws and Professional Ethics for Hotel and Restaurant Business)  

แนวคิดและสาระสําคัญของกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎกระทรวงและ

จริยธรรมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร จรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร การแกปญหาและการใหความเปนธรรมแกลูกคา และพนักงาน  
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Concepts and importance of laws, acts, royal acts, ministerial regulations and 

ethics related to hotel and restaurant business. Professional ethics in hotel and 

restaurant business. Problem-solving and providing justification for customers and 

employees.  

 

02744312 ทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร              3(3-0-6) 

 (Human Resource for Hotel and Restaurant Business)  

แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ หนาท่ีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการ

บริหารงานดานบุคลากร การวางแผน สรรหา คัดเลือก ฝกอบรม พัฒนา และการประเมินผลของ

ทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การทํางานเปนทีม ขวัญและแรงจูงใจในการ

ทํางาน การจัดสวัสดิการ สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองคกร 

กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

Concepts of human resource. Importance, responsibilities and ethics in human 

resource management. Planning, recruiting selecting, training, developing and 

performance appraisal of human resource in hotel and restaurant business. 

Teamwork. Morale and motivation in working. Welfare for health and safety at 

work. Communication within the organization. Labor law and labor relations for 

hotel and restaurant business.  

 

02744321 การวางแผนและพัฒนาสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Planning and Development for Hotel and Restaurant Business)  

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร องคประกอบของการ

วางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การกําหนดเป าหมาย การวิ เคราะห

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

Plan and strategic management in hotel and restaurant business. Planning and 

development factors of hotel and restaurant business. Business goal setting. 

Internal and external environment analysis of hotel and restaurant business.  

 

 

02744322 การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร      3(3-0-6) 

 (Safety and Security Management for Hotel and Restaurant Business)  

รูปแบบของอุบัติภัยท่ีมีผลตอสุขภาพและอนามัยของพนักงานและแขกผูใชบริการ ภัยพิบัติท่ี

เกิดข้ึนตามธรรมชาติและเหตุการณรายท่ีมนุษยสรางข้ึน วิธีการ กระบวนการ การวางแผนและ

ปองกัน การควบคุมสถานการณในขณะเกิดเหตุ การประเมินผลและการแกไขหลังจากเกิด
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เหตุการณ การบริหารจัดการเพ่ือรองรับเหตุการณรายและอุบัติภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในโรงแรมและ

ภัตตาคาร  

Types of accident that affect both employees’ and guests’ health. Natural 

disasters and violent incident caused by human. Methods, processes, planning 

and prevention. Situation controlling. Evaluation and solving incident. 

Management for protecting undesirable incidents and accidents that may occur in 

hotel and restaurant.  

 

02744323 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Accounting  and  Financial for Hotel and Restaurant Business)  

ความรูเก่ียวกับการบัญชีตนทุน หลักและวิธีการบันทึกบัญชี หลักการวัดผลกําไร การจัดทํางบ

การเงิน และรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการแหลงเงินทุน

ระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยถาวร และ

นโยบายอ่ืนๆ ทางการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

Knowledge of cost accounting. Principles and procedures of accounting. The 

earnings measure. The preparation of financial statements and financial reports 

for hotel and restaurant business. Management of short-term, medium and long 

term financing. Management of current assets and fixed assets. And other 

financial policies for hotel and restaurant business.  

 

02744331 การดําเนินงานสวนแมบาน                 3(2-2-5) 

 (Housekeeping Operation)  

โครงสรางงานสวนแมบาน หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติของพนักงานแผนกแมบาน การ

วางแผนการดําเนินงานของแผนกแมบาน วิธีใชงานและการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณของ

แผนกแมบาน การจัดการบุคลากรของแผนกแมบาน การจัดการงานแมบานดานงานทําความ

สะอาด งานเครื่องแบบพนักงาน งานซักรีดผา งานตกแตงสถานท่ีในโรงแรม งานรักษาความ

ปลอดภัยในขอบขายของแผนกแมบาน การควบคุมคาใชจายและทํางบประมาณของแผนก

แมบาน ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการจําลอง  

Organization structure. Responsibilities. Housekeeping staff qualifications. 

