รายละเอียดเอกสาร มคอ.2 ที่ใชในการประชาสัมพันธหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การจัดการเรียนการสอนแบบ work-based Learning เปนการเรียนการสอน ที่เนนการเรียนควบคู
กับการทํางาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดนํามาปรับใชกับการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษา เพื่อใหกาวทันกับสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ผานทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เปนภาษาหลักที่มีความสําคัญที่สุดในโลกไรพรมแดน ไดเรียนรูหลักการใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง ควบคูการเรียนรูและฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการ
จริง นักศึกษาทุกคนจะไดฝกงาน ตรงตามสาขาที่เรียน กับกลุมสถานประกอบการดานโรงแรมนานาชาติระดับ
5 ดาว ซึ่งมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และมีการลงนาม MoU
(Memoramdum of Understanding) รวมกัน บัณฑิตของเราเมื่อจบจึงเปนผูที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการ
มีความพรอมในการทํางาน และมีทักษะซึ่งเปนที่ตองการของตลาด
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการบริการและการโรงแรม)
ศศ.บ. (การจัดการการบริการและการโรงแรม)
Bachelor of Arts (Hospitality and Hotel Management)
B.A. (Hospitality and Hotel Management)
หลักสูตร 3.5 ป 136 หนวยกิจ
โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาเฉพาะ
- วิชาบังคับ
- วิชาชีพเลือก
วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
แนวทางประกอบวิชาชีพ
- ธุรกิจเกี่ยวของกับที่พักแรม
- ธุรกิจเกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่ม
- ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
- ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมและแสดงสินคา

30
100
27
66
33
33
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

- ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบิน
- องคกรสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
จุดเดนของหลักสูตร
การเรียนการสอนเนนการเรียนดวยภาษาอังกฤษการฝกปฎิบัติจริง
- ชั้นปที่ 1 ปูพื้นฐานและความรูเบื้องตนในวิชาชีพพรอมฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
- ชั้นปที่ 2 เรียนวิชาชีพและฝกทักษะในหองปฎิบัติการ รวมทั้งประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
- ชั้นปที่ 3 เรียนวิชาชีพและฝกทักษะในหองปฎิบัติการ รวมทั้งประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
- ชั้นปที่ 4 ฝกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริง
ตัวอยางรายวิชาที่นักศึกษาจะไดเรียน
- การบริหารบารและเครื่องดื่ม
- การจัดการสปา
- การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา
- การดําเนินงานและการจัดการครัว
- การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
• การจัดใหนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือหาประสบการณตรงเกี่ยวกับการโรงแรม
• การจัดเสวนา อบรม ในประเด็นที่จะเสริมเนื้อหาในรายวิชา
• การฝกงานในสถานการณประกอบการจริง
• การจัดกิจกรรมเสริมความรูทางดานภาษาและวิชาชีพ
คุณสมบัติของผูสมัคร
- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทาและผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

รายวิชา
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
3) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก
ก. กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ
ข. กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่ออาชีพ
กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
4) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาในหมวดตางๆ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัส

136

3 (ไมนับหนวยกิต)
30
หนวยกิต
100
หนวยกิต
27
หนวยกิต
66
หนวยกิต
33
หนวยกิต
33
หนวยกิต
15
หนวยกิต
18
หนวยกิต
7
หนวยกิต
6
หนวยกิต

ชื่อวิชา

1550104

หนวยกิต

ไมนับหนวยกิต
น(ท-ป-ศ)

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษานานาชาติ
Academic English for International Students

3(3-0-6)

2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
ใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
3) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา
100
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27

หนวยกิต

รหัส
2512711
3562406
3631101

ชื่อวิชา
จิตวิทยาการบริการสําหรับการบริการและการโรงแรม
Service Psychology for Hospitality and Hotel
การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการบริการและการโรงแรม
Human Resource Management for Hospitality and Hotel
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการและการโรงแรม
Introduction to Hospitality and Hotel

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3631102
3631103
3631104
3631105
3631601
3632701

รหัส
3521110
3543110
3631201
3631501
3632301
3632302
3632304
3632401

3633102

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการและการโรงแรม
Personality Development for Hospitality and Hotel
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
Intercultural Communication
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการบริการและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Hospitality and Hotel
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการและการโรงแรม
Information Technology for Hospitality and Hotel
ลักษณะและพฤติกรรมนักทองเที่ยว
Tourist Characteristics and Behavior
ความรูพื้นฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตยและรีสอรท
Fundamental and Standards of Homestay and Resort
Management
กลุมวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาบังคับ

ชื่อวิชา

66
33

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)

