
โครงการอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม 
 

หลักสูตรการปฏิบัติงาน  ช่วงเวลา อัตรา (ต่อคน) 

รหัส 001   งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 31 ต.ค.- 1 พ.ย. 61 4,900.- 
รหัส 002   การประกอบอาหารไทย 
รหัส 003   การประกอบอาหารนานาชาติ 
รหัส 004   งานส่วนหน้าและงานแม่บ้านโรงแรม        
รหัส 005   การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ 

2-3 พ.ย. 61 
5-6 พ.ย. 61 
7-9 พ.ย. 61 
13 พ.ย. 61 

5,900.- 
5,900.- 
6,900.- 
2,900.- 

หลักสูตรการจัดการ  ช่วงเวลา อัตรา (ต่อคน) 

รหัส 006   การจัดการการตลาดและการขายโรงแรม 15-16 พ.ย. 61 9,900 

หลักสูตรการอบรมระบบ OPERA PMS ส าหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 20-40 คน กรุณาติดต่อคณะ 
 

 

**การอบรมจัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานที่อบรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ราคาน้ีรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตอนเช้า และตอนบ่าย** 
หมายเหตุ : ส าหรับการอบรม ณ สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
        กรุณาติดต่อ ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

 
การรับสมัคร   

สมัครได้ที่   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ช้ัน 9 
ต้ังแต่วันน้ี จนถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2561 
ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
ยกเว้น วันหยุดราชการ  
เว็บไซต์การอบรมระยะส้ัน 
http://tourism.dpu.ac.th/sc-hospital.html 
เว็ปไซต์โรงแรม DPU Place 
http://www.dpu.ac.th/dpuplace/ 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณณัฐพร สุกุมารพันธ์ุ  เลขานุการคณะฯ  โทร. 02-9547300 ต่อ 447 
คุณกรธิดา กองคุ้ม  ผู้ประสานงาน  โทร. 02-9547300 ต่อ 189 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์     โทร. 02-9547300 ต่อ 562   

   หัวหน้าโครงการ E-mail: montakan.chu@dpu.ac.th 
 
 
 
 



รายวิชาและก าหนดการ 
 

หลักสูตรการปฏิบัติงาน   
รหัส 001  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (วันที่ 31 ต.ค.- 1 พ.ย.61/ 2 วัน/ 4,900 บาท) 

เทคนิคการเตรียมการก่อนการบริการอาหารและเครื่องด่ืม เช่น การจัดโต๊ะและการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ตามหลักสากล ขั้นตอนการบริการอาหารและเครื่องด่ืมในห้องอาหารโรงแรม การแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า 
ผู้เรียนจะได้รู้จักกับอาหารตะวันตกและเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล์นานาชนิด 
 
รหัส 002  การประกอบอาหารไทย (วันที่ 2-3 พ.ย.61/ 2 วัน/ 5,900 บาท) 
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย เอกลักษณ์ของอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบ
อาหารไทย หลักการ วิธีการ เทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ  ฝึกปฎิบัติการประกอบอาหารไทย 
 
รหัส 003 การประกอบอาหารนานาชาติ (วันที่ 5-6 พ.ย.61/ 2 วัน/ 5,900 บาท) 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบครัวประเภทต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ อุปกรณ์งานครัว ค าศัพท์ที่ใช้ใน
การประกอบอาหาร ความปลอดภัย การเลือกซื้อ การจัดวัตถุดิบ หลักการและการประกอบอาหารครัวร้อน-เย็น ขั้นพื้นฐาน 
พร้อมวิธีค านวณราคาขาย ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารตะวันตก 
 

รหัส 004 งานส่วนหน้าและงานแม่บ้านโรงแรม (วันที ่7-9 พ.ย.61 / 3 วัน/ 6,900 บาท) 
โครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานส่วนหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการของ

พนักงานส่วนหน้าในระยะที่แขกเข้าพักจนส้ินสุดการคืนห้องพัก รวมถึงเคล็ดลับการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า  

ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีด าเนินงานแผนกแม่บ้านโรงแรม รายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ เทคนิคการท า
ความสะอาดห้องพักตามมาตรฐานโรงแรม การดูแลผ้าและอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน พร้อมฝึกปฏิบัติในโรงแรมจริง 
 

รหัส 005 การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ (วันที่ 13 พ.ย.61 / 1 วัน/ 2,900 บาท) 
 การพัฒนาบุคลิกภาพและงานส่ือสารเพื่อการบริการ การพัฒนารูปลักษณ์ภายในและภายนอก การพัฒนา      
มนุษยสัมพันธ์ การใช้หลักจิตวิทยาในการท างาน การท างานเป็นทีม การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

หลักสูตรการจัดการ 
รหัส 006 การจัดการการตลาดและการขายโรงแรม (วันที่ 15-16 พ.ย.61/ 2 วัน/ 9,900 บาท) 
            (Hotel Marketing and Sales Management)    

การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมในยุคใหม่ที่มีผลต่อการตลาดและการขายของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
 

หลักสูตรการอบรมระบบ OPERA PMS ส าหรับงานส่วนหน้าโรงแรม  (20-40 คน)   
 การใช้โปรแกรมในขั้นตอนต่างๆของงานส่วนหน้าโรงแรม ได้แก่ การบันทึกข้อมูลประวัติ (profile) การรับจอง
ห้องพัก การเช็คอิน การส่ือสารกับแขกผู้เข้าพักโรงแรม การบันทึกค่าใช้จ่ายและคืนห้องพัก 



 

 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
ใบสมัครโครงการอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม 

 
ช่ือหน่วยงาน  ......……………………………………………………………………………………………………………………................................................................  
ที่ตั้ง  ……………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์  ..................................................  โทรสาร  .................................................. อีเมล์ ............................................………………........ 

มีความประสงค์จะส่งพนักงาน / เจ้าหน้าที่   จ านวน ................ ท่าน  เข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้นด้านการโรงแรม ดังต่อไปนี ้
1. ช่ือ  -  นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

อบรมหลักสูตร …………………………………………………………………………......................................................  รหัส  ……………………… 
ระหว่างวันท่ี ..................................................................   คา่อบรม  ........................................... บาท 
 

2. ช่ือ -  นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
อบรมหลักสูตร     …………………………………………………………………………......................................................  รหัส  ……………………… 
ระหว่างวันท่ี      ..................................................................   ค่าอบรม  ........................................... บาท 
 

3. ช่ือ -  นามสกุล   ……………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
อบรมหลักสูตร     …………………………………………………………………………......................................................  รหัส  ……………………… 
ระหว่างวันท่ี      ..................................................................   คา่อบรม  ........................................... บาท 
 

4. ช่ือ -  นามสกุล  ……………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
อบรมหลักสูตร     …………………………………………………………………………......................................................  รหัส  ……………………… 
ระหว่างวันท่ี      ..................................................................   คา่อบรม  ........................................... บาท 
 

5. ช่ือ -  นามสกุล   ……………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
อบรมหลักสูตร     …………………………………………………………………………......................................................  รหัส  ……………………… 
ระหว่างวันท่ี      ..................................................................   คา่อบรม  ........................................... บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังสิ้น .................................. บาท 

***ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมมาที ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์  หมายเลขโทรสาร  : 02 - 9547354 หรือสแกนส่งมาที่ 
E-mail: nattaporn.suk@dpu.ac.th *** 

วิธีการช าระเงิน  
โอนเงินผ่านเลขท่ีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ช่ือบัญชี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
สาขาย่อย มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์  เลขท่ีบญัชี  152-2-29475-9   
และแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน  เขียนช่ือ – สกุล  เบอร์โทรมาที่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                  
หมายเลขโทรสาร 02 – 9547354 หรือ E-mail: nattaporn.suk@dpu.ac.th 

mailto:nattaporn.suk@dpu.ac.th
mailto:nattaporn.suk@dpu.ac.th

