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2.

ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอาหาร)
Bachelor of Arts (Food Management)
ศศ.บ. (การจัดการอาหาร)
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3.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถด้านการจัดการอาหารบนพื้นฐานของระบบการบริ หาร
จัดการที่ดี มีความพร้ อมในการพัฒนาตนเองสู่ การประกอบอาชี พอิสระหรื อการบริ หารงานในระดับสู ง มี
จริ ยธรรมและจรรยาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถด้านการจัดการอาหารและพัฒนาตนเองสู่
ระบบการบริ หารจัดการที่ดี
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทกั ษะด้านการจัดการอาหาร และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพอิสระอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีดา้ นการจัดการอาหาร มีจริ ยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2.4 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ ต อบสนองความต้อ งการของตลาดแรงงานและสอดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
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5.

กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2552

6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ผูม้ ีสิทธิ์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด

7.

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.

ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดูร้อน
ได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ ช่วงการศึกษามี
กําหนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8.2 การกําหนดหน่วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรื อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.

ระยะเวลาการศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติโดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนแบบเต็มเวลา
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17. หลักสู ตร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

140 หน่วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

30 หน่ วยกิต

17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ อีก
6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

104 หน่ วยกิต

17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
51 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
45 หน่วยกิต
- บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต
- เลือกเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัส
1500105
1500106
1500107

30

หน่ วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
1500108
1500109
1500110
1500111
1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

รหัส
2000103
2500105

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

น(ท-ป-ค)
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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
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รหัส
2000104
2000105
2500106
2500107
2500108

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สุ นทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
รหัส
4000111
4000112
4000113
4000114

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

3(2-2-5)

ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะจํานวนไม่ น้อยกว่ า 104 หน่ วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่า 51 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1551605 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
1551606 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
2562302 กฎหมายธุ รกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
3504101 จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
3521101 หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
3(2-2-5)
Principles of Accounting 1
3531101 การเงินธุ รกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
3562307 การบริ หารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
3591105 เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
3(3-0-6)
General Economics
4112105 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
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4511101

หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparation
4513206 การเตรี ยมและการบริ การอาหารในสถาบัน
Institutional Food Preperation and Service
4513310 การสุ ขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality Control
4532302* การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม
Food and Beverage Management
4533303* การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
Food and Beverage Cost Control
4533304* การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
Restaurant and Banquet Management

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

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่ า 45 หน่ วยกิต
บังคับเรียน จํานวนไม่ น้อยกว่า 24 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4512202 อาหารไทย
3(2-2-5)
Thai Food
4513204 อาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
International Food
4513205* ขนมอบและการตกแต่ง
3(2-2-5)
Bakery and Decoration
4513207* อาหารเพื่อสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
4514311* การประกอบอาหารเพื่อการค้า
3(2-2-5)
Commercial Food Preparation
4514314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ
3(2-2-5)
โดยประสาทสัมผัส
Product Development and Sensory Evaluation
4522201 โภชนศาสตร์
3(3-0-6)
Nutrition
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4534410* สัมมนาทางด้านการจัดการอาหาร
Seminar in Food Management
4534411* การวิจยั ทางด้านการจัดการอาหาร
Research in Food Management

1(1-0-2)
2(1-2-3)

เลือกเรี ยน จากรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่ อไปนี้ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาการอาหารและกลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วข้ อง
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4512203 ขนมไทย
3(2-2-5)
Thai Dessert
4513208 อาหารมังสวิรัติ
3(2-2-5)
Vegetarian Food
4513209 เครื่ องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage
4514312* การจัดการอาหารโต๊ะจีน
3(2-2-5)
Chinese Banquet Management
4514313 การแปรรู ปอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing
4514315 บรรจุภณั ฑ์อาหาร
3(2-2-5)
Food Packaging
4522302 โภชนศาสตร์ มนุษย์
3(3-0-6)
Human Nutrition
4523303 โภชนศาสตร์ ครอบครัว
3(2-2-5)
Family Nutrition
4523304* โภชนาการและการจัดบริ การอาหารสําหรับเด็กก่อนวัยเรี ยน 3(2-2-5)
Nutrition and Food Service for Preschool Children
4523305* โภชนาการและการจัดบริ การอาหารสําหรับผูส้ ู งอายุ
3(2-2-5)
Nutrition and Food Service for Elderly
4523306* หลักการจัดอาหารในโรงพยาบาล
3(2-2-5)
Principles of Dietary and Therapeutic Nutrition in Hostpital
4524407 โภชนบําบัด
3(2-2-5)
Diet Therapy
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4532105
4532306*
4533108*
4533109*
4533207*

การแกะสลักผักและผลไม้
Vegetable and Fruit Carving
การสร้างสรรค์อาหารเพื่อธุรกิจ
Food Creation Business
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริ การ
Personality Development in Hospitality
การประชาสัมพันธ์ทางธุ รกิจอาหาร
Food Business Public Relations
ธุ รกิจการจัดดอกไม้ในงานเลี้ยง
Floral Arrangement Business Management