Implementation plan of Housekeeping. Using and storing tools and equipment of 

housekeeping. Housekeeping personnel management. Cleaning methods 

management. Staff’s uniform. Laundry. Hotel decoration. Security in the areas of 

Housekeeping. Cost controlling and budgeting of Housekeeping. Practice in the 

simulation laboratory.  
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02744341 การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม          (2-2-5) 

 (Food and Beverage Service and Operation)  

โครงสราง หนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะการดําเนินงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

ประเภทของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะ กระบวนการ และเทคนิคการบริการ

อาหารและเครื่องด่ืม การจัดโตะอาหาร การผสมเครื่องด่ืม การดําเนินงานและการควบคุม

คุณภาพ ความปลอดภัยในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปญหาในการบริการและแนวทางการ

แกไข ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการจําลอง  

Organization structures, responsibilities and operational of food and beverage 

department. Types of food and beverage business. Characteristics, procedures, 

and techniques of food and beverage services. Table setting. Drinks mixing. 

Operation and quality control. Safety in food and beverage service. Service 

problems and solutions. Practice in the simulation laboratory.  

 

02744342 การดําเนินงานและบริการจัดเล้ียง                    3(2-2-5) 

 (Catering Operation and Service)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744241  

โครงสรางและการดําเนินงานงานจัดเลี้ยง รูปแบบของการจัดเลี้ยง การใหบริการในงานจัดเลี้ยง 

การจัดรายการอาหารในงานจัดเลี้ยง การจัดหาและการจัดเก็บอุปกรณท่ีใชในงานจัดเลี้ยง การ

คํานวณตนทุนอาหารและปริมาณอาหารในงานจัดเลี้ยง การจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ืองานจัดเลี้ยง ประชุม 

และสัมมนา การขนสงเพ่ือการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี   

Structure and catering operations. Catering formation. Service in catering. Menu 

management in catering. Equipment providing and storage in catering. Food cost 

calculation and food quantity appropriate to the guess number. Formation 

arrangement and space management in catering, conference and seminar. 

Logistics for outside catering.  
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02744343 การดําเนินงานครัวรอน                  3(2-2-5) 

 (Hot Kitchen Operation)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744242  

หลักการประกอบอาหาร เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารท่ีตองใชความ

รอนประเภทตางๆ อุปกรณท่ีใชในการประกอบอาหาร เทคนิคในการใชอุปกรณ การจัดเสิรฟ

อาหาร การเก็บรักษาวัตถุดิบท่ียังมิไดประกอบเปนอาหารและวัตถุดิบท่ีผานการประกอบเปน

อาหารแลว ฝกปฏิบัติประกอบอาหาร 

Principles of cooking, technique, skills and characteristic of preparing various kinds 

of foods that require heat. Equipment for cooking. Equipment usage techniques. 

Food serving. Storage of raw materials and cooked food. Cooking practical.  

 

02744344 การดําเนินงานครัวเย็น            3(2-2-5) 

 (Cold Kitchen Operation)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744242  

หลักการประกอบอาหาร เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารท่ีไมตองใชความ

รอนประเภทตางๆ อุปกรณท่ีใชในการประกอบอาหาร เทคนิคในการใชอุปกรณ การจัดเสิรฟ

อาหาร การเก็บรักษาวัตถุดิบท่ียังมิไดประกอบเปนอาหารและวัตถุดิบท่ีผานการประกอบเปน

อาหารแลว ฝกปฏิบัติประกอบอาหาร 

Principles of cooking, technique, skills and characteristic of preparing various kinds 

of foods that not require heat. Equipment for cooking. Equipment usage 

techniques. Food serving. Storage of raw materials and cooked food. Cooking 

practical.  

 

02744345 การดําเนินงานครัวเบเกอรี่               3(2-2-5) 

 (Bakery Kitchen Operation)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744242  

หลักการประกอบเบเกอรี่ เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการทําเบเกอรี่ ประเภทตางๆ 

อุปกรณท่ีใชในการทําเบเกอรี่ เทคนิคในการใชอุปกรณ การจัดเสิรฟเบเกอรี่ ฝกปฏิบัติประกอบเบ

เกอรี่  

Principles of bakery. Techniques, skills, and characteristics of the bakery. 

Equipment used in the bakery. Equipment usage techniques. Bakery serving. 

