หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ. 2553
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน จานวนไม่น้อยกว่า
2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า

135 หน่วยกิต
30
99
15
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2.3) วิชาเอกบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า
2.4) วิชาเอกเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
การกาหนดรหัสรายวิชา ในหลักสูตรมีการกาหนดให้มีรหัสจานวน 7 หน่วย
ประกอบด้วยอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 5 หน่วย โดยมีความหมายดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อน-หลังของวิชา
ชั้นปีหรือ ความยากง่าย
หมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา
หลักสูตรหรือ สาขาวิชา

ตัวเลขที่ 1-2 เป็นหลักสูตร หรือ สาขาวิชา มีความหมายดังนี้
ตัวอักษร GE หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
HT หมายถึง
รายวิชาของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
AC หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาการบัญชี
BC หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
EC หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
EN หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
FN หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาการเงิน
GM หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
MK หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาการตลาด
TM หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
ตัวเลขที่ 3-4 เป็นหมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา
ตัวเลขที่ 5 เป็นชั้นปี หรือ ความยากง่าย
1 หมายถึง ปีที่ 1 ของการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
2 หมายถึง ปีที่ 2 ของการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
3 หมายถึง ปีที่ 3 ของการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
4 หมายถึง ปีที่ 4 ของการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
ตัวเลขที่ 6-7 เป็นลาดับก่อน-หลัง ของวิชา
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3.1.4 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า
GE11001 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
King’s Philosophy for Local Development
GE22001 ความดีงามแห่งชีวิต
Virtue of Life
GE33001 วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย
Science and Contemporary Issues
GE33002 รู้ทันโลกดิจิทัล
Digital literacy
GE44001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GE44002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางาน
English for Life and Work
GE44003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาไปใช้
English in Use
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
AC10101 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
EC05100 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
FN10201 การเงินธุรกิจ
Business Finance
GM11101 หลักการจัดการ
Principles of Management
ST11120 สถิติศาสตร์ธุรกิจ
Business Statistics
2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
HT21101 อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
Hotel and Tourism Industry
HT21102 หลักการโรงแรม
Principles of Hotel Management
HT21202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการโรงแรม

30

หน่วยกิต
6(3-6-9)
6(3-6-9)
6(3-6-9)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

99

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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HT21210
HT21302
HT21305
HT21402
HT33201

Human Resource Management for Hotel
จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Hotel
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการโรงแรม
Information Technology for Hotel
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม
Hotel Management Strategies
การจัดการท่องเที่ยวสาหรับการโรงแรม
Tourism Management for Hotel

2.3) วิชาเอกบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
HT21201 การจัดการงานแม่บ้าน
Housekeeping Management
HT21203 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
Front Office Management
HT21207 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
Kitchen Management and Cookery
HT21208 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service Management
HT31206 การประกอบอาหารไทย
Thai Culinary
HT21301 การจัดการภัตตาคาร
Restaurant Management
HT21307 การดาเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
Catering Operation and Service
HT21306 การสารวจและวิจัยสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
Survey and Research for Hospitality Industry
HT21412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ
Internship in Hospitality Industry
หรือ
HT21413 สหกิจศึกษาสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
Co-operative Education for Hospitality industry

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(400)
6(640)
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2.4) วิชาเอกเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) วิชาชีพเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
HT31101 การจัดดอกไม้และงานใบตอง
Flower Arrangement and Banana Leaf Work
HT31102 การแกะสลักเพื่อตกแต่ง
Carving for Decorative Purposes
HT31204 ธุรกิจร้านกาแฟ
Coffee Shop Business
HT31205 การดาเนินงานบาร์และเครื่องดื่ม
Bar and Beverage Operation
HT31213 ขนมอบ
Bakery
HT31209 การประกอบอาหารเอเชีย
Asian Culinary
HT31211 การประกอบอาหารไทยและนานาชาติ
Thai and International Culinary
HT31212 การออกแบบอาหาร
Food Styling
HT31304 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Cost Control
HT31307 การจัดการฝ่ายห้องพัก
Room Division Management
HT31308 โลจิสติกส์และการจัดการขนส่งผู้โดยสาร
Logistics and Transportation Management
HT21308 บาร์เทนเดอร์
Bartender
HT21411 การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจโรงแรม
Accounting and Finance for Hotel
HT31309 การประกอบอาหารยุโรป
European Culinary
HT31401
HT32201

การจัดการคุณภาพงานบริการโรงแรม
Service Quality Management in Hotel
การจัดการธุรกิจการศึกษา
Education Business Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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HT32301
HT32302
HT32303
HT32304
HT32305
HT21303
HT21403

การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม
Health , Spa and Beauty Business Management
การจัดการธุรกิจบริการเชิงกีฬาและการออกกาลังกาย
Sports and Fitness Business Management
การจัดการด้านที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม
Community Participation in Lodge Management
(Homestay)
การจัดการธุรกิจการบินและเรือสาราญ
Airline and Cruise Management
การจัดการธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ
Entertainment and Amusement Business Management
การจัดการงานขายและการตลาดสาหรับการโรงแรม
Sale and Marketing Management for Hotel
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(Meeting, Incentive, Convention and Exhibition
Business Management (MICE))

(2) วิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
HT33101 ภาษาอังกฤษมูลฐานสาหรับงานบริการ
Fundamental English for Service
HT33104 ภาษาอังกฤษสาหรับงานแม่บ้านโรงแรม
English for Housekeeping
HT33203 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการส่วนหน้า
English for Front Office
HT33301 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
English for Food and Beverage Service
HT33302 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
English for Hospitality Industry
BE56201 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
English for Tourism 1
BE56202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
English for Tourism 2
BE56203 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
English for Hotel 1
BE56204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
English for Hotel 2

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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CN11101
CN11102
CN11203

ภาษาจีน 1
Chinese 1
ภาษาจีน 2
Chinese 2
ภาษาจีน 3
Chinese 3

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(พื้นฐานวิชาชีพ)