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาการจัดการและบริหาร
รหัส
ชื่อวิชา
3532202 การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
3543101 การบริ หารการตลาด
Marketing Management
3543105 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
3561401 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3561402 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Information Systems for Human Resources Management
3562303 การจัดการคุณภาพ
Quality Management
3562410 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization
3563202 การจัดการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
Small and Medium Business Mangement
3563203 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurships

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

น(ท-ป-ค)
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)
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3563304
3564201
3604506

รหัส
4544401

4544402
4544403

การจัดการธุ รกิจแฟรนไชส์
Franchise Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
โปรแกรมสําเร็ จรู ปสมัยใหม่สาํ หรับธุ รกิจ
Modern Business Application Software

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

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 8 หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ชัว่ โมง)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทักษะพื้นฐานอาหารและ - (1000)
การจัดการอาหาร
Preparation for Professional Experience in Basic Food Skill
and Food Management
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านการจัดการอาหาร
2(180)
Field Experience in Food Management
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education

ข้ อกําหนดเฉพาะ
นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 4544401 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทักษะพื้นฐานอาหารและการ
จัดการอาหาร (Preparation for Professional Experience in Basic Food Skill and Food Management)
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1000 ชัว่ โมงและได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่า P โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็ จหลักสู ตร
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่
เคยเรี ยนมาแล้ว
หมายเหตุ
* เป็ นรายวิชาเปิ ดใหม่
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17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา

หมวดวิชาการจัดการอาหาร ได้จดั หมู่วชิ าไว้ดงั นี้
รหัส หมู่วชิ า
451 หมู่วชิ าอาหาร
452 หมู่วชิ าโภชนาการ
453 หมู่วชิ าการจัดการอาหารและการจัดการเชิงธุ รกิจ
454 หมู่วชิ าเตรี ยมฝึ กและฝึ กประสบการณ์วชิ าพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ความหมายของเลขหน่ วยกิต
หน่วยกิตและชัว่ โมงเรี ยน กําหนดไว้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ค้นคว้า) เช่น 3(3-0-6) หน่วยกิต 3(2-2-5) หน่วยกิต
2. หน่วยกิต (ชัว่ โมง) เช่น 5(450) หน่วยกิต โดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงที่ฝึกภาคปฏิบตั ิ
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17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชา การจัดการอาหาร

รหัส
1500105
2000103
3561104
3591105
4000109
4511101

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
องค์การและการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
หลักการประกอบอาหาร
รวม

น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1500106
2500105
3521101
3541101
4000110
4522201

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
วิถีไทยและวิถีโลก
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
หลักการตลาด
การคิดและการตัดสิ นใจ
โภชนศาสตร์

น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม

18 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
1500107
1551605
3504101
3531101
4000111
4512202
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
การเงินธุ รกิจ
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
อาหารไทย
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (เลือก)

น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 หน่วยกิต
รวม

21 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1500108
1551606
2562302
4000115
4112105
4532302
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
กฎหมายธุ รกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติธุรกิจ
การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (เลือก)

น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 หน่วยกิต
รวม

รหัส
4544401

ปี ที่ 2 ภาคฤดูร้อน
ชื่ อวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทักษะพื้นฐาน
อาหารและการจัดการอาหาร

21 หน่ วยกิต

น(ชั่ วโมง)
- (500)
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4513204
4513207
4513310
4533303
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

น(ท-ป-ค)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

อาหารนานาชาติ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
การสุ ขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
วิชาเฉพาะด้าน / วิชาเอก (เลือก)
วิชาเลือกเสรี
รวม

18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
3562307
4513205
4513206
4533304
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
9 หน่วยกิต

การบริ หารการผลิต
ขนมอบและการตกแต่ง
การเตรี ยมและการบริ การอาหารในสถาบัน
การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (เลือก)
รวม

รหัส
4544401

ปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน
ชื่ อวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทักษะพื้นฐาน
อาหารและการจัดการอาหาร

21 หน่ วยกิต

น(ชั่ วโมง)
- (500)
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4514311
4514314
4534410
4534411
4544402
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
การประกอบอาหารเพื่อการค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ
โดยประสาทสัมผัส
สัมมนาทางด้านการจัดการอาหาร
การวิจยั ทางด้านการจัดการอาหาร
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านการจัดการอาหาร
วิชาเฉพาะด้าน / วิชาเอก (เลือก)
วิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-ค)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
1 (1-0-2)
2 (1-2-3)
2 (180)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

17 หน่ วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4544403

สหกิจศึกษา

ชื่ อวิชา

น(ท-ป-ค)
6 (540)
รวม

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

6 หน่ วยกิต

30 หน่วยกิต
104 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
140 หน่ วยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟังเพื่อ
จับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และนําเสนอ
ผลการ สื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การ
ทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็ นใจ การ
ขอร้ อง และการเสนอความช่ วยเหลื อ การเชื้ อเชิ ญ และการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุ คคลและ
สิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้ อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความคิดเห็ น
และการติดต่อทางโทรศัพท์

1500107

ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒ นาทัก ษะการอ่ าน การใช้พ จนานุ ก รมช่ ว ยในการอ่ า น การอ่ านเพื่ อ หาข้อ มู ล ที่
ต้องการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิ คการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

รายวิชาเลือก
1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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1500109

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาญี่ ปุ่ นเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิต ประจํา วัน เช่ น การทัก ทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ พ้ื นฐานเชิ งสั งคมและวัฒ นธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจี น และกรณี ที่ ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน

1500112

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ พ้ื นฐานเชิ งสั งคมและวัฒ นธรรม เช่ น
ลัก ษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ ปุ่ น และกรณี ที่ ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น

1500113

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทักษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ พ้ื นฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒ นาทักษะการฟั ง การพู ดภาษาจี นในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับการทํางาน เช่ น
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับ
ฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการทํางาน เช่ น
การอธิ บ ายชี้ แจงเกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ง าน การขอข้ อ มู ล การสนทนาทางโทรศัพ ท์ การนั ด หมาย
การสั ม ภาษณ์ การรั บฝากข้อความ เน้นคําศัพ ท์และข้อความที่ ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขี ยน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น การ
อธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับ
ฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ
2000103
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตามหลัก
ปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนินชีวติ ตามวิถีทางประชาธิ ปไตย การ
สร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข
2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมไทย สภาพปั ญ หาและแนวทางแก้ไขปั ญ หา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและการดําเนิ น
วิถีชีวิตแบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์ โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
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รายวิชาเลือก
2000104

สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตในเชิ งการคิ ด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิ งพฤติ กรรมที่
เกี่ ยวข้องกับความงามของศิ ลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิ ลป์
ดุ ริยางคศิ ลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิ ด
ความซาบซึ้ งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตโดยการรับรู ้ ดว้ ยศาสตร์ แห่ งการได้ยิน ได้
พบเห็ น ของจริ งและได้ สั ม ผัส ตามแนวทางการศึ ก ษาศิ ลปะแขนงนั้ นๆ การเปรี ยบเที ยบข้อแตกต่ างทาง
สุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม

2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนิ นชี วติ ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุ ษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรม
มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข

2500106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชี วภาพ วิกฤตการณ์
ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิ งระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลกระทบ
ต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ

2500107

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจัก รทวารวดี ลัก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ สั งคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญ
ของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย

2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ ทว่ั ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่ มีความสัมพันธ์กบั ชี วิตและปรากฏการณ์ ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิ ติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้ อขาย เช่า
ทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ ืมเงิน คํ้าประกัน หุ ้นส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์และ
บูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
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17.6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์และ
ทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
การรวบรวมและประเมิ นค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ส ารสนเทศเพื่อการนําไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรม
ในการใช้สารสนเทศ
4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่น การ
คิด เชิ งสร้างสรรค์ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบในการ
ตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ

ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์อีก 6 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
4000111
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสํ าคัญ ของวิท ยาศาสตร์ และคุ ณ ภาพชี วิต แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของ
อาหาร ยารั ก ษาโรคและสมุ น ไพร ศึ ก ษาธรรมชาติ ข องชี วิต ระบบการพึ่ ง พาอาศัย ซึ่ งกัน และกัน ของ
สิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ
4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการออก
กําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
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4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ ย ภาษี เงิ น ได้ ตรรกศาสตร์ แ ละการให้ เหตุ ผ ล ค่ า สู งสุ ดและค่ า ตํ่า สุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ

4000114

เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่ นํามาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน การ
เลื อกบริ โภคเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในชี วิต ประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ ไ ม่ก่ อให้ เกิ ดมลภาวะต่ อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศี ลธรรม ทั้งเทคโนโลยีด้านวัส ดุ อุ ป กรณ์ วิธีการและระบบ เพื่ อตอบสนองความ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ เกี่ ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์
ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์

ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
1551605
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
This is an introductory course providing English used in business situations with
concentration on inter-office communication. Common business vocabulary and expressions are introduced
through related topics, i.e. office organizations, staff and duty, telephoning, making arrangements and
appointments, social contact, business correspondence in the office (memos, notes, notices,
announcements), letters of inquiry, quotation and ordering, invoice, etc.
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1551606

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
Pre-requisite 1551605 Business English 1
This course provides a chance to explore business worldwide with concentration on
domestic and international trades. Students are encouraged to engage in simulated business transactions in
various fields and situations, including import-export, shipping banking, hotel/package-tour reservation,
making agendas and minutes, company reports, product/service presentations, business articles (Internet,
ISO, QC), letters of complaint and adjustment, etc.
2562302

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ศึกษาหลักกฎหมายทัว่ ไป องค์กรธุ รกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมธุ รกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสิ นเชื่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการลงทุน การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุ รกิจ
3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม เหตุผลที่ ธุรกิ จต้องมีจริ ยธรรมและการสร้างจริ ยธรรมใน
องค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
ที่ดีต่อการมีจริ ยธรรม รวมถึงการเสริ มสร้างและส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการแข่งขันทางธุ รกิจและผูบ้ ริ โภคโดย
ใช้กรณี ศึกษาประกอบ