การบัญชีและการเงินสําหรับการบริการและการโรงแรม
Accounting and Finance for Hospitality and Hotel
การตลาดและการขายสําหรับการบริการและการโรงแรม
Marketing and Sales for Hospitality and Hotel
การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา
Front Office Operation and Management
การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน
Housekeeping Operation and Management
การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
Catering Operation and Service
การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service and Management
การจัดการภัตตาคาร
Restaurant Management
การดําเนินงานและการจัดการครัว
Kitchen Operation and Management

3(2-2-5)

การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม

3(3-0-6)

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

3634901
3634902

รหัส
3543111
3572213
3573215
3573216
3573217
3573218
3602205
3602301
3603313
3632303
3633103
3633302

Business Planning and Development for Hospitality and Hotel
การสํารวจและวิจัยสําหรับการบริการและการโรงแรม
Survey and Research for Hospitality and Hotel
การสัมมนาการบริการและการโรงแรม
Seminar on Hospitality and Hotel

3(2-2-5)

วิชาเลือก
33
ก. กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ
15
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต
หนวยกิต

การตลาดบริการสําหรับการบริการและการโรงแรม
Service Marketing for Hospitality and Hotel
งานมัคคุเทศก
Tourist Guides
อุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว
Hospitality and Tourism Industry
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism
การดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว
Tourism Business Operations
การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
In-flight Service Management
การจัดการสายการบิน
Airline Management
การจัดการงานบริการผูโดยสารภาคพื้น
Ground Service Management
การบริหารบารและเครื่องดื่ม
Bar and Beverage Management
การจัดการลูกคาสัมพันธสําหรับการบริการและการโรงแรม
Customer Relationship Management for Hospitality and Hotel
การจัดซื้อสําหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร
Purchasing for Hotel and Restaurant Business

3(3-0-6)

รหัส
3633601

3(2-2-5)

ชื่อวิชา
การจัดการสปา
Spa Management

น(ท-ป-ศ)

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

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

3633602
3633701
4084416
4513211
4513212
4513213
4513214
4513215
4513216

รหัส
1551128
1551129

1551130

รหัส
1551131

การจัดการไมซ
MICE Management
ภาษา วัฒนธรรม และพฤติกรรมมนุษย
Language, Culture, and Human Behavior
การจัดการนันทนาการ
Recreation Management
การออกแบบอาหาร
Food Styling
การจัดการอาหารนานาชาติ
International Cuisine Management
การควบคุมคุณภาพและอนามัยอาหาร
Food Quality Control and Sanitation
ศิลปะการประกอบอาหาร
Culinary Art
อาหารฟวชั่น
Fusion Food
อาหารครัวเย็น
Garde Manger

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

ข. กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่ออาชีพ
18
1) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ กําหนดใหเลือกเรียน
รายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
9
ชื่อวิชา

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)

ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกตอนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม
English for Front Office Department in Hospitality and
Hotel Business
ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม
English for Food and Beverage Department in Hospitality
and Hotel Business
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม
English for Communication in Hospitality and Hotel
Business

3(3-0-6)

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

ภาษาอังกฤษสําหรับหองครัวในธุรกิจการบริการและ

การ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

โรงแรม
English for Kitchen in Hospitality and Hotel Business
2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่นๆ
กําหนดใหเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง
จากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
1542118
1543111
1543112
1562107
1563104
1563105
1572110
1573110
1573111
1662103
1663102
1663103
1712103

ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 1
Thai for Hospitality and Hotel 1
ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 2
Thai for Hospitality and Hotel 2
ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 3
Thai for Hospitality and Hotel 3
ภาษาญี่ปุนเพื่อการบริการและการโรงแรม 1
Japanese for Hospitality and Hotel 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการบริการและการโรงแรม 2
Japanese for Hospitality and Hotel 2
ภาษาญี่ปุนเพื่อการบริการและการโรงแรม 3
Japanese for Hospitality and Hotel 3
ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 1
Chinese for Hospitality and Hotel 1
ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 2
Chinese for Hospitality and Hotel 2
ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 3
Chinese for Hospitality and Hotel 3
ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 1
Korean for Hospitality and Hotel 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 2
Korean for Hospitality and Hotel 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 3
Korean for Hospitality and Hotel 3
ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 1
Vietnamese for Hospitality and Hotel 1

รหัส

ชื่อวิชา

1713104

ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 2
Vietnamese for Hospitality and Hotel 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 3

1713105

9

หนวยกิต
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หนวยกิต
3.3) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
7
ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใด วิชาหนึ่งตอไปนี้ ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาสหกิจศึกษา
7
หนวยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
3633801
การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการ
1(45)
และการโรงแรม
Preparation for Cooperative Education in Hospitality
and Hotel Management
3634801
สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
6(640)
Cooperative Education in Hospitality and Hotel Management
รหัส
3633802