HT21101 อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน HT21102 หลักการโรงแรม
(พื้นฐานวิชาชีพ)
HT33201 การจัดการท่องเที่ยวสาหรับการโรงแรม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน xxxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก
(วิชาเอกเลือก)
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
15
3(3-0-6)
18
หน่วยกิต
9
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
18

18

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน GM11101 หลักการจัดการ
(แกนบริหารธุรกิจ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน HT21201 การจัดการงานแม่บ้าน
(วิชาเอกบังคับ)
HT21208 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
HT21210 จิตวิทยาการบริการ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน xxxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก
(วิชาเอกเลือก)
รวมหน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(แกนบริหารธุรกิจ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
เลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(แกนบริหารธุรกิจ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(พื้นฐานวิชาชีพ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
เลือกเสรี

หน่วยกิต
6
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2
20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
AC10101 การบัญชีการเงิน

หน่วยกิต
3(2-2-5)

HT21203 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
HT21207 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
xxxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก

3(2-2-5)
3(2-2-5)
8

xxxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

2
19

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ST11120 สถิติศาสตร์ธุรกิจ

หน่วยกิต
3(3-0-6)

HT21202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการโรงแรม 3(3-0-6)
HT21307 การดาเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
HT31206 การประกอบอาหารไทย
xxxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก
xxxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
2
17

19

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(พื้นฐานวิชาชีพ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
เลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(แกนบริหารธุรกิจ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(พื้นฐานวิชาชีพ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HT21302 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการ
โรงแรม
HT21305 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการโรงแรม

3(2-2-5)

HT21306 การสารวจและวิจัยสาหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5)
xxxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก

8

xxxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

2
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
EC05100 หลักเศรษฐศาสตร์
FN10201 การเงินธุรกิจ
HT21402 กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

HT21301 การจัดการภัตตาคาร

3(3-0-6)

xxxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HT21412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรม
บริการ
รวมหน่วยกิต

6
18

หน่วยกิต
6(400)
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE11001
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6(3-6-9)
King’s Philosophy for Local Development
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดและหลักการ
ทรงงาน หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กฎหมายใน
ชีวิตประจาวันและการต่อต้านทุจริต ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น พระประมุ ข การส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี จิ ต อาสาพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามศาสตร์
พระราชาสู่ การพัฒ นาอย่ างเป็ น รูป ธรรม การบูรณาการทางานแบบองค์รวมกับภาคีเครือข่ายใน
การแก้ปัญหา
Biography of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, concepts and
principles of His Majesty’ s works, Self- sufficiency Philosophy, royal development
projects, law in daily life and anticorruption, citizenship in the democratic
constitutional monarchy; support and development of learners’ voluntary mind in
practically local development based on the King’ s philosophy, problems solving
integrating holistic cooperation with network associates.
GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต
6(3-6-9)
Virtue of Life
การวิเคราะห์โลกทัศน์ในการดาเนินชีวิต การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการครองตน
การครองคน การครองงาน และการครองเรื อ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ พั ฒ นาจิ ต ตามค าสอนของ
พระพุทธศาสนา การชื่นชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยผ่านโครงงานทางสุ นทรียะด้านดนตรี
นาฏศิล ป์ และศิล ปะ การสร้ างทักษะชีวิตผ่ านการฝึ กสั งเกตและทาความเข้ าใจตนเองและผู้ อื่ น
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเกิดสานึกสาธารณะผ่านโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
Analysis of living vision, application of dharma principles for living,
governance, work, and householding, practice of mental development based on
Buddhist doctrine; admiration and appreciation of Thai cultures through aesthetic
projects regarding music, classical dance, and arts; fostering life skills through
observation and perception of self and others, case study analysis, encouragement of
public consciousness through voluntary projects for locality development.
GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย
6(3-6-9)
Science and Contemporary Issues
การคิ ด และการตั ด สิ น ใจ การฝึ ก กระบวนคิ ด ตรรกศาสตร์ เ พื่ อ การตั ด สิ น ใจ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โภชนาการและการออกกาลังกาย การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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การวิเคราะห์สถานการณ์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย กิจกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เพื่อท้องถิ่น การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Thinking and decision making, practice of thinking process, logic for
decision making, mathematics in daily life, scientific process, health and environment
promotion, nutrition and exercises, conservation of natural resources, sustainable
management of environment, analysis of contemporary issues regarding science and
environment, scientific and environmental activities for local development; suitable
application of scientific knowledge in daily life.
GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Literacy
ทั ก ษะ 5Cs เพื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สารสนเทศและ
เทคโนโลยี การสืบค้นสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์การตระหนั กถึงประเด็นความปลอดภัยบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณธรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกดิจิทัล
5Cs skills for learning in the 21st century, concepts of information and
technology; information retrieval; online social- media literacy, creative application of
information technology and information management skills, awareness of security
issues on the internet network, morals and ethics of utilizing information technology
in the digital era.
GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคมการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
Thai in communication, thoughts and language use, language and
society, development Thai listening, speaking, reading, and writing skills for creative
and efficient use.
GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางาน
3(2-2-5)
English for Life and Work
ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันและในสถานที่ทางาน การใช้ ภาษาอังกฤษในการสนทนาอย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติ การเขียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขป การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน สานวน
ภาษา โครงสร้างไวยากรณ์สาหรับการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ มารยาทและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย
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English listening, speaking, reading, and writing skills for communication
in daily life and in workplace, fluent and natural use of English in communication,
curriculum vitae writing, job application letter writing, job interview, language
expressions, grammatical structures for English speaking and writing, etiquettes and
cultures of native speakers, practice of communication skills in various situations.
GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาไปใช้
3(2-2-5)
English for Use
การเดาความหมายจากร่องรอยในบริบท การสร้างคา กลยุทธ์การอ่าน การอ่าน
แบบสกิมมิ่ง การอ่านแบบสแกนนิ่ง การอ่านแบบละเอียด ทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
การอธิบายลาดับขั้นตอน การเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
การบูรณาการทักษะการอ่านและทักษะการเขียนผ่านโครงงานภาษาอังกฤษ
Guessing meanings with context clues, word formation, reading
strategies: skimming, scanning, detailed reading, English dictionary use skills,
description of instructions; description of self and others; form filling; integration of
reading and writing skills through English projects.
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
AC10101 การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสาคัญของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบัญชี การจัดทางบการเงินสาหรับ
ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม วิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
Meaning, objectives, importance of accounting, benefits of accounting
information, conceptual framework for financial report, accounting principles and
accounting procedures, financial statements for services, merchandising and
manufacturing businesses, accounting procedures with value added tax system.
EC05100