3521101

หลักการบัญชี ช้ ั นต้ น 1
3(2-2-5)
Principles of Accounting 1
ศึกษาเกี่ ยวกับความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและหลักการของ
การจัดทําและนําเสนองบการเงินที่สมบูรณ์ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชี และผูท้ าํ
บัญชี การวิเคราะห์ รายการค้า การบันทึ กรายการในสมุ ดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลาย การปรับ ปรุ ง
รายการบัญชี ซ่ ึ งรวมถึ งวิธีก ารคิ ดค่าเสื่ อมราคาและค่าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญ การจัดทํางบการเงิ นของธุ รกิ จ
บริ การ โดยครอบคลุมด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชี และจริ ยธรรมของผูท้ าํ บัญชี
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3531101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3521101 หลักการบัญชี ช้ นั ต้น 1
จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริ หารทางการเงิน เทคนิ คการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผน
ทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนและโครงสร้าง
ของเงินทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปั นผล

3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงความหมาย วิวฒั นาการ แนวคิดและความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่ วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้ าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ส่ วนประสมการตลาด ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ตลอดจน
การนําไปใช้ในการดําเนินชี วติ ประจําวัน

3561101

องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาถึงความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของ
การจัดการตั้งแต่ ก ารวางแผนการจัดโครงสร้ างองค์ก าร การจัดบุ ค คลเข้าทํางาน การอํานวยการและการ
ควบคุ ม พร้ อมทั้งนําทฤษฎี ทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานในองค์การเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ นอกจากนั้นก็ยงั ได้ศึกษาในเรื่ องการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญ
ต่อการพัฒนาองค์การ

3562307

การบริ หารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ศึกษากระบวนการวางแผนการผลิต และการควบคุมการผลิตที่ได้รับการยอมรับในปั จจุบนั
ตั้งแต่การพยากรณ์ การผลิ ต การวางแผนเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์และกําลังการผลิต การตัดสิ นใจ การผลิต รวมถึ ง
การเลือกทําเลที่ต้ งั โรงงาน การกําหนดตารางการผลิตและการจัดลําดับงาน การควบคุมสิ นค้าคงเหลือ ระบบ
การจัดซื้อ การควบคุมคุณภาพและปริ มาณการผลิต
3591105

เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Economics
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชี วิตประจําวันเพื่อประกอบธุ รกิจ การจัดหาและใช้
ทรัพยากรการบริ โภค การผลิ ต ตลาด สถาบันการเงิ น การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปั ญหาเศรษฐกิจ
และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
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4112105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความหมายของสถิ ติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิ ติ สถิติที่ใช้ในชี วิตประจําวัน ขั้นตอน
ในการใช้สถิติเพื่อการตัดสิ นใจ ความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัว
แปรสุ่ ม การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ดว้ ย Microsoft
Excel
4511101

หลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Principles of Food Preparation
ลักษณะ องค์ประกอบ คุณสมบัติ กรรมวิธีการประกอบอาหารแต่ละประเภท ศัพท์เทคนิ ค
ในการประกอบอาหารเฉพาะอย่าง เครื่ องปรุ งและสารปรุ งแต่งอาหารรวมทั้งการเลือกซื้ อและการเก็บรักษา
มารยาทในการเสิ ร์ฟ และการรั บ ประทานอาหาร การจัดโต๊ะ อาหาร การจัดครั ว สุ ข ลัก ษณะที่ ดีใ นการ
ประกอบอาหารและฝึ กปฏิบตั ิ

4513206

การเตรียมและการบริการอาหารในสถาบัน
3(2-2-5)
Institutional Food Preparation and Service
ประวัติค วามเป็ นมาของการบริ ก ารอาหารในสถานศึ กษาและสถาบันอื่ น เป้ าหมายและ
ประโยชน์ในการดําเนินการ การเตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้เหมาะสมกับอาหาร การผลิต การจัดเสิ ร์ฟทั้งใน
และนอกสถานที่ ตลอดจนการเก็บรักษา การเลื อกซื้ ออุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ในการบริ การอาหาร ชนิ ดของการ
บริ การอาหารแบบต่าง ๆ การจัดผังหน่วยงานและฝึ กปฏิบตั ิบริ การอาหารในสถาบัน
4513310

การสุ ขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
3(3-0-6)
Food Sanitation and Quality Control
ศึกษาและเลื อกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในสถานประกอบอาหารให้ถูกหลักสุ ขาภิบาลอาหาร
ถูกสุ ขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนส่ งอาหารและ ขณะรอจําหน่าย สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลใน
การผลิ ตอาหาร หลักการทําความสะอาดและการกําจัดของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากการประกอบอาหาร หลักการ
ควบคุ ม คุ ณภาพอาหารตั้งแต่ การเตรี ยมวัตถุ ดิบ การประกอบอาหาร และผลิ ตภัณ ฑ์ สุ ดท้าย ฉลากอาหาร
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบอาหารและมาตรฐานอาหาร
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4532302

การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Management
หลักการ วิธีการ ประเภทและรู ปแบบการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การวางแผนและการ
จัดบริ การอาหารและเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ การเตรี ยมการจัดโต๊ะอาหาร อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ
จัดการธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม มารยาทในการต้อนรับและการปฏิบตั ิงานด้านภัตตาคารและการจัดเลี้ ยง
เทคนิคการจัดอาหารและการเสิ ร์ฟ การควบคุ มคุ ณภาพและการขนส่ งอาหาร การจัดทํารายงาน ฝึ กปฏิบตั ิ
และศึกษาดูงาน
4533303