3634802

ข. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ
2(90)
การบริการและการโรงแรม
Preparation for Field Experience in Hospitality
and Hotel Management
การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการ
5(540)
และการโรงแรม
Field Experience in Hospitality and Hotel Management

4) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ให เลื อกเรี ยนรายวิ ชาใดๆ ในหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปน
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
ตัวอยางรายละเอียดประจําวิชาที่เปดสอน
3631101

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการและการโรงแรม
3(3-0-6)
Introduction to Hospitality and Hotel
ภาพรวมของอุ ตสาหกรรมการบริ ก ารและการโรงแรม หลั กการ แนวคิ ด ความหมาย
องคประกอบของอุตสาหกรรม วิวัฒนาการและความสัมพันธของธุรกิจการบริการและการโรงแรมและธุรกิจอื่น
ผลกระทบและแนวโนมของธุรกิจการบริการและการโรงแรมในอนาคต

The overall of hospitality and hotel industry, principles, concept, definitions
components of the industry, the evolution and relationship between and hospitality and
hotel business and other businesses, impacts and trends of the and hotel business in the
future
3631501

การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน
3(2-2-5)
Housekeeping Operation and Management
ความหมายและความสําคัญของแมบานในอุตสาหกรรมโรงแรม โครงสราง
การ
ปฏิบัติงานของฝายแมบานในโรงแรม การปูเตียง การจัดเตรียมเครื่องใชและอุปกรณสําหรับหองพัก การทํา
ความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะภายโรงแรม การติดตอสัมพันธกับหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับ
แผนกแมบาน ตระหนักถึงมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานในแผนก
The definition and significance the importance of housekeepers in the hotel
industry, the operational structures of housekeeping in hotel: bed making, preparing facilities
and equipment in a room, cleaning, and taking care of public areas in the hotel, relations
with other departments related to housekeeping department, being aware of manners and
ethics of personnel in the department

3632301

การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
3(3-0-6)
Catering Operation and Service
ความหมาย ประเภทของภัตตาคาร และการปฏิบัติงานดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
ในโอกาสตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่ การดําเนินงานภัตตาคารในโรงแรม รูปแบบการจัดเลี้ยง
การ
วางแผนและวิธีการจัดทําเมนูอาหาร การดูแลควบคุมการดําเนินงานจัดเลี้ยงและประสานกับฝายตางๆ ฝก
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง กลยุทธและเครื่องมือตางๆ ในการสงเสริม การขายและ
บริการ การจัดตกแตงสถานที่และการจัดการพื้นที่เพื่อการจัดเลี้ยงใหเหมาะสมกับประเภทของการบริการดาน
อาหารรวมถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานจัดเลี้ยงและการบริการ
The definition, the category of restaurant, and the operation of restaurant
and catering service in various occasions both indoor and outdoor, the catering operation in
hotel, the patterns of catering service, planning and how to arrange a menu, monitoring the
catering operation and coordination with other departments, training about the catering
operation and service, strategies and tools for promoting sales and services, the decoration
and the management of the space for catering operation and service that suit each kind of
catering service including problems occurred during the catering operation and service
3632302
การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
Food and Beverage Service and Management
หลักการ วิธีการ ความรูทั่วไปและรูปแบบของการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การ
เตรียมการจัดโตะอาหารแบบตางๆ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการจัดโตะอาหาร หลักการเทคนิคการจัดโตะ
การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่มศึกษารายการ
อาหาร การบริหารบาร ระบบสุขาภิบาล ใบอนุญาต กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับภัตตาคาร
เทคโนโลยีกับการบริหารภัตตาคาร มารยาท จรรยาบรรณและ การปฏิบัติในการตอนรับและการบริการ

The principle, the procedure, the general knowledge and the pattern of
food and beverage services: table setting, equipment, tools for setting a table, the principles
and the techniques for setting a table, all kinds of food and beverage services, the
fundamental knowledge about menu of food and beverage learning about menus, managing
a bar, sanitation system, license, laws and acts involving restaurant business, technology and
a restaurant administration, manners, ethics, and operation for welcoming and providing
services

3632303

การจัดการบารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Bar and Beverage Management
ความรูและความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล
ทฤษฎีการใชอุปกรณตางๆ ทฤษฎีการผสมแอลกอฮอล ฝกปฏิบัติในการทําแอลกอฮอลชนิดตางๆ กระบวนการ
จัดการและบริหารงานเกี่ยวกับการออกแบบรายเมนู การควบคุมตนทุน การใชอุปกรณ ที่เกี่ยวของกับบารและ
เครื่องดื่ม กฎระเบียบ จรรยาบรรณของบารเทนเดอร
Basic knowledge and understanding about alcoholic and non-alcoholic
beverage, theories of using equipments and mixing alcoholic drinks, practicing making kinds
of edible alcohol, management and administration on designing a menu, cost control, using
equipment related to bar and beverage, regulation and ethics of a bartender
3632401
การดําเนินงานและการจัดการครัว
3(2-2-5)
Kitchen Operation and Management
หลักการพื้นฐานของงานครัว อุปกรณตางๆ ที่ใชในครัว รูจักชนิดและประเภทของวัตถุดิบ
ตางๆ รวมถึงหลักการคัดเลือกวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการประกอบอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการและ
สุขอนามัยในการประกอบอาหาร การปฏิบัติงานในหองครัว
The fundamental principle, kitchen operation, kitchen utensils, learning
about kinds of raw materials including selecting the raw material for making a dish according
to the principles of nutritious and healthy food, operating in a kitchen
3631201
การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา
3(3-0-6)
Front Office Operation and Management
การปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานสวนหนาโรงแรม โครงสรางการบริหารงานสวนหนา บทบาท
และหนาที่ความรับผิดชอบ อุปกรณที่ใชในงานสวนหนา งานสํารองหองพัก งานตอนรับแขกและ ลงทะเบียน
เขาพัก บันทึกประวัติผูเขาพัก การบริการโทรศัพท งานการเงินสวนหนากับการคืนหองพัก การบริการใน
บริเวณสวนหนาโรงแรม การประสานงานกับแผนกอื่นๆ บทบาทดานการรักษาความปลอดภัย ปญหาและการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา
The operation at the front office, the administrative structure of the front
office, roles and responsibilities, equipment for the use of the front office, room reservation,
taking care of guests, registration for a room, residents’ records, phone services, the front
office finance for returning a room, the services at the front office, coordinating with other

departments, roles of security, problems and unexpected problem solving

3633102

การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม
3(3-0-6)
Business Planning and Development for Hospitality and Hotel
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม โดยมุงเนนไปที่
การจัดการเชิงกลยุทธที่นํามาประยุกตใชในธุรกิจการบริการและการโรงแรม วิเคราะหสภาพแวดลอม การวาง
ตําแหนงทางดานธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและความเปนไปได การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การปรับปรุงภูมิทัศน
และการควบคุมคุณภาพในโรงแรม
The concepts of business planning and development focusing on strategic
management to apply in hospitality and hotel business, environmental analysis, business
positioning, business and possibility planning, developing new products, improving the
landscape and quality control in hotel
3633103
การจัดการลูกคาสัมพันธสําหรับการบริการและการโรงแรม
3(3-0-6)
Customer Relationship Management for Hospitality and Hotel
ความหมายและความสําคัญ องคประกอบของการจัดการลูกคาสัมพันธ กลยุทธ การ
วางแผนการจัดการลูกคาสัมพันธ การวิเคราะหขอมูลลูกคา กระบวนการพัฒนาความสัมพันธกับลูกคา กลยุทธ
การสื่อสารสําหรับการจัดการลูกคาสัมพันธ การวัดและตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกคา และ ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกคาสัมพันธ
The definition and significance, the element of customer relationship
management, the strategy for customer relationship management planning, customer’s data
analysis, steps of promoting relationship with a customer, communicative strategies for
customer relationship management, measurement and indicators for assessing customer’s
satisfaction and information technology system and information technology for customer
relationship management
3633601

การจัดการสปา
3(3-0-6)
Spa Management
ภาพรวมของกระบวนการดําเนินการและบริหารธุรกิจสปา การพัฒนาความรูและความเขาใจพื้นฐานในการ
ดําเนินการและบริหารในธุรกิจสปา การวางแผนธุรกิจและการตลาด
การจัดการกําไร การควบคุมตนทุน
และการออกแบบรูปแบบสปามาตรฐาน การตั้งราคา การออกเมนูสปา การวางแผนการจัดจําหนาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการผูบริโภค
The overall of the operational process and the administration of spa business, the
development of basic knowledge and understanding on the operation and the
administration of spa business, business planning and marketing, profit management, cost
control, standardized-spa pattern design, pricing, design a menu, distribution planning in
order to meet the customers’ needs
3633602

การจัดการไมซ
3(3-0-6)
MICE Management
การจัดการการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การประชุมนานาชาติ และนิทรรศการ

องคประกอบของแรงจูงใจ นิทรรศการ เปนการใหความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการในธุรกิจไมซและอี
เว็นส พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการประชุม การทองเที่ยวเพื่อรางวัล การประชุมนานาชาติและนิทรรศการ และ
บทบาทของแตละองคประกอบ ที่สงผลกระทบตอธุรกิจและสังคม
The meeting, incentives, conferencing, and exhibition management, the element of
motivation for promoting the understanding about service industries in the MICE and events
businesses, the foundation on the meeting, incentives, conferencing, business and exhibition
and the role of each element affecting the business and society