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ความหมายเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาดุลยภาพ
และความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ
การเงิน การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาทาง
เศรษฐกิจ
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Meaning of economics, economics system, demands, supplies, price
determination, elasticity, consumer behaviors, production theory, product markets,
national income, monetary and fiscal policies, international trade and finance,
economic development and economic problems.
FN10201

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AC10101 การบัญชีการเงินหรือ AC20101 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisite course: AC10101 Financial Accounting หรื อ AC20101 Fundamental
Accounting
เป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งที่มาของเงินทุนและต้นทุนเงินทุน มูลค่าของ
เงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Goal, responsibility and ethics in finance, financial statement analysis, financial
planning and forecasting, working capital management, sources of funds and cost of
capital, time value of money, capital budgeting, dividend policy.
GM11101

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
แนวคิดทฤษฎีการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ ลักษณะโครงสร้างองค์การ
ธุรกิจ หลักเกณฑ์และแนวคิดการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ หน้าที่ทางการ
จั ดการ การวางแผน การจั ดองค์ การ การจัดการทรั พยากรมนุษ ย์ การอานวยการ การควบคุ ม
จริยธรรมทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการยุคใหม่
Concepts and theories of management, environment of management,
attribution of organization structure, regulation and concept of establishing business
organization, type of business operation, management function, planning, organizing,
human resource management, directing and controlling, business ethics and
techniques of modern management.
ST11120

สถิติศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
หลักสถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ การสารวจตัวอย่างเพื่องานวิจัยทางธุรกิจ การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคกาลังสอง
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและพหุคูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี และ
การประยุกต์ใช้สถิติวิจัยทางธุรกิจ
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Basic principle of statistics for business research, sample survey for
research in business, estimation, testing hypotheses, analysis of variance, chi- square
test, simple and multiple regression and correlation analysis, time series analysis , index
number and application of statistics for in business research.
2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
HT21101 อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Hotel and Tourism Industry
วิ วั ฒ นาการ ความหมาย ความส าคั ญ แนวโน้ ม ลั ก ษณะ องค์ ป ระกอบหลั ก และ
องค์ประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม นโยบายและบทบาทของรัฐในการพัฒนาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรทางการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
Evolution, meaning, significance, trends, characteristics, main and
supporting elements of hotel and tourism industry, impacts from hotel and tourism
industry, concepts of planning and development of hotel and tourism industry with
cultural diversity in the cross cultural communication; state policy and roles
development of hotel and tourism both macro and micro level; roles, functions and
responsibilities of national and international hotel and tourism organizations.
HT21102

หลักการโรงแรม
3(3-0-6)
Principles of Hotel Management
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด วิวัฒนาการอุตสาหกรรมการโรงแรม ชนิดและ
ประเภทของโรงแรม การแบ่งระดับโรงแรม การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม โครงสร้าง หน้าที่
ความรับผิดชอบและการบริหารงานในแต่ละแผนกของโรงแรม
Meanings significance, concepts, evolution of hotel industry, types and
kinds of hotel, hotel grading, planning and development of hotel business; structure,
responsible duties and management in each division of the hotel.
HT21202

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการโรงแรม
3(3-0-6)
Human Resource Management for Hotel
การจั ดการ และการธ ารงรั กษาทรัพยากรมนุษย์สาหรับการโรงแรม กระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การ
สอนงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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Human resource management and employee retention in industry,
process of human resource management including planning, recruitment, selection,
job placement, orientation, coaching, training and development, development of
career path advancement and performance evaluation.
HT21210

จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู้ แรงจูงใจ การประยุกต์หลั กจิตวิทยาไปใช้
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ สุขภาพจิตและการปรับตัว ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารใน
งานบริการ ความหมายและขอบข่ายของบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
ปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมการบริ ก าร การปรั บ พฤติ ก ร รม
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อพัฒนาการทางาน
Human social behavior, learning, motivation, application of psychological
principles for performance and service, mental health and adjustment, arts of
reception and communication in service meaning and scope of personality, factors
affecting personality, personality promotion and adjustment, behavior adjustment,
human relation in organization for performance development.
HT21302

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการโรงแรม
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Hotel
บทบาท หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของโรงแรมที่ มี ต่ อ ลู ก ค้ า และสั ง คม กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมทางธุรกิจ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการ
พัฒนา
Roles, functions and responsibilities of hotel related to customers and
society, related laws, professional ethics and business ethics for hotel, ethical issues
of hotel including solutions and development.
HT21305

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
Information Technology for Hotel
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างของระบบ
ข่ า วสารด้ า นอุ ต สาหกรรมการโรงแรม ประเภทของข้ อ มู ล ในอุ ต สาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ ภัย
คุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
Meanings, significance, components of information technology; structures
of information system of hotel industry; types of data of hotel and tourism industry,
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services and applied programs used in internet network, commerce, electronics;
threats and security in internet usage.
HT21402

กลยุทธ์การจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Management Strategies
แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนและพัฒนา
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจโรงแรม
Basic concepts, strategic administration process, planning and
development process, strategic decision making, strategic implementation, strategic
control for hotel business.
HT33201