การควบคุมต้ นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
3(3-0-6)
Food and Beverage Cost Control
การควบคุ ม ต้นทุ นด้านอาหารและการบริ การเชิ งธุ รกิ จ การคํานวณต้นทุ น การควบคุ ม
ต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม การจัดรู ปแบบอาหาร การกําหนดราคาอาหารและเครื่ องดื่ม การบริ หารบุคคล
การจัดทําบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว
4533304

การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลีย้ ง
3(2-2-5)
Restaurant and Banquet Management
หลักการจัดการด้านภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง หน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง การควบคุม การประมาณความต้องการ การควบคุมคุณภาพ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน ฝึ กปฏิบตั ิและศึกษาดูงาน
17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
17.6.2.2.1 รายวิชาบังคับ
4512202
อาหารไทย
3(2-2-5)
Thai Food
ประวัติ ลักษณะอาหารไทย เครื่ องปรุ ง เครื่ องเทศ เครื่ องมือเครื่ องใช้เทคนิคการประกอบ
อาหารไทย การจัด การบริ การ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่าย ฝึ กปฏิบตั ิอาหารไทย โดย
เน้นอาหารไทยที่อยูใ่ นความนิยมทั้งในและต่างประเทศ
4513204

อาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
International Food
บริ โภคนิ สัยและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวยุโรป อเมริ กา และเอเชีย เรี ยนรู ้
ถึงเครื่ องปรุ ง อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ และวิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารประจําชาติที่เป็ น
ที่นิยมและฝึ กปฏิบตั ิ
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4513205

ขนมอบและการตกแต่ ง
3(2-2-5)
Bakery and Decoration
คุ ณสมบัติของวัตถุ ดิบและสารปรุ งแต่งในขนมอบ การเลื อกซื้ อ วิธีใช้ และการเก็บรั กษา
วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการผลิ ตขนมอบไทย และต่างประเทศ การออกแบบและตกแต่งขนมตามโอกาสและ
สมัยนิยม การเก็บรักษาขนมอบ การบรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่ายและฝึ กปฏิบตั ิ

4513207

อาหารเพื่อสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี หลักการบริ โภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี อาหารทางเลือก
ใหม่ แมคโครไบโอติกส์ อาหารชี วจิต อาหารสมุนไพร อาหารก่อมะเร็ งและอาหารต้านมะเร็ ง ผลิ ตภัณฑ์เสริ ม
อาหารและฟังชันนาลฟูดส์ อาหารดัดแปลงทางพันธุ กรรม อาหารกลุ่มใหม่ๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ

4514311

การประกอบอาหารเพื่อการค้ า
3(2-2-5)
Commercial Food Preparation
ฝึ กปฏิบตั ิอาหารจํานวนมาก กลวิธี เทคนิควิธีในการทําอาหารเฉพาะอย่างที่ตอ้ งการความ
ชํานาญพิเศษ อาหารที่อยูใ่ นความนิยมของชาวไทย และชาวต่างประเทศ วัตถุดิบ คุณสมบัติที่มีผลต่อ
คุณลักษณะและคุณภาพอาหาร เทคนิคการประกอบอาชี พ การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและการเสิ ร์ฟ
การทําตํารับมาตรฐาน และการควบคุมต้นทุน

4514314

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและการประเมินคุณภาพ
3(2-2-5)
โดยประสาทสั มผัส
Product Development and Sensory Evaluation
ความจําเป็ นในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์อ าหาร ความสํ าคัญ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อ การพัฒ นา
ผลิ ตภัณ ฑ์ อาหาร หลัก และวิธีในการพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร พื้นฐานของประสาททั้งห้า วิธี การประเมิ น
คุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

4522201

โภชนศาสตร์
3(3-0-6)
Nutrition
ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของโภชนาการที่มีต่อสุ ขภาพ หลักการของโภชนศาสตร์
ธงโภชนาการและโภชนบัญญัติ ประเภทของสารอาหาร หน้าที่และปริ มาณที่ควรได้รับ แหล่งสารอาหาร
รวมถึงการย่อยและการดูดซึ มสารอาหาร ฉลากโภชนาการ ปั ญหาโภชนาการในประเทศไทย หน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาโภชนาการ
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4534410

สั มมนาทางด้ านการจัดการอาหาร
1(1-0-2)
Seminar in Food Management
ค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ยวกับงานวิจยั ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลเพื่อการนําเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4534411

การวิจัยทางด้ านการจัดการอาหาร
2(1-2-3)
Research Food Management
ศึ กษาด้านการจัดการอาหารโดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั และศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการ

จัดการอาหาร
17.6.2.2.2 รายวิชาเลือก กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาการอาหารและกลุ่มวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง
4512203
ขนมไทย
3(2-2-5)
Thai Dessert
ประวัติ กรรมวิธี ในการประกอบขนมไทย เครื่ องมื อเครื่ องใช้ เทคนิ คการเตรี ยมการปรุ ง
ลัก ษณะที่ ดีข องขนมไทย การเลื อกใช้ขนมไทยในโอกาสต่าง ๆ การประยุกต์ใช้วตั ถุ ดิบ ตามฤดู ก าล การ
คํานวณต้นทุน การเก็บรักษา การบรรจุ หี บห่อ และการฝึ กปฏิบตั ิขนมไทยเชิงธุ รกิจ
4513208