Bakery practical.  
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02744351 การจัดการธุรกิจรานกาแฟ                3(3-0-6) 

 (Coffee Shop Management)  

โครงสรางองคกรและการบริการในรานกาแฟ สายพันธุ แหลง การคัดเลือก และการจัดซ้ือเมล็ด

กาแฟ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช รูปแบบการชงกาแฟลักษณะตางๆ การออกแบบรายการกาแฟ 

และการตั้งราคา ควบคุมตนทุน การเพ่ิมมูลคาดวยศิลปะลาเตอารท (Latte Arts)  

Organization structure and service in coffee shop. Species, sources, selection and 

purchasing coffee beans. Equipment and tools. A variety of coffee making styles. 

Coffee menu designing and pricing. Cost control. Value added by Latte Art. 

  

02744352* การจัดการสปา             3(3-0-6) 

 (Spa Management)  

วิวัฒนาการของสปา ประเภทและองคประกอบของธุรกิจสปา การจัดการและการดําเนินงาน

ธุรกิจสปา การตลาดและการสงเสริมการตลาดธุรกิจสปา ผลิตภัณฑและการจัดอาหารในสปา 

จริยธรรมท่ีเก่ียวของ แนวโนมของธุรกิจสปา  

Evolution of spa. Types and components of spa business. Management and 

operation of spa business. Marketing and marketing promotion of spa business. 

Spa product and spa cuisine. Ethics issues. Trends of spa business.  

 

02744353 การจัดการสโมสรสุขภาพ                 3(3-0-6) 

 (Health Club Management)  

โครงสรางองคกร และการใหบริการในสโมสรสุขภาพ การจัดการระบบสมาชิก การคิดคาเสื่อม

ราคา และการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการออกกําลังกาย การควบคุมความ

ปลอดภัยในสโมสรสุขภาพ การจัดตารางและออกแบบกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

Organization structure and services in the health club. Member system 

management. Expense of depreciation and maintenance of exercises equipment 

and tools. Safety control in health club. Scheduling and designing for healthy 

recreation.  

 

02744354 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล       3(3-0-6) 

 (MICE Management)  

ความหมายและความสําคัญของการจัดประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุมและการ

จัดนิทรรศการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ลักษณะและรูปแบบของกิจกรรมตางๆ องคประกอบ

และข้ันตอนของกิจกรรมในการจัดประชุม นิทรรศการและการสัมมนา การวางแผนการตลาด 

งบประมาณ และการประสานงานกับหนวยงานตางๆ  
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Meaning and importance of Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) 

in tourism industry. Characteristics and types of activities. Components and 

processes of activities in MICE. Marketing plan. Budget and coordination with 

other organizations.  

 

02744355 การประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6) 

 (Public Relation in Hospitality Industry)  

ความหมาย หลักการ การดําเนินงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ กลุมเปาหมาย สื่อ

และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ และตัวอยางการประชาสัมพันธของธุรกิจบริการ  

Meaning, principles and operation of public relations in service industry. Targets, 

media and equipment of public relations. Examples of public relations in 

hospitality business.  

 

02744390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation)  

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริการคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การ

เขียนรายงาน  

Principles, concepts and processes of cooperative education. Related rules and 

regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge 

and techniques in working. Communication and human relations. Personality 

development. Quality management system in workplace. Presentations 

techniques. Report writing. 

 

02744391 การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพสําหรบังานโรงแรมและภัตตาคาร           1(1-0-2) 

 (Preparation for Hotel and Restaurant Career)  

ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร พัฒนาความรู ทักษะ 

เจตคติ และบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพ  

Characteristics and opportunities of a career in hotel and restaurant business. 

Knowledge development, skills attitudes and appropriate personality for the 

profession.  
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02744392 ฝกงานโรงแรมและภัตตาคาร I         2 

 (Internship for Hotel and Restaurant I)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744391  

ฝกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือภัตตาคาร ไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ภายใต

การควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชารวมกับสถานประกอบการ  

Practical training in hotel or restaurant business at least 400 hours of internship. 

Under the supervision and evaluation of the department and the establishment.