การจัดการท่องเที่ยวสาหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
Tourism Management for Hotel
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ การตรวจคนเข้า
เมือง หนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการเดินทาง คุณลักษณะและนิสัย พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
วัฒนธรรมชาวต่างประเทศที่ควรทราบ ความปลอดภัย การปฐมพยาบาล การจัดนาเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญและกิจกรรมในท้องถิ่น
Meaning, significance, roles, duties and ethics of tourist guides, knowledge
of immigration passport, travel document, characterization, habit, tourist behavior,
Culture of foreigner, safety of tourist and first aid including process tour operation;
practices of real experiences.
2.3) วิชาเอกบังคับ
HT21201 การจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
Housekeeping Management
โครงสร้ า งและลั ก ษณะงานของแผนกแม่ บ้ า น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มารยาท
จรรยาบรรณ บุคลิกภาพของพนักงาน ความรู้เกี่ยวกับการใช้ และการเก็บรักษาอุปกรณ์ การทาความ
สะอาดห้องพักแขกและบริเวณอื่นๆ ภายในโรงแรม งานเอกสารและการทารายงาน ตลอดจนการ
รับคาร้องเรียนจากผู้เข้าพักและการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
Structures and features of housekeeping division, housekeeper’ s
responsibility, manners, ethics, personality; housekeeping’ s knowledge of operation
and maintenance of equipment; cleaning room and all hotel areas, paper work and
report writing, managing guest complains and related services.
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HT21203

การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Management
ความสาคัญ โครงสร้างการบริหารงาน ตาแหน่งและหน้ าที่งานส่วนหน้าของโรงแรม
การสารองห้องพัก การจัดสรรห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพักตั้งแต่การเตรียมการก่อน
แขกเข้าพัก การบริการระหว่างการพัก การบริการด้านสัมภาระเมื่อแขกออกจากที่พัก การชาระเงิน
การประสานงานกับแผนกต่างๆ และหน่วยงานภายนอก
Significance, management structure, position and responsibility;
reservation, room allocation, reception, registration, managing guest belongings, guest
account and coordinating with other divisions and outside agencies.
HT21207

การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Kitchen Management and Cookery
ประเภทและชนิดของครัว โครงสร้างและหน้าที่ของการปฏิบัติงานครัว การสุขาภิบาล
อาหาร และสุขอนามัยในการประกอบอาหาร การจัดซื้อ การควบคุม และการเก็บรักษาวั ตถุ ดิบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร โภชนาการอาหารขั้นพื้นฐาน วิธีการเลือก และการ
เตรียมวัตถุดิบ หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร การแปรรูปอาหาร การประยุกต์ตารับอาหาร
โดยมีการฝึกปฏิบัติ
Category and type of kitchen, structure and duty in the kitchen, food
sanitary and cooking hygiene, purchasing, controlling and storing raw material,
equipment in cooking, basic nutrition, choosing and preparing raw material, principle
and technique of cooking, food processing, recipe adapting and practice.
HT21208

การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Service Management
ประเภทของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม
รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการและขั้นตอนการให้บ ริการอาหารและเครื่องดื่มของ
โรงแรม อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร การเก็บและการ
ทาความสะอาดโต๊ะ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม การบริการในงานเลี้ยงแบบต่างๆ คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารและเครื่องดื่ม การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกั บการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของพนักงานในการทางานแต่ละแผนก การแก้ปัญหา เฉพาะ
หน้าในการให้บริการ
Category of food and beverage business, food and beverage, food and
beverage service, principle and procedure of hotel’ s food and beverage service,
knowledge of equipment, table setting, clearing and cleaning table, knowledge of drink
and banqueting, vocabulary about food and beverage, practices of food and beverage
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service, including skill development, relationship between staff, making decision, issues
and solution.
HT31206

การประกอบอาหารไทย
3(2-2-5)
Thai Culinary
วัฒ นธรรมของอาหารไทยแต่ล ะภูมิภ าค วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องเทศ สมุนไพร
เครื่ องมือและอุป กรณ์ที่น ามาปรุ งและประกอบอาหาร หลั กการจัดส ารับและการตกแต่งอาหาร
เทคนิคเคล็ดลับ ฝึกปฏิบัติวิธีการประกอบอาหารไทยขนมไทยแต่ ล ะประเภทในแบบโบราณ การ
ประยุ ก ต์ ดั ด แปลงอาหารให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย การตกแต่ ง จาน การจั ด เสิ ร์ ฟ และมารยาทในการ
รับประทานอาหาร
Culture of Thai food in each region, raw material, ingredient, spices,
herb, equipment in cooking, principle of food presentation and decoration, learning
technique, practice Thai ancient cooking, modern food, arranging dish decoration
before serving.
HT21301

การจัดการภัตตาคาร
3(3-0-6)
Restaurant Management
การจัดการ การดาเนินงานธุรกิจภัตตาคาร การจัดทารายการอาหาร โครงสร้างอานาจ
หน้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบของบุ คลากรภายในองค์การ การประสานงาน การจัดกาลั งคน การ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน การเลื อกเครื่ องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์ในการ
ให้ บ ริ ก ารประเภทต่ า งๆ การตกแต่ ง ภั ต ตาคารและการแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
ดาเนินงาน
Restaurant management and operation, menu planning and
development, management structure; duties and responsibilities, coordination, staffing,
evaluation, equipment, technology, restaurant decoration and solving problems
occurred during operation.
HT21307

การดาเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Catering Operation and Service
ความหมาย ความสาคัญของการจัดเลี้ยง ประเภทการจัดเลี้ยง การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดเลี้ยง การวางแผน การดาเนินงานจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
Meaning and significance of catering, categories, equipment, planning and
catering operation both inside and outside, solving problems occurred during
operation.
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HT21306

การสารวจและวิจัยสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
Survey and Research for Hospitality Industry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ST11120 สถิติศาสตร์ธุรกิจ
Prerequisite course: ST11120 Business Statistics
หลักการสารวจและวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การกาหนด
รูปแบบการวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การสร้าง
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย
การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิจัย
Survey principles and research method, literature reviews, selecting
problems, research design and method, setting objectives and hypothesis, populations
and sampling, construction of interview form and questionnaire; data collection,
analysis and summarization; report writing and presentation.
HT21412