อาหารมังสวิรัติ
3(2-2-5)
Vegetarian Food
ความหมายและความสําคัญของอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ ประเภทของอาหารมังสวิรัติ
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ การประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ ตลอดจน
การจัดเสิ ร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามข้อกําหนด ปฏิบตั ิการอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
4513209

เครื่ องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage
ความสําคัญ ของเครื่ องดื่ ม ประเภทของเครื่ องดื่ ม เครื่ องมื อเครื่ องใช้ในการผสมและการ
บริ การ การผสมเครื่ องดื่ มชนิ ดที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การจัดเครื่ องดื่มให้เหมาะสมกับรายการ
อาหาร มารยาทในการบริ ก ารของพนัก งาน การบริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม และการตกแต่ ง ในรู ป แบบต่ างๆ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการผสมและการให้บริ การเครื่ องดื่ม การคิดต้นทุนและกําหนดราคาขาย
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4514312

การจัดการอาหารโต๊ ะจีน
3(2-2-5)
Chinese Banquet Management
ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับโต๊ะจีน ความหมาย ความสําคัญ ประวัติ รู ปแบบการจัดเลี้ยงอาหาร
โต๊ะจีนในอดี ตถึ งปั จจุบนั การจัดการอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานโต๊ะจีน การจัดการวัตถุ ดิบที่ใช้ใน
การประกอบการโต๊ะจีน การจัดการความปลอดภัยและสุ ขาภิบาลในการปฏิบตั ิงานโต๊ะจีน การจัดระบบการ
บริ การ เทคนิ คการประกอบอาหารและ การจัดวาง มารยาทในการรับประทานอาหารโต๊ะจีน การพัฒนา
รู ปแบบธุ รกิจ โต๊ะจีน การสํารวจธุ รกิจโต๊ะจีน ฝึ กปฏิบตั ิและศึกษาดูงาน

4514313

การแปรรู ปอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing
สาเหตุที่ทาํ ให้อาหารเน่าเสี ย การเลือกคุ ณภาพของวัตถุ ดิบ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ กรรมวิธีการ
แปรรู ปผลิ ตผลทางการเกษตร คุณสมบัติและปริ มาณสารปรุ งแต่งชนิ ดต่างๆ ที่ใช้ การผลิตอาหารสําเร็ จรู ป
ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ ฝึ กการแปรรู ปอาหารในท้องถิ่นและอาหารตามฤดูกาล

4514315

บรรจุภัณฑ์ อาหาร
3(2-2-5)
Food Packaging
จุ ดประสงค์ ความหมายและบทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิ ดและสมบัติข องบรรจุ ภณ
ั ฑ์
อาหารประเภทต่างๆ หลักการเลื อกใช้ การออกแบบสิ่ งพิมพ์บนบรรจุภณ
ั ฑ์ ฉลากและการโฆษณา รหัส
ผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึ กปฏิบตั ิ

4522302

โภชนศาสตร์ มนุษย์
3(3-0-6)
Human Nutrition
ศึ ก ษากระบวนการได้รับ สารอาหารของร่ างกาย การย่อย การดู ดซึ ม การขับ ถ่ าย และ
เมตาบอลิ ซึมของสารอาหาร ศึกษาวิธีการหาความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่ างกาย ตลอดจนศึ กษา
วิธี การวิเคราะห์ หาปริ มาณสารอาหารในอาหารที่ บริ โภค ศึ กษาและเปรี ยบเที ยบข้อมู ลจากผลการวิจ ัยด้าน
โภชนาการ

4523303

โภชนศาสตร์ ครอบครัว
3(2-2-5)
Family Nutrition
ความต้อ งการสารอาหารและพลัง งานของบุ ค คลวัย ต่ างๆ และภาวะพิ เศษ การกําหนด
รายการอาหาร การจัดอาหารสําหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวัยก่อนเรี ยน เด็กวัยเรี ยน วัยรุ่ น
วัยผูใ้ หญ่ ผูส้ ู งอายุ และฝึ กปฏิบตั ิ
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โภชนาการและการจัดบริการอาหารสํ าหรับเด็กก่ อนวัยเรียน
3(2-2-5)
Nutrition and Food Service for Preschool Children
ความหมายและความสําคัญของโภชนาการที่ มีต่อสุ ขภาพ อนามัยและสติ ปัญญาของเด็ก
ก่อนวัยเรี ยน รวมทั้งเทคนิ ควิธีการแก้ไขปั ญหาด้านโภชนาการของเด็ก การเลื อกวัตถุ ดิบ การเตรี ยม การ
ประกอบอาหาร และการจัดเสิ ร์ฟ โดยเน้นคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน และส่ งเสริ มบริ โภคนิสัยที่ดีของเด็ก
ฝึ กปฏิบตั ิและศึกษาดูงาน
4523305

โภชนาการและการจัดบริการอาหารสํ าหรับผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Nutrition and Food Service for Elderly
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับผูส้ ู งอายุ ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ การเปลี่ ยนแปลงภาวะ
สุ ขภาพที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของผูส้ ู งอายุ การดูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะร่ างกายปกติ และเจ็บป่ วย การ
จัดการด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุท้งั ในภาวะร่ างกายปกติและภาวะเจ็บป่ วย ฝึ กปฏิบตั ิ
และศึกษาดูงาน
4523306