  

02744411 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ          3(3-0-6) 

 (Personality Development for Service)  

แนวคิดและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ การแตงกาย อิริยาบถ มารยาท และการ

พัฒนาอารมณเพ่ืองานบริการ  

Concepts and personality development for services. Attires, manners, courtesies, 

and emotional development for services.  

 

02744421 การจัดการคุณภาพบริการสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร             3(3-0-6) 

 (Service Quality Management for Hotel and Restaurant Business)  

ทฤษฎี หลักการและกลยุทธสําหรับการจัดการคุณภาพการบริการ การวางแผนและการควบคุม

คุณภาพการบริการ การประกันคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบ

องครวม (TQM) สําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

Theory, principles and strategic for service quality management. Planning and 

service quality controlling. Quality assurance.  Quality development techniques. 

Total Quality Management (TQM) for hotel and restaurant business. 

  

02744441 การดําเนินงานบาร                  3(3-0-6) 

 (Bar Operation)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02744241  

โครงสรางและการดําเนินงานงานบาร รูปแบบธุรกิจบารและเครื่องดื่มประเภทตางๆ การ

เตรียมการใหบริการและการปฏิบัติการดานเครื่องดื่ม ความรูเก่ียวกับเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล

และมีแอลกอฮอล ประเภทและการดูแลรักษาอุปกรณ การควบคุมตนทุน การคํานวณราคา

เครื่องดื่ม การวิเคราะหรายการเครื่องดื่ม การจัดซ้ือและการจัดบารพาร   

Organization structure and bar operation. Types of bar and drinks business. 

Service preparation and beverage operations. Knowledge of non-alcoholic and 
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alcoholic beverages. Types and maintenance of equipment. Cost control. 

Beverage cost calculation. Analysis of beverage menu. Purchasing and the Par Bar.  

  

02744442 การดําเนินงานหองเก็บไวน                 3(3-0-6) 

 (Wine Cellar Operation)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744241  

สายพันธุองุนท่ีใชในการผลิตไวน แหลงผลิตและวิธีการผลิตไวนลักษณะตางๆ การคัดเลือกคัดสรร

ไวนเพ่ือการจําหนาย การอานฉลากไวนและการแบงเกรดไวน การจัดซ้ือและการจัดเก็บไวน การ

ควบคุมคุณภาพและการเบิกจายไวน การทดสอบไวน การใหบริการและการจัดคูไวนกับอาหาร  

Varieties of grapes used in wine production. Source of production and 

winemaking styles. Wine selected for sale. Wine label reading and wine grading. 

Wine purchasing and wine storing. Wine quality control and disbursement. Wine 

testing. Service and wine coupling with food.   

 

02744461 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมดานอาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร            3(3-0-6) 

 (English for Career Preparation in Hotel and Restaurant Business)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการฟง พูด อานและเขียน ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ี

ใชในการเขียนบันทึกขอความ ประกาศ และเอกสารตางๆ ท่ี เก่ียวของ การรับฝากขอความ การ

นัดหมายและการสนทนาทางโทรศัพทท่ีใชในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การเขียนจดหมาย

สมัครงานและประวัติยอ การสัมภาษณงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

Development of English skills for listening, speaking, reading and writing. 

Vocabulary and expressions used for memorandum, announcement, and other 

related documents. Taking messages, making appointment and telephone 

conversation used in hotel and restaurant business. Job application letters and 

curriculum vitae.  Job interview in hotel and restaurant business.  

02744490 สหกิจศึกษา            6 

 (Cooperative Education)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744390  

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ  

On the job training as a temporary employee according to the assigned project 

including report and presentation.  
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02744491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Hotel and Restaurant Business)  

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การกําหนดปญหา การวางรูปแบบ

การวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ

วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลการวิจัย  

Principles and research methods in Hotel and Restaurant Business, identification 

of research problems, formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, 

application of statistics for research, report writing and presentation.  

 

02744492 ฝกงานโรงแรมและภัตตาคาร II         4 

 (Internship for Hotel and Restaurant II)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744392  

ฝกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือภัตตาคาร ไมนอยกวา 800 ชั่วโมง ภายใต

การควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชารวมกับสถานประกอบการ  

Practical training in hotel or restaurant business at least 800 hours of internship. 

Under the supervision and evaluation of the department and the establishment. 

  

02744497 สัมมนา             1 

 (Seminar)  

 การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topic in hotel and restaurant 

business at the bachelor’s degree level.  