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ
6(400)
Catering Operation and Service
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการในหน่วยงานของรัฐหรือธุรกิจ
เอกชน โดยนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง เขียน
รายงาน และนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Practices of professional experience before starting up working in
hospitality industry both government agencies and private business with theoretical
knowledge obtained from studying and practical application in real situation; report
writing and presentation.
HT21413

สหกิจศึกษาสาหรับอุตสาหกรรมบริการ 6(640)
Co-operative Education for Hospitality Industry
การปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการเสมื อน
พนักงานของหน่วยงาน โดยมีพนักงานพี่เลี้ยงการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทา
รายงานการปฏิบัติงานและนาเสนองาน โดยต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นเวลาอย่างน้อย
16 สั ป ดาห์ แ ละมี จ านวนชั่ ว โมงการปฏิบั ติ ง านรวมไม่ น้ อ ยกว่ า 640 ชั่ ว โมง อาจารย์ นิ เ ทศและ
ผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
Students’ work practice in the work place as agency personnel with
assigned cooperating personnel; report writing and presentation with a requirement of
at least 16 weeks and working hours at a minimum of 640 hours; students evaluation
made by university supervisors and agency responsible personnel.
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2.4) วิชาเอกเลือก
(1) วิชาชีพเลือก
HT31101 การจัดดอกไม้และงานใบตอง
3(2-2-5)
Flower Arrangement and Banana Leaf Work
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการจัดดอกไม้และงานใบตอง หลักการเลือกซื้อ
และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้แต่ละรูปแบบ การประดิษฐ์ใบตองแต่ละรูปแบบเพื่อใช้
ในงานประเพณีและงานพิธีการ
Practices of patterns and design of flower arrangement and banana leaf
work; principles of buying and materials and equipments maintenance; flower
arrangement and banana leaf work arrangement for various traditions and ceremonies.
HT31102

การแกะสลักเพื่อตกแต่ง
3(2-2-5)
Carving for Decorative Purposes
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแกะสลัก ผักผลไม้ และวัสดุอื่น เทคนิคการแกะสลักเพื่อ
ตกแต่งอาหาร โต๊ะอาหารและสถานที่
Practices of patterns and design of carving fruits, vegetables and others,
including carving techniques for decoration of foods, tables and places.
HT31204

ธุรกิจร้านกาแฟ
3(2-2-5)
Coffee Shop Business
ลั ก ษณะและประเภทของเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์ แ ต่ ล ะชนิ ด ความรู้ เ กี่ ย วกับ
ส่วนผสมของเครื่องดื่มแต่ละชนิด การผสมเครื่องดื่ม เครื่องมืออุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่ม และการ
ตกแต่งเครื่องดื่ม การวางแผนและการจัดการธุรกิจร้านกาแฟ
Characteristic and category of non-alcoholic drink, knowledge of different
mixture, drink mixture, equipment, decoration, planning and shop management.
HT31205

การดาเนินงานบาร์และเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Bar and Beverage Operation
รู้ลักษณะและชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ที่ให้บริการใน
โรงแรม การเลือกใช้อุปกรณ์ในการผสม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม การเตรียมบาร์ การ
ดูแลและรั กษาความสะอาดของบาร์ อุป กรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ประเภทของเครื่องดื่มและการ
ให้ บ ริ การ การผสมเครื่ องดื่มแบบต่าง ๆ การจัดเครื่องดื่มให้ เหมาะสมกับรายการอาหาร ความ
รับผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบาร์เครื่องดื่ม การจัดทารายงานการขายประจาวัน
และการตรวจนับเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม การบริการ การจัดซื้อ การเก็บรักษา
เครื่องดื่ม การดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานให้บริการเครื่องดื่ม
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Significance and characteristics of alcoholic and non- alcoholic drinks,
choosing and maintaining tools and crucial equipment, bar operation and
management, responsibility, manner and bartender’ s ethics; preparing daily sales
report, stock; practices of drinks mixture, service, drinks buying and maintenance;
management of materials and equipment used of drinks service.
HT31213

ขนมอบ
3(2-2-5)
Bakery
ความรู้ พื้น ฐานเกี่ย วกับอุปกรณ์ มาตราชั่งตวง อุณหภูมิ วัตถุดิบ ความส าคัญของ
ส่วนผสมที่มีความสัมพันธ์กันเป็นสัดส่วนในสูตรอาหาร สารเคมีเพื่อการปรุงแต่ง สี กลิ่น รส และการ
เพิ่มปริมาณ ฝึกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการทาขนมอบขั้นพื้นฐานแต่ละประเภทจากตารับต่างประเทศให้
ถูกกับรสนิยมคนไทย และการแต่งหน้า เค้ก คุกกี้ ขนมปัง การใช้วัตถุดิบทดแทนการทาขนมอบเพื่อ
ธุรกิจและการค้า
Fundamental knowledge of equipment, measurement, temperature, raw
material, importance of portion related to ingredient in recipe, making color, smell,
taste and size expansion, practice of technique and method of basic bakery from other
country to Thai taste, including cake decoration, making cookie and bread, adapting
raw material in bakery for business.
HT31209

การประกอบอาหารเอเชีย
3(2-2-5)
Asian Culinary
ลักษณะและประเภทของอาหารเอเชีย เครื่องปรุงวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ
อาหารเอเชีย ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารเวียดนาม อาหารเกาหลี และอาหาร
อินเดีย การออกแบบและตกแต่งอาหาร
Characteristics and category of Asian culinary such as Chinese foods,
Japanese foods, Vietnamese foods, Korean foods and Indian foods; raw materials,
ingredients, equipments, foods designing and decoration.
HT31211

การประกอบอาหารไทยและนานาชาติ
3(2-2-5)
Thai and International Culinary
หลักการปรุงอาหาร เทคนิค ทักษะและลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารไทยและ
นานาชาติ อุปกรณ์ เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ การเสิร์ฟและการเก็บรักษาอาหาร ทั้งที่ยังมิได้ประกอบ
และประกอบแล้ว ฝึกปฏิบัติประกอบอาหาร
Cooking principles, techniques, skills and characteristics of Thai and
international food preparation equipments, techniques serving and food presentation
both uncooked and cooked; practices of culinary.
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HT31212