หลักการจัดอาหารในโรงพยาบาล
3(2-2-5)
Principles of Dietary and Therapeutic Nutrition in Hostpital
ความหมายความสําคัญของหลักการจัดอาหารในโรงพยาบาล บทบาทหน้าที่ของนักโภชนาการ
หลักการจัดซื้ อ การตรวจรับ การจัดเก็บ การเบิ กจ่ายและการทํางบประมาณควบคุ มงบดุ ลของงานโภชนาการใน
โรงพยาบาล ประเภทและการกําหนดรายการอาหารของผูป้ ่ วย ขั้นตอนการเตรี ยม ผลิต และการบริ การอาหารผูป้ ่ วย
ในโรงพยาบาล การให้โภชนศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ฝึ กปฏิบตั ิและศึกษาดูงานโรงพยาบาล
4524407

โภชนบําบัด
3(2-2-5)
Diet Therapy
ความสําคัญ ของโภชนบําบัด วิธี ก ารให้อาหารผูป้ ่ วย รายการอาหารแลกเปลี่ ยน ศึ กษา
สาเหตุ อาการของโรคที่ บ าํ บัดด้วยอาหาร ประเภทและลัก ษณะของอาหารที่ ใช้ในโรงพยาบาล อาหาร
เฉพาะโรค การกําหนดอาหาร การดัดแปลงอาหารและจัดทําอาหาร รวมทั้งบริ การอาหารสําหรับผูป้ ่ วย ฝึ ก
ปฏิบตั ิและศึกษาดูงานโรงพยาบาล

4532105

การแกะสลักผักและผลไม้
3(2-2-5)
Vegetable and Fruit Carving
คุณค่าและโอกาสใช้สอยผักและผลไม้แกะสลัก การปอกคว้าน การเลือก การเตรี ยม การใช้
และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ รู ปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการแกะสลัก นําหลักศิลปะมาฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลัก
ปอก คว้านผักและผลไม้ การแกะสลักเชิ งธุ รกิจเพื่อใช้ในการประดับภาชนะใส่ อาหารรับประทานในโอกาส
พิเศษ ตลอดจนการนําไปใช้ในลักษณะอื่น ๆ
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การสร้ างสรรค์ อาหารเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
Food Creation Business
การศึกษาหลักศิลปะและองค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์อาหารจาน
สําเร็ จประเภทต่างๆ ให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ มีการวางแผน การจัดอาหารและสามารถเป็ นนักตกแต่งอาหาร
(Food stylist) ฝึ กปฏิบตั ิ
4533108

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
3(2-2-5)
Personality Development in Hospitality
หลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านมารยาทสังคม การวางตัว การแต่งกาย
ทักษะในการสื่ อสาร รู ปแบบการพูดในโอกาสต่าง ๆ การเตรี ยมความพร้อมสําหรับการปฏิบตั ิงานทางธุ รกิจ
อาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ

4533109

การประชาสั มพันธ์ ทางธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
Food Business Public Relations
ความหมาย หลั ก การและบทบาทของการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
กระบวนการของการประชาสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างความสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน
รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ทางธุ รกิจอาหาร และกระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์ทางธุ รกิจอาหาร ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

4533207

ธุรกิจการจัดดอกไม้ ในงานเลีย้ ง
3(2-2-5)
Floral Arrangement Business Management
ทฤษฎีและการออกแบบ ความรู ้เรื่ องดอกไม้ ใบไม้ การดูแลรักษา เทคนิคพื้นฐานในการจัด
ดอกไม้ การจัดดอกไม้รูปทรงมาตรฐาน การออกแบบจัดดอกไม้ในโอกาสพิเศษ การจัดดอกไม้แนวร่ วมสมัย
ธุ รกิจดอกไม้เชิ งอุตสาหกรรม ธุ รกิจร้านดอกไม้ การเป็ นนักจัดดอกไม้เพื่ออาชีพและการถ่ายทอด ฝึ กปฏิบตั ิ
และ ศึกษาดูงาน
17.6.2.2.3 รายวิชาเลือก กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาการจัดการและบริหาร
3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
ศึกษาถึงนโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คํานวณภาษี การยืน่ แบบรายการและการเสี ยภาษี
ทางธุ รกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ องภาษีอากรแต่ละประเภท ปั ญหาต่างๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับภาษี
อากรธุ รกิจ

47
3543101

การบริ หารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คัญ ของการบริ ห ารการตลาด บทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้บ ริ ห าร
การตลาด กระบวนการบริ หารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบ
ข้อมู ล ทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์ ตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมาย การวางแผนการบริ หาร
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อนําไปใช้กบั ธุ รกิจต่าง ๆ

3543105

กลยุทธ์ การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategies
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของกลยุทธ์การตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ การตลาด
กลยุท ธ์ เพื่ อแสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุท ธ์ การแข่งขัน กลยุท ธ์เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา การจัด
จําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง เพือ่ นําไปประยุกต์กบั ธุ รกิจในอนาคต
3561401