 

คําอธิบายรายวิชาท่ีมีรหัสวิชานอกหลักสูตร 

02746331 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการสวนหนา          3(3-0-6) 

 (English for Front Office)  

คําศัพท สํานวนท่ีใชกับงานสวนหนาของโรงแรม การสนทนา การตอนรับ การสํารองหองพัก การ

ลงทะเบียนเขาพัก การติดตอทางโทรศัพท การจัดการกับขอตําหนิ การแลกเปลี่ยนเงินตรา การ

ชําระเงิน การใหบริการดานขอมูลและบริการอ่ืนๆของโรงแรม การอานเอกสารงานสวนหนา การ

กรอกแบบฟอรม การเขียนบันทึกขอความและประกาศ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

Vocabulary and expressions for front office. Conversation. Welcome. Room 

reservation. Check-in and check-out. Conversation on the phone.  Dealing with 
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complaints. Money exchange. Payment. Information service and other facilities. 

Reading related document. Filling out forms. Memorandum and notices. Field trip 

required.  

 

02746332 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการฝายหองพัก              3(3-0-6) 

 (English for Rooms Division Service)  

ภาษาอังกฤษสําหรับงานหองพักของโรงแรม คําศัพท สํานวน บทสนทนาในการบริการงาน

หองพัก การแกปญหาและการจัดการกับขอตําหนิ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

English for room division department. Vocabulary, expressions and conversations 

in room service. Problem solutions and defect management. Field trip required. 

 

02746333 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานครัว         3(3-0-6) 

 (Technical English for Kitchen Operation)  

คําศัพทเทคนิคท่ีใชในครัวรอน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ วลีและประโยคสําหรับการสื่อสารในครัว 

การแกปญหา ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   

Technical terms used in hot kitchen, cool kitchen and bakery kitchen. Phrases 

and sentences for communicating in the kitchen. Problems solution. Field trip 

required. 

  

02746334 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการจัดเล้ียงภายในและภายนอก             3(3-0-6) 

 (English for Banquet and Catering Service)  

คําศัพทเทคนิคสําหรับใชในการจัดเลี้ยงภายนอกและภายใน บทบาทของตําแหนงตางๆ ในการจัด

เลี้ยงภายในและภายนอก วลีและประโยคสําหรับการติดตอและประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวของ 

การพูดเก่ียวกับการตกแตงสถานท่ีและความบันเทิง การแกไขปญหา  

Technical terms used in the areas of banquet and catering. Roles of positions in 

the banquet and catering. Phrases and sentences for contacting and coordinating 

with related people. Talking about decoration and entertainment. Problem 

solutions.  

 

02746335 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับบารและการบริการเครื่องดื่ม        3(3-0-6) 

 (English for Bar and Berverage Service)  

คําศัพทและเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานบาร การผลิตและการบริการเครื่องดื่ม วลี ประโยคและ

บทสนทนาสําหรับการบริการเครื่องดื่ม การอานประวัติเครื่องดื่มแตละชนิด ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี  
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Vocabulary and techniques for bar operation, production and service of 

beverage. Phrases, sentences and conversation for beverage services. Reading 

history of each kind of beverage. Field trip required.  

 

02747244 การบริหารงานสํานักงานเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ         3(3-0-6) 

 (Office Management for Service Industry)  

ลักษณะงานสํานักงาน ตําแหนงงาน ระบบในการบริหารจดัการ การตัดสินใจ ระบบจัดเก็บขอมูล

และการจัดเก็บเอกสาร การติดตอสื่อสาร การวางแผน การจัดองคกร การบริหารทรัพยากร

บุคคล การบริหารทรัพยากรในสํานักงาน  

Characteristics of office tasks. Positions. Office management and systems. 

Decision Making. Database management systems and document handlings. 

Communication. Planning. Organization management. Human resources 

Management. Office resources management.  

 

03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ              3(3-0-6) 

 (Service Industry Psychology)  

แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรมนักทองเท่ียว 

คานิยมในการทํางานและการพักผอน การนําหลักจิตวิทยาไปใชในงานดานการบริการ  

Concept and basic psychological theory. Psychological factors affecting tourist 

behavior. Working and leisure values. Psychological implementation in service. 

  