การออกแบบอาหาร
2(1-2-3)
Food Styling
การปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะเพื่อการจัดตกแต่งอาหาร การหั่น การตัดชิ้นให้สวยงามเพื่อ
ประกอบอาหาร การแกะสลักเชิงธุรกิจ การจัดตกแต่งภาชนะ การจัดลงภาชนะ การเก็บรักษาและ
ฝึกปฏิบัติการจัดตกแต่งอาหาร
Practices of food styling art for decoration, using appropriate cooking
methods, carving, plate decoration, storage including practices of food decoration.
HT31304

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
Food and Beverage Cost Control
การบริหารและควบคุมต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่ม การจัดซื้อ การควบคุมการ
เบิกจ่าย การควบคุมการใช้วัตถุดิบ การหาจุดคุ้มทุน การคานวณวัตถุดิบคงเหลือ ปัญหาในการควบคุม
ต้นทุนและวิธีแก้ไข
Food and beverage management and cost control, purchasing,
controlling, and disbursement, breakeven point, raw material balance calculations,
issues of cost control and solving methods.
HT31307

การจัดการฝ่ายห้องพัก
3(2-2-5)
Room Division Management
หลักการจัดองค์การ และหน้าที่ของฝ่ายส่วนหน้าและฝ่ายแม่บ้าน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการห้องพักภายในโรงแรม การต้อนรับ การลงทะเบียน วิธีการทาใบรับจองห้องพัก
การจัดเก็บบัตรลงทะเบียน การจัดจองห้องพัก การรับจองห้องพักตามเงื่อนไข รูปแบบการดูแลและ
ให้บริการระหว่างลูกค้าเข้าพักในโรงแรม
Organizing principles and responsibility of front office and housekeeping
department, information technology system, room management, reception,
registration, reservation, storage registration card, guest room preparation, reservation
with condition, type of guest services during their stay.
HT31308

โลจิสติกส์และการจัดการขนส่งผู้โดยสาร
3(3-0-6)
Logistics and Transportation Management
หลักการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ วงจรโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน การบูรณาการโลจิสติกส์และการประสานงานซัพพลายเชน การส่งเสริมการขาย
และบริการ ผลกระทบจากการแข่งขัน การขนส่งผู้โดยสารทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ระบบการ
ขนส่งผู้โดยสาร กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร การออกบัตรโดยสาร
บัตรโดยสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะที่ให้บริการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการขนส่งประเภทต่างๆ เส้นทางการขนส่งที่สาคัญในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
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Principles of logistics and supply chain, logistics management activities,
cycling logistics and supply chain, integrating logistics and supply chain coordination,
promotions and services, impacts of competition, transportations by land, sea and air,
passengers transportation system, legislation and government policies relating to the
passengers transportation, ticketing through a computer system, vehicle services,
public and private cooperation in transportation, key transport routes in Thailand and
Asian region.
HT21308

บาร์เทนเดอร์
3(2-2-5)
Bartender
การปฏิบัติงานของพนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและ
การผสมเครื่ องดื่ ม ประเภทของเครื่ องดื่ม หน้าที่ ความรับผิ ดชอบ คุณสมบัติ จรรยาบรรณของ
พนั ก งานฝ่ า ยบริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ การดู แ ลรั ก ษา การ
จัดเตรียมในการบริการเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม การให้บริการเครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัติการผสม
เครื่องดื่ม การบริการเครื่องดื่ม
Bartender operation, knowledge of drink, drink mixture and category, duty,
responsibility, qualification and ethic of beverage staff, knowledge of equipment,
maintenance, bar operation and management, including practices of drink mixture and
service.
HT21411

การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
Accounting and Finance for Hotel
รูปแบบการดาเนินงานของกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ การบัญชี และควบคุมภายใน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงาน และการ
แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการ
Characterization of specific work performance, accounting and internal
controls, assets, liabilities, equity, income and expenses; reporting the overall
operations and financial status; evidence of hotel operation, restaurants, transportation
business and other businesses related to hospitality.
HT31309

การประกอบอาหารยุโรป
3(2-2-5)
European Culinary
อาหารยุ โ รป ซึ่งประกอบไปด้ว ยอาหารฝรั่งเศส อาหารอิตาเลี ยน อาหารเยอรมัน
ลักษณะและประเภทของอาหารยุโรป เครื่องปรุงวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การ
ออกแบบและตกแต่งอาหาร
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European foods consisted of French, Italian, German cuisine, types of
European foods, raw materials and ingredients for cooking, designing and decorating.
HT31401

การจัดการคุณภาพงานบริการโรงแรม
3(3-0-6)
Service Quality Management in Hotel
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการบริการ องค์ประกอบหลักของการบริ การ
ที่มีคุณภาพ การออกแบบและการควบคุมการปฏิบัติการและการดาเนินงานบริการ การนาเสนอการ
บริการ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มาตรฐานและคุณภาพในงานบริการ การวัดและ
ตรวจสอบคุณภาพบริการและความพึงพอใจของลูกค้า
Concepts of quality service management, quality service elements,
designing and controlling operation and services performance, services presentation,
the process of creating customer relationships, standards and quality of services,
measuring and monitoring quality services and customer satisfactions.
HT32201

การจัดการธุรกิจการศึกษา
3( 3- 0- 6)
Education Business Management
ความหมาย แนวคิ ด หลั กการ ความส าคั ญ วั ตถุ ประสงค์ การแข่ งขั น จรรยาบรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการใช้และประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมธุรกิจการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน
Meanings, concepts, principles, importance, objectives, competition,
ethics, related laws, technology usage process and application for promoting education
business in both public and private sectors.
HT32301

การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม
3(3-0-6)
Health, Spa and Beauty Business Management
แนวคิด รูปแบบการบริการ การวางแผนและการจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปา
และ ความงาม การจั ดองค์การ บุ คลากร ประสานงานและใช้เทคโนโลยีในการจั ดการกลยุทธ์
การตลาดในธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปา และความงาม
Concepts, service models, planning and health service management, spa
and beauty; organizing, personnel, coordination and usage of technology in strategic
management, marketing in health, beauty and spa services.
HT32302

การจัดการธุรกิจบริการเชิงกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
Sports and Fitness Business Management
ความหมาย ขอบข่ า ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ประเภทและประโยชน์ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ทักษะพื้นฐานด้านกีฬาและการออกกาลังกาย การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย การเลือก
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กิจกรรมกีฬา อุปกรณ์ และวิธีการออกกาลังกายที่เหมาะกับผู้ใช้บริการเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
Meanings, scopes, objectives, types and benefits, understanding of basic
skills in sports and exercises, health and physical fitness promotion, for selection of
sports activities, equipments and exercise methods workable for users for analysis,
solving and applying knowledge, experience and innovation with appropriateness and
effectiveness.
HT32303

การจัดการด้านที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม
3(3-0-6)
Community Participation in Lodge Management (Homestay)
ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ รูปแบบการจัดการที่พัก การสารวจและกาหนด
มาตรฐานที่พัก การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม
Meaning, importance, process, foundation of lodging management,
surveying and specifying the standard of accommodation, and increasing the potential
of community participation in lodge management (Homestay).
HT32304

การจัดการธุรกิจการบินและเรือสาราญ
3(3-0-6)
Airline and Cruise Management
ขอบข่ายของธุรกิจการบิน หน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน กฎและ
ระเบี ย บที่เกี่ย วข้ องกั บ ธุร กิ จ การบิ น รูปแบบการให้ บริการในธุ รกิจ การบิน มาตรการด้านความ
ปลอดภัยในธุรกิจ การบิน และการส่ งเสริมการขายในธุรกิจการบิน ประเภทและลั กษณะของเรื อ
สาราญ การบริหารงานบริษัทเรือสาราญ ส่วนปฏิบัติงาน หน้าที่ในเรือด้านเทคนิค ด้านการบริการ
และส่วนปฏิบัติงานหน้าที่ภาคพื้นดิน
Scopes of aviation business, agencies and organizations involved in the
aviation business, rules and regulations related to aviation business; modes of services
in aviation business, standard of security in aviation business and aviation business
promotion, types of cruises, cruise management, performing, cruise technical duties,
services and ground operations.
HT32305

การจัดการธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ
3( 3- 0- 6)
Entertainment and Amusement Business Management
แนวคิด ความหมายและคาจากัดความของธุรกิจบันเทิง องค์ประกอบและประเภทของ
ธุรกิจบันเทิง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและควบคุมธุรกิจบันเทิง ความรับผิดชอบต่ อผู้ใช้บริการของ
สถานบันเทิง มารยาทที่จาเป็นของพนักงานธุรกิจบันเทิง รวมทั้งการตลาดของธุรกิจบันเทิง การจัด
โครงการองค์การตลอดจนงบประมาณและการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม การพัฒนาและการจัดการ
สันทนาการภายในสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนและการเพื่อการท่องเที่ยว
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Concepts, meanings and definitions of entertainment business, elements
and types of entertainment business, laws in establishment and control the
entertainment business, responsibility for customers of entertainment business,
manners of employees in entertainment business including in marketing of
entertainment business, project organization as well as budget and environmental
controlling; development and leisure management in park for recreation and tourism.
HT21303

การจัดการงานขายและการตลาดสาหรับการโรงแรม
3(3-0-6)
Sale and Marketing Management for Hotel
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการ
บริโภค ส่วนประสมของการตลาดการโรงแรม หลักการ กระบวนการและเทคนิคในการขายสินค้าและ
บริการทางการโรงแรม การวางแผนและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการโรงแรม แนวทางและเทคนิค
การเขียนแผนงานการตลาด
Factors affecting tourism market, market segmentation, consumer
behavior, and marketing mix of marketing for hotel; principles, methods and
techniques in selling product and hotel service business; planning and strategies for
hotel marketing development; guidelines and techniques of marketing plan writing.
HT21403

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(2-2-5)
(Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Business
Management (MICE))
ความหมาย ความสาคัญของการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Business Management (MICE)) การ
วางแผน การดาเนินงานจัดประชุมสัมมนาและนิท รรศการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
Meaning and significance of MICE ( Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition) , planning and operation of meeting, seminar and exhibition in various
occasions, solving problems occurred during operation.
(2) วิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ
HT33101 ภาษาอังกฤษมูลฐานสาหรับงานบริการ
2(2-0-4)
Fundamental English for Service
คาศัพท์ ประโยค และการสื่ อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อเตรียมเข้าสู่ ธุรกิจการ
โรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป
English vocabularies, sentences and basic communication for preparing in
hotel business and tourism industry.
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HT33104

ภาษาอังกฤษสาหรับงานแม่บ้านโรงแรม
2(1-2-3)
English for Housekeeping
การใช้ภาษาอังกฤษ ในการปฏิบัติงานโรงแรมสาหรับพนักงานแผนกแม่บ้าน คาศัพท์
และสานวนที่ใช้สื่อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน คาศัพท์ในห้องพัก การบริการงานแม่บ้าน การ
ติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม และการแก้ไขเฉพาะหน้า
Usages of English in hotel operation for employees in housekeeping
department, vocabularies and sentences in customer and personnel communication,
vocabularies in guestroom, housekeeper services, coordination, providing information
and answer-questions and solving accidental problems.
HT33203

ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการส่วนหน้า
2(1-2-3)
English for Front Office
การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานโรงแรมแผนกส่วนหน้า คาศัพท์และสานวนที่ใช้
สื่อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน การบริการส่วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบีย นเข้าพัก และ
ขั้น ตอนการออกจากโรงแรม การสอบถามข้อมูล การบริการ การส ารองห้ องพัก การส ารองบัตร
โดยสาร การโทรศัพท์ การติดต่อประสารงาน การจองตั๋ว ที่พัก ห้องอาหาร การให้ข้อมูลและตอบข้อ
ซักถาม และการแก้ไขเฉพาะหน้า
English for front office operation, vocabulary and expression for
communication between customers and personnel; front office services, reception,
registration, and check-out process, service inquiry, hotel reservation, ticket reservation,
telephoning, coordination, ticketing, accommodation, restaurant, providing information
and answer-questions and solving accidental problems.
HT33301

ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2(1-2-3)
English for Food and Beverage Service
การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม คาศัพท์และสานวนที่ใช้
ในการสื่อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานครัว งานจัดเลี้ยง การ
บริหารอาหารบนห้องพัก รายการอาหารและเครื่องดื่ม การให้คาแนะนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
การสารองโต๊ะอาหาร การติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม และแก้ไขเฉพาะหน้า
Usages of English in food and beverage services, vocabularies and
expressions in communication between customers and personnel, food and beverage
services, kitchen, function, room service management, food and beverage menu,
advising about food and beverage, making reservation for dining, coordination,
providing information and answer- questions and solving accidental problems.
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HT33302

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
English for Hospitality Industry
การใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ ในระดับที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคาศัพท์ ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมบริการ เช่น การท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจการบินและเรือสาราญ ธุรกิจบันเทิงและ
สันทนาการ ธุรกิจเชิงสุขภาพ สปาและความงาม ธุรกิจเชิงกีฬาและการออกกาลั งกาย ฝึกทักษะการ
อ่าน เขียนจากบทความที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการฟัง พูด จากสถานการณ์จาลอง รวมทั้งฝึกให้มี
ทักษะในการสนทนา สามารถฟังและโต้ตอบได้
Usages of English for services industry at a level focusing on students
learning of vocabularies used in services industry such as tourism and tourist guide,
aviation and cruises business, entertainment and leisure business, health spa and
beauty business, sport and exercise business; practices of reading and writing skills
from related articles; practices of listening and speaking skills from a role- play
including training students capable of communication, listening and interacting skills.
BE56201

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
2(1-2-3)
English for Tourism 1
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศไทย ประเภทของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคั ญและ
กิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยว ศึกษาคาศัพท์ สานวนที่ใช้ในการพูดเกี่ยวกับการเดินทาง การเข้าพักใน
โรงแรม การซื้อสิ น ค้ า กิจ กรรมทางวัฒ นธรรม รวมทั้งฝึ กทักษะการฟังและการสนทนา ระหว่าง
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
An overview of local and national tourism Industry, types of tourists,
major tourist attractions in Thailand and activities, vocabulary and expressions used in
travelling, lodging, shopping and cultural activities, conversation skills between tourists
and tourism personnel
BE56202

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
2(1-2-3)
English for Tourism 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BE56201 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
Prerequisite course: BE56201 English for Tourism 1
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ในประเทศไทย วั ด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์
อุทยานแห่งชาติ เกาะ ชายหาด และ กิจกรรมทางวัฒนธรรม ฝึกทักษะการบรรยาย การอธิบาย การ
ถาม-ตอบคาถาม การรับคาร้องเรียนและการแก้ปัญหา สถานที่และกิจกรรม การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
แหล่งบันเทิงยามราตรี อาหาร การซื้อสินค้า เน้นฝึกทักษะการฟังและการพูดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Historical sites, temples, national parks, islands, beaches and cultural
activities, giving information, explaining, giving responses, dealing with complaints and
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problem solving skills, night life activities, dining and shopping, listening and speaking
skills relevant to tourism issues
BE56203

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
2(1-2-3)
English for Hotel 1
คาศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนก
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม และแผนกแม่ บ้ า น การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษกั บ ลู ก ค้ า ของโรงแรมโดยใช้
สถานการณ์จริงระหว่างพนักงานและลูกค้าชาวต่างประเทศ
Vocabulary and expressions used in hotel businesses: front office, food
and beverage, restaurant and housekeeping, communication with hotel guests and
other English-speaking staff members using real-life situations.
BE56204

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
2(1-2-3)
English for Hotel 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BE56203 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
Prerequisite course: BE56203 English for Hotel 1
คาศัพท์และภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การให้คาแนะนาเรื่องที่พัก การตอบ
จดหมาย การบริ การและการจั ดการร้านอาหาร ร้า นขายของที่ระลึ ก นันทนาการ และธุรกรรม
ทางการเงิน
Vocabulary and expressions used in more complicated situations:
recommending accommodations, dealing with complaints and requests, restaurant
services and management, souvenir shops, recreation and monetary transactions.
CN11101

ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese 1
ระบบการออกเสี ย งในภาษาจี น กลาง ค าศั พ ท์ วลี ประโยคที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นใน
ชีวิตประจาวันสาหรับผู้เริ่มเรียน การฝึกทักษะบูรณาการได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
พร้อมทัง้ หลักการเขียนตัวอักษรจีนและการใช้พจนานุกรมจีน
Chinese Mandarin pronunciation system, vocabularies, phrases and
simple sentences in daily life for beginners, practices of integrated skills : listening,
speaking, reading and writing; including Chinese alphabets writing and Chinese
dictionary use.
CN11102

ภาษาจีน 2
Chinese 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CN11101 ภาษาจีน 1
Prerequisite course: CN11101 Chinese 1

3(2-2-5)
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ค าศั พ ท์ วลี ประโยคที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น จากบทสนทนาและบทความอย่ างสั้ น
หลักไวยากรณ์พื้นฐาน การฝึกทักษะบูรณาการได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน
ระดับต้น
Vocabularies, phrases, sentences in daily life from short conversations and
articles, principles of basic grammar, practices of basic integrated skills in Chinese :
listening, speaking, reading and writing
CN11203

ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CN11102 ภาษาจีน 2
Prerequisite course: CN11102 Chinese 2
คาศัพท์ วลี สานวน ประโยคจากบทสนทนาและบทความ หลักไวยากรณ์ การฝึ ก
ทักษะบูรณาการได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนระดับกลาง
Vocabularies, phrases, sentences from conversations and articles;
grammar and practices of integrated skills : listening, speaking, reading and writing in
an intermediate Chinese.