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึ ก ษาความเป็ นมาและความสําคัญ ของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หลัก การในการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ท้ งั ปั จจุบนั และอนาคต ขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจหลักของงาน
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลื อก การฝึ กอบรม การ
พัฒนา การประเมินผล ตลอดจนปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3561402

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Information Systems For Human Resources Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความสํ า คัญ ชองระบบสารสนเทศ ข้ อ มู ล และสารสนเทศในองค์ ก าร
โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์
และเทคโนโลยีในการสื่ อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การ
ธุ รกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสิ นใจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการตัดสิ นใจ

3562303

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
ศึก ษาแนวคิ ดพื้ นฐาน นโยบาย วัตถุ ป ระสงค์ข องการจัดการคุ ณ ภาพ การออกแบบ การ
ประเมิน และการควบคุมคุณภาพ วงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุน การควบคุมคุณภาพโดยรวม การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ

48
3562410

มนุษยสั มพันธ์ ในองค์ การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
การศึ ก ษาลัก ษณะ แนวความคิ ด ขอบเขตและปั จจัยอัน เป็ นพื้ น ฐานของความสั ม พัน ธ์
ระหว่างบุ ค คล คณะและองค์ก าร หน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งการ
ประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่ งเสริ มมนุษยสัมพันธ์

3563202

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการประกอบธุรกิจในด้านต่าง ๆ และปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุ รกิจ
ขนาดย่อม อาทิ การลงทุ น แหล่งเงิ นทุ น การจัดการทรั พยากร การบริ หารจัดการ รวมถึ งการให้ความสําคัญต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจและหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของธุ รกิจด้วย

3563203

การเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurships
ศึกษาลักษณะและคุ ณสมบัติของผูป้ ระกอบการที่ดี หลักทฤษฎี และปฏิ บตั ิของการจัดการ
ธุ รกิจของตนเอง แนวทางการจัดตั้งธุ รกิจ การจัดรู ปแบบองค์กร การบริ หารบุคลากร การผลิต การตลาด การ
บริ หารเงินทุน ผลกระทบของธุ รกิจต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม การเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเกิดความคิด
ริ เริ่ มของตนเอง โดยมีการสอดแทรกจริ ยธรรม จรรยาบรรณของนักธุ รกิจ

3563304

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Management
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติธุรกิจแฟรนไชส์ ท้ งั ในและต่างประเทศ ประเภททางธุ รกิจแฟรนไชส์
ข้อดีและข้อเสี ยทางธุ รกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อจํากัดในการทําธุ รกิจแฟรนไชส์ การตลาด การ
จัดหาสิ นค้าหรื อบริ การ การจัดหาเงิ นทุ น การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจแฟรนไชส์ การ
บัญชี ภาษีธุรกิจและการควบคุมทางการเงิน คุณสมบัติของผูป้ ระกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ การติดต่อคัดสรร
ธุ รกิจเพื่อรับสิ ทธิ์ แฟรนไชส์ และกระบวนการในการสร้างสรรค์โอกาสทางธุ รกิจโดยผ่านระบบ แฟรนไชส์

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด การวางแผนและการบริ หารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ขอบเขต หน้ า ที่ ลัก ษณะและ
กระบวนการ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนินกลยุทธ์ และ
การควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ เพือ่ ให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ซึ่ งจะนําไปสู่ การเสริ มสร้างศักยภาพแห่งการแข่งขัน
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3604506

โปรแกรมสํ าเร็จรูปสมัยใหม่ สําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Modern Business Application Software
ศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปสมัยใหม่สําหรับธุ รกิ จ ตลอดจนการนําโปรแกรมเหล่านั้นมาใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะ ชนิ ด และขนาดของธุ รกิ จ เช่ น โปรแกรม SAP , AS400 , Oracle , PeopleSoft
และ Bean เป็ นต้น
17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
4544401

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พทักษะพืน้ ฐานอาหารและ
- (1000)
การจัดการอาหาร
Preparation for Professional Experience in Basic Food Skill and
Food Management
ฝึ กงานทักษะพื้ นฐานด้านการเตรี ยม การประกอบอาหาร การจัดการ ศึ กษาระบบจัดการ
ร้านอาหารและฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการด้านอาหารระดับกลาง
4544402

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางด้ านการจัดการอาหาร
2(180)
Field Experience in Food Management
รายวิชาทีส่ อบผ่ านมาก่ อน : 4544401 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทักษะพืน้ ฐานอาหารและ
การจัดการอาหาร
ฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการบริ การอาหารในสถานประกอบการ และ
ให้มีการปฐมนิ เทศและรายงานสรุ ปผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

4544403

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาทีส่ อบผ่ านมาก่ อน : 4544402 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พทางด้ านการจัดการอาหาร
การจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการอาหาร ที่เน้นการปฏิบตั ิงานจริ งในองค์กร
ผูใ้ ช้บณั ฑิต (Work Based Learning) อย่างเป็ นระบบ หรื อการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
เรี ยนรู ้ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ ง เป็ นการฝึ กการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่าง
ความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนและการนําไปใช้ในชีวติ จริ งตามความต้องการของตลาด
แรงงาน

17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เลื อ กเรี ย นรายวิช าใดๆ ในหลัก สู ต รมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมโดยไม่ ซ้ ํา กับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว

