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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา   :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : 25562831103292 
 ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Technology Program in Hotel and Hospitality 
  (Continuing Program) 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (การโรงแรม) 
 ชื่อย่อ (ไทย)   :  ทล.บ. (การโรงแรม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Technology (Hotel and Hospitality) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Tech. (Hotel and Hospitality)  
วิชาเอก (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต  
รูปแบบของหลักสูตร  
 1. รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)    
 2. ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
 3. ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 
 4. การรับผู้เข้าศึกษา 
           รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  ที่มีโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่    
ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ โรงแรมโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ 
โรงแรมรอยัลล้านนา  โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่  และโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 



 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  (6  หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 

(Thai for Communication and  Presentation) 
3 (3-0-6) 

29-4000-1203 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ   
(English for Vocational Skills) 

3 (3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (6  หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1301 
   

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
(Science for Quality of Life) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1402 
 

สถิติเพ่ืองานอาชีพ 
(Statistics for Careers) 

3 (3-0-6)  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      (6  หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1501 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 
(Modern Management and Leadership) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1603 วัฒนธรรมไทยเพื่องานบริการ 
(Thai Culture for Service)  

3 (3-0-6) 

  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย   

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน (18 หน่วยกิต) 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-2107 

 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 
(Environmental Management in Hotel) 

3 (3-0-6) 

 29-4000-2204 การจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรมโรงแรม 
(Cost management in Hotel Industry) 

3 (3-0-6) 

2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี   (12 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000–2303 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety Management) 

3 (3-0-6) 

29-4000-2305 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการโรงแรม 
(Information Technology for Hotel) 

3 (3-0-6) 

29-4000-2306 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) 

3 (3-0-6) 

29-4000-2307 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจโรงแรม 
(Strategy Management in Hosprtality) 

3 (3-0-6) 



 
 

     2.2  วิชาเฉพาะด้าน  30  หน่วยกิต 
                     1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
  
     รหัสวิชา                        ชื่อวิชา                                                น(ท-ป-ศ) 
29-4701-2401  เทคโนโลยีการบริหารฝ่ายส่วนหน้าของโรงแรม        3 (0-9-0) 
  (Front of the House Management Technology) 
29-4701-2402  เทคโนโลยีการบริหารฝ่ายส่วนหลังของโรงแรม        3 (0-9-0) 
  (Back of the House Management Technology) 
29-4701-2403 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ   3 (0-9-0) 
 (Cross Cultural Communication in Services)  
29-4701-2404  นวัตกรรมการบริการ                                                           3 (0-9-0) 
  (Service Innovation)   
29-4701-2405  เทคโนโลยีการตลาดและการขายในโรงแรม        3 (0-9-0) 
  (Hotel Marketing and Sales Technology)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
29-4701-2406  ธุรกิจการประชุมการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและงานแสดงนิทรรศการ 3 (3-0-6)
  (MICE Business)  
29-4701-2407  การส ารวจและวิจัยส าหรับการโรงแรม  3 (0-9-0) 
  (Survey and Research for Hotel) 
29-4701-2408  การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม  3 (3-0-6) 
  (Accounting and Finance for Hotel Business) 
 
 2) กลุ่มวิชาโครงงาน 6 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
 
      รหัสวิชา                          ชื่อวิชา                                             น(ท-ป-ศ) 
29-4701-2501  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1  3 (0-9-0) 
  (Development of Professional Skill Project 1) 
29-4701-2502  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2  3 (0-9-0) 
  (Development of Professional Skill Project 2) 
 
 
           2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 3 หน่วยกิต 
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                                             น(ท-ป-ศ) 
29-4701-2601   การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ         3 (0-9-0) 
   (Environmental Impact Assessment in Hospitality Industry)   
 
 
 



 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่ก าหนดหรือรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชา      
ที่ก าหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  โดยได้รับ          
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4700-3001 การสนทนาภาษาจีนในธุรกิจโรงแรม 1         3 (3-0-6)
 (Chines Conversation in Hotel Business 1) 
29-4700-3002 การสนทนาภาษาจีนในธุรกิจโรงแรม 2  3 (3-0-6)
  (Chines Conversation in Hotel Business 2) 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

 29-4000-1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Communication and Presentation)    
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง ดู อ่าน จับใจความ และสรุปความ จากสื่อสารสนเทศ 
 2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสาร และน าไปประยุกต์ใช้ 
 3. เขียนโครงการ รายงานทางวิชาการ และ งานวิจัยในงานอาชีพ 
 4. พูดน าเสนอผลงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ การฟัง การดูและการอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์และประเมินค่าสาร 
การเขียนค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ เขียนโครงการ การสืบค้นข้อมูล เขียนรายงานเชิงวิชาการ 
งานวิจัยในงานอาชีพ และการพูดน าเสนอผลงานหรือการบรรยายสรุป  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

29-4000-1203 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ 3 (3-0-6) 
 (English for Vocational Skills)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. สนทนาโต้ตอบเรื่องทางวิชาชีพ 
 2. อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความทางวิชาอาชีพ 
 3. เขียนรายงาน บทคัดย่อ  
 4. น าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 
 5. การใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

 6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน รู้ด้วยตนเอง 
 7. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาชีพ  การอ่าน
บทความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ การใช้ศัพท์วิชาการและศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ การ
สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล การเปรียบเทียบ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าสั้น ๆ 
การถ่ายโอนข้อมูล การเขียนเพ่ือน าเสนอ  การเขียนบทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน รู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ
 

 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
29-4000-1301   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  3 (3-0-6) 
  (Science for Quality of Life) 
  วิชาบังคับก่อน (ไม่มี) 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม 
 4. เสนอแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม และหาแนว
ทางการแก้ไขสถานการณ์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี   
 
 
 
 
 
  



 
 

29-4000–1402 สถิติเพื่องานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Statistics for Careers)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐาน 
ทางสถิติ  
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง   
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมติฐาน 
 4. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
 6. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทาง
สถิติ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้วิธีการทาง
สถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ   
 

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
29-4000-1501 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ 

 2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ 
 3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าต่อการบริหารจัดการยุคใหม่ 
 4. น าหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 5. บูรณการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาบริหารจัดการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 
องค์ประกอบของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร 
การจูงใจ บริหารจัดการในภาวะการณ์เป็นผู้น าและผู้ตาม การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 



 
 

29-4000-1603 วัฒนธรรมไทยเพื่องานบริการ 
(Thai Culture for Service) 

 3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 2. ระบุความส าคัญของวัฒนธรรม 
 3. วิเคราะห์วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและลักษณะของวัฒนธรรม ประเภท ความส าคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของไทย ประเพณีในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการ 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  
  2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

29-4000-2107  การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 3 (3-0-6) 
 (Environmental Management in Hotel)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

  

สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนในงานโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
  2. วิเคราะห์ น าความรู้ข้อมูลข่าวสารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในงาน
โรงแรม 
  3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  4. ตระหนักในคุณค่าของการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานโรงแรม มีความรัก ความภาคภูมิใจ
และศรัทธาต่อองค์กร 

ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใช้และผลกระทบของการใช้สารเคมี
ในการด ารงชีวิต พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และผลกระทบของ
พลังงานต่อสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับงานโรงแรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานโรงแรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



 
 

29-4000-2204  การจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรมโรงแรม 3 (3-0-6) 
 (Cost management in Hotel Industry)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
  1. อธิบายความส าคัญของการควบคุมต้นทุนแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม 
  2. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติการจัดซื้อสินค้าที่มาใช้ในโรงแรม 
  3. อธิบายขั้นตอนและปฏิบัติการตรวจรับสินค้า เก็บรักษาและการเบิกจ่าย 
  4. ค านวณต้นทุนของสินค้าและบริการที่โรงแรมมีไว้บริการ 
  5. ค านวณงบประมาณล่วงหน้าและการประเมินผลการใช้งบประมาณ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของการควบคุมต้นทุนแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุน ระบบการจัดซื้อ ระบบการตรวจรับสินค้า การเก็บรักษา การเบิกจ่าย   
การค านวณต้นทุนสินค้าและบริการ การวางแผนค่าแรงงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าแรงงาน ค านวณ
งบประมาณล่วงหน้า และประเมินผลการใช้งบประมาณ และการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในการควบคุม
ต้นทุน 
 
  2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
 

29-4000-2303 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (3-0-6) 
 (Occupational Health and Safety Management)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา  
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 
   3. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวกับความปลอดภัย การควบคุม การป้องกันอันตราย
และผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  

 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมาย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ระบบมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การควบคุม การป้องกัน
อันตรายและผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 



 
 

 29-4000-2305 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการโรงแรม 
(Information Technology for Hotel) 

3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อธิบายความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 2. อธิบายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้ 
 3. ปฏิบัติการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ 
 4. ปฏิบัติการรวบรวมและจัดการข้อมูลเป็นสารสนเทศได้ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลาของเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการและวิธสีการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซอฟแวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสานสนเทศ
ในการตัดสินใจ การเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโรงแรม การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานโรงแรม และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานโรงแรม  
   
  

29-4000-2306 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) 

3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโรงแรม 
 2. ก าหนดขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของแต่ละต าแหน่งในงานโรงแรม 
 3. วางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก ทรัพยากรมนุษย์ในต าแหน่งงานโรงแรม 
 4. จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานโรงแรม 
 5. จัดท าสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับในการท างานตามกฎหมายแรงงานและประกันสังคม 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมบริการ ปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห์งาน ก าหนดขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดขอบของ
ต าแหน่งงาน ขั้นตอนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก  การ
พัฒนาธ ารงรักษา และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลในองค์กร กฎหมายแรงงานและการ
ประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4000-2307 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจโรงแรม 
(Strategy Management in Hosprtality) 

3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ก าหนดขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในโรงแรม 
 2. ระบุกลยุทธ์การบริการจัดการด้านการโรงแรม 
 3. ก าหนดกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนและผลก าไร 
 4. ก าหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดที่เหมาะสมกับประเภทโรงแรม 
 5. จัดระบบบริการและการประสานงานภายในและภายนอกโรงแรม 
 6. บริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกลยุทธ์การบริหารการจัดการโรงแรมประเภทต่าง ๆ         
การวางแผนและการวิเคราะห์กลยุทธ์ การบริหารจัดการเพ่ือประสิทธิภาพ กลยุทธ์การควบคุมต้นทุน
และผลก าไร กลยุทธ์การขายและการตลาดที่เหมาะสมกับประเภทโรงแรมและการเพ่ิมรายได้ของแผนก
ต่าง ๆ  การจัดระบบบริการและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจัดการเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนภายในองค์การและการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรทุกระดับ การจัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ของโรงแรม กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ ระบบความปลอดภัย และประกันภัย 
 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  
  2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
 

29-4701-2401 เทคโนโลยีการบริหารฝ่ายส่วนหน้าของโรงแรม 3 (0-9-0) 
 (Front of the House Management Technology) 
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี) 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บริการกับลูกค้าโดยตรงได้ 
 2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืนในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ประสานงานกับพนักงาน
และลูกค้าได้ 
 3. สามารถจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่รับผิดชอบได้ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการด าเนินงาน การรายงานในส่วนที่
รับผิดชอบ การใช้ภาษาไทย และภาษาอ่ืน ๆ การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ประสานระหว่างพนักงาน
และลูกค้า การรับ การค้นหาสาเหตุและการแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานที่รับผิดชอบ การใช้หลักงานวิจัยมาพัฒนาด้านบริการในส่วนที่รับผิดชอบ  
 
 



 
 

29-4701-2402 เทคโนโลยีการบริหารฝ่ายส่วนหลังของโรงแรม 3 (0-9-0) 
 (Back of the House Management Technology) 
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี) 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานที่รับผิดชอบ 
 2. จัดตารางการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
 3. จัดการด้านการซื้อ การเก็บสินค้าเพ่ือความพร้อมในการให้บริการ 
 4. ควบคุมดูแลบริเวณท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านงานบริการในส่วนที่รับผิดชอบ การท าเอกสาร    
การรับ การส่ง การรายงานและการเก็บรวบรวมเอกสารในงานที่รับผิดชอบ การจัดตารางการปฏิบัติงาน 
และการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในแผนกที่รับผิดชอบ การจัดการด้านงบประมาณและการเงิน การ
จัดซื้อและการเก็บสินค้า เพื่อความพร้อมในการให้บริการ การควบคุมดูแลบริเวณที่รับผิดชอบให้เป็นไป
ตามกฎของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การจัดการด้านปัญหาที่เกิดขึ้นใน
แผนกที่รับผิดชอบ 
 
29-4701-2403 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ 3 (0-9-0) 
 (Cross Cultural Communication in Services) 
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. สื่อสารกับลูกค้าต่างวัฒนธรรม 
2. บริการลูกค้าต่างชาติได้ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ค้นคว้าความหมาย ความส าคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สื่อสารกับลูกค้าต่างวัฒนธรรม 
บันทึกลักษณะวัฒนธรรมของลูกค้าต่างชาติ  
 

29-4701-2404 นวัตกรรมการบริการ                                    3 (0-9-0) 
 (Service Innovation) 
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี) 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันให้เกิดการบริการ 
 2. น าความรู้ด้านวัฒนธรรมบริการไปใช้ในสร้างประสบการณ์และความประทับ 
 3. สร้างนวัตกรรมการบริการในโรงแรม 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ค้นคว้าทิศทางและแนวโน้มด้านการบริการในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันให้เกิด
การบริการ น าความรู้ด้านวัฒนธรรมบริการไปใช้ในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจ สร้าง
นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรม 



 
 

29-4701-2405 เทคโนโลยีการตลาดและการขายในโรงแรม 3 (0-9-0) 
 (Hotel Marketing and Sales Technology)     
    วิชาบังคับก่อน (ไม่มี) 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ใช้เทคโนโลยีด้านการตลาดและการขายของโรงแรม 
 2. ใช้เทคโนโลยีออกแบบการส่งเสริมการตลาดของโรงแรม 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตลาดและการขายของโรงแรม วิเคราะห์ตลาด คู่แข่งขันของ
โรงแรม วางแผนการตลาด ใช้เทคโนโลยีออกแบบการส่งเสริมการตลาดของโรงแรม  
 
29-4701-2406 ธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงานแสดงนิทรรศการ 3 (3-0-6) 
  (MICE Business) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงาน

แสดงนิทรรศการ 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทและรูปแบบการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพ่ือ

รางวัล และงานแสดงนิทรรศการ 
3. วางแผนการตลาด 
4. วางแผนการจัดและด าเนินงานการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพ่ือรางวัล และงาน

แสดงนิทรรศการ 
5. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล 

และงานแสดงนิทรรศการ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล และงานแสดงนิทรรศการ ประเภทและรูปแบบการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพ่ือ
รางวัล และงานแสดงนิทรรศการ การวางแผนตลาด การจัดการและการด าเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงาน แนวโน้มธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล และงานแสดงนิทรรศการ 

 
29-4701-2407 การส ารวจและวิจัยส าหรับการโรงแรม    3 (0-9-0) 

(Survey and Research for Hotel) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการท าการวิจัย 
2. ออกส ารวจปัญหาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 
3. วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไข 
4. จัดท ารายงาน 
5. น าเสนอผลการวิจัย 
6.  

 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจความต้องการหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 
วิเคราะห์หาทางแก้ไขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จัดท ารายงานและน าเสนอ 
  
29-4701-2408 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6) 
 (Accounting and Finance for Hotel Business) 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน 
 2. ประยุกต์ใช้ระบบบัญชีการเงินส าหรับงานโรงแรม 
 3. ใช้โปรแกรมส าหรับการบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรม 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีการเงินส าหรับงานโรงแรม 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการบัญชี และการเงินในธุรกิจโรงแรม และกลยุทธ์การจัดการรายได้ 
 
 2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 
 

29-4701-2501      โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1                            3 (2-2-5) 
                          (Development of Professional Skill Project 1) 
  วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)   
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
 2. ปฏิบัติการสืบค้น ข้อมูล สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการ 
 4. ปฎิบัติการจัดท า เพื่อเตรียมการขออนุมัติและน าเสนอหัวข้อโครงการ 
 5. น าเสนอหัวข้อการจัดท าโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดท าโครงการ ศึกษา สืบค้นข้อมูล สิทธิบัตร ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการทางด้านการโรงแรม น าเสนอหัวข้อโครงการ         
วางแผนการจัดท าโครงการด าเนินการเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

29-4701-2502      โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2                            3 (0-9-0) 
                          (Development of Professional Skill Project 2) 
  วิชาบังคับก่อน   วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1                             
สมมรรถนะรายวิชา 
  1. จัดท าสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมตามหัวข้อโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1                             
  2. จัดท ารายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 
  3. น าเสนอโครงการ 



 
 

 4. น าเสนอหัวข้อการจัดท าโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 5. ปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับด้านการโรงแรม 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการโรงแรม ที่เป็นประโยชน์หรือประดิษฐ์อุปกรณ์
ทางการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพตามหัวข้อหัวข้อ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
 2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 
 

29-4701-2601 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ       3 (0-9-0) 
(Environmental Impact Assessment in Hospitality Industry 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ค้นคว้าความหมายและความส าคัญของ EIA 
2. วิเคราะห์ธุรกิจโรงแรมตามแนวคิดของ EIA 
3. เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย และความส าคัญของ EIA (Environmental Impact 
Assessment) น าแนวคิด EIA มาวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม วางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

29-4700-3001 การสนทนาภาษาจีนในธรุกิจโรงแรม 1 
(Chines Conversation in Hotel Business 1) 

3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี) 
 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและในงานครัว งานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มและงานประชุมสัมมนา 
 2. น าเสนอการให้บริการงานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่มและงานประชุมสัมมนา 
 3. สนทนารับค าร้องเรียนและแก้ปัญหาค าร้อง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ือการสื่อสารที่จ าเป็นต่องานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานประชุมสัมมนา การสนทนา
ทักทาย การให้ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้บทบาทสมมติและสถานการณ์จ าลองที่ปฏิบัติในงานโรงแรม 
 
 
 
 



 
 

29-4700-3002 การสนทนาภาษาจีนในธรุกิจโรงแรม 2 
(Chines Conversation in Hotel Business 2) 

3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน การสนทนาภาษาจีนในธุรกิจโรงแรม 1  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานแม่บ้าน งานส่วนหน้าโรงแรมและการบริการงาน
โรงแรม  
 2. น าเสนอการให้บริการของงานแม่บ้าน งานส่วนหน้าโรงแรมและบริการงานโรงแรม 
 3. แนะน าลูกค้าในการใช้บริการของโรงแรม 
 4. สนทนารับค าร้องเรียนและแก้ปัญหาค าร้องเรียนของลูกค้า 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารต่อเนื่องจาก
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในงานโรงแรม 1 (Chinese Communication in Hospitality 1) เพ่ิมการใช้ค าศัพท์ 
ส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานแม่บ้าน งานส่วนหน้าโรงแรมและค าแนะน าในเรื่องอ่ืน ๆ การ
สนทนารับค าร้องเรียนและแก้ไขปัญหาค าร้องเรียนของลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


