หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอาหาร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โปรแกรมวิชาการจัดการอาหาร
หมวดที 1 ข้ อมูลทัว ไป
1. ชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Food Management
2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
ชื=อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอาหาร)
ชื=อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (การจัดการอาหาร)
ชื=อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Food Management)
ชื=อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Food Management)
3. วิชาเอกของหลักสู ตร
การจัดการอาหาร
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 128 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาที=ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที=สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื=น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที=จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสู ตร
6.1 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภา
วิชาการ ในการประชุมครัUงที= 1/2554 วันที= 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
6.3 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัUงที=
12/2554 วันที= 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิหลักสู ตรในการประชุ มครัUงที= 7/2554 วันที= 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554
และอนุมตั ิให้เปิ ดสอนภาคการศึกษาที= 1 ปี การศึกษา 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการอาหาร ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีส ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
8.1 ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาหารและจัดเลีUยงในโรงแรม/ภัตตาคาร
8.2 ผูจ้ ดั บริ การอาหารในสถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม โรงเรี ยน สายการบิน
โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ
8.3 ผูผ้ ลิตและควบคุมคุณภาพอาหาร
8.4 ผูส้ อน/สาธิ ตการทําอาหาร
8.5 นักวิชาการ/นักวิจยั /นักโภชนาการ
8.6 ผูด้ าํ เนิ นธุ รกิจภายใต้รูปแบบหรื อเครื= องหมายสิ นค้า (Franchisee)
8.7 ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหาร
อาชีพอื=นๆ เช่น นักจัดฝึ กอบรมด้านการจัดการอาหาร นักเขียนคอลัมน์/บทความ ทางธุ รกิจอาหาร นัก
ออกแบบอาหาร(Food Designer) นักออกแบบตกแต่งอาหาร(Food Stylist) ผูจ้ ดั การธุ รกิจงานประชุมและ
นิทรรศการ(MICE Manager : Meeting Incentive Conference Exhibition Management
9. หลักสู ตร
9.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 128 หน่วยกิต
9.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลัก สู ตร แบ่ งเป็ นหมวดวิชาที= ส อดคล้องกับ ที= กาํ หนดไว้ในเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนีU

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื= อสาร บังคับ
9
3
ก.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
ก.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6
ก.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
92
ข.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
45
ข.2 วิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
39
21
- บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
- เลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
18
ข.3 วิชาพืUนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
8
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6
9.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9
รายวิชาบังคับ
9
1500125
1500126
1500127

ภาษาไทยเพื=อการสื= อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื=อการสื= อสารในชีวติ ประจําวัน
English for Everyday Communication
ภาษาอังกฤษเพื=อการสื= อสารในระดับนานาชาติ
English for International Communication

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
1500128
1500129

ภาษาจีนเพื=อการสื= อสาร
Chinese for Communication
สนทนาภาษาจีนเพื=อการทํางาน
Chinese Conversation for Work

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1500130

ภาษาญี=ปุ่นเพื=อการสื= อสาร
Japanese for Communication
1500131 สนทนาภาษาญี=ปุ่นเพื=อการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500132 ภาษาประเทศเพื=อนบ้าน
Language of Neighboring Country
ก.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
รายวิชาบังคับ
2000106

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

3
3

วิถีไทย
Thai Living

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
มนุษย์กบั สิ= งแวดล้อม
Human and Environment
2000108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life
2000109 วิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Ways of Life
2000110 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
2000111 อาเซี ยนศึกษา
ASEAN Studies
ก.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
รายวิชาบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

2000107

2500109
2500110

จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills
สุ นทรี ยภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

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

6
6

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

รายวิชาเลือก
2500111
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
2500112
ทักษะการรู ้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
2500113
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies
ก.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
รายวิชาบังคับ
4000116

การคิดและการตัดสิ นใจ

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

6
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

Thinking and Decision Making
4000117

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื= อสาร

3(3-0-6)

Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
4000118
4000119
4000120
4000121
4000122
4000123

คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
โลกกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
World Science and Technology
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
วิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื=อสุ ขภาพ
Sport Science for Health
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
Health Promotion
นันทนาการเพื=อชีวิต
Recreation for 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(3-0-6)

ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ=งอีกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
มีรายละเอียดดังนีU
ข.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
รหัส
ชื อวิชา
1551605 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business English 1
2562302 กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
3521101 หลักการบัญชีชU นั ต้น 1
Principles of Accounting 1
3531101 การเงินธุ รกิจ
Business Finance
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3562307 การบริ หารการผลิต
Production Management
3591105 เศรษฐศาสตร์ ทว=ั ไป
General Economics
4112105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
4511101 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparation
4513310 การสุ ขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality Control
4522201 โภชนศาสตร์
Nutrition

92

หน่ วยกิต

45

หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
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(3-0-6)
3(3-0-6)

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

4532101

ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการอาหาร

English for Food Management
4532302 การจัดการอาหารและเครื= องดื=ม
Food and Beverage Management
4533303 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื= องดื=ม
Food and Beverage Cost Control
ข.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
39
บังคับเรียน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
21
รหัส
ชื อวิชา
4512202 อาหารไทย
Thai Food
4513204 อาหารนานาชาติ
International Food
4513205 ขนมอบและการตกแต่ง
Bakery and Decoration
4513207 อาหารเพื=อสุ ขภาพ
Food for Health
4513209 เครื= องดื=ม
Beverage
4514314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดย
ประสาทสัมผัส
Food Product Development and Sensory Evaluation
4534410 สัมมนาทางด้านการจัดการอาหาร
Seminar in Food Management
4534411 การวิจยั ทางด้านการจัดการอาหาร
Research on Food Management
เลือกเรี ยน จากรายวิชาในกลุ่มที= 1 หรื อกลุ่มที= 2
ได้จาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
18

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

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

หน่ วยกิต

กลุ่มที 1 กลุ่มวิชาการอาหารและกลุ่มวิชาทีเ กีย วข้ อง
รหัส
ชื อวิชา
4512203 ขนมไทย
Thai Dessert
4513206 การเตรี ยมและการบริ การอาหารในสถาบัน
Institutional Food Preparation and Service
4513208 อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Food
4514311 การประกอบอาหารเพื=อการค้า
Commercial Food Cooking
4514312 การบริ หารและการบริ การอาหารโต๊ะจีน
Chinese Banquet Service and Management
4514313 การแปรรู ปอาหาร
Food Processing
4514315 บรรจุภณั ฑ์อาหาร
Food Packaging
4522302 โภชนศาสตร์ มนุษย์
Human Nutrition
4523303 โภชนศาสตร์ ครอบครัว
Family Nutrition
4523304 โภชนาการและการจัดบริ การอาหารสําหรับเด็กก่อน
วัยเรี ยน
Nutrition and Food Service Management for Preschool
Children
4523305 โภชนาการและการจัดบริ การอาหารสําหรับผูส้ ู งอายุ
Nutrition and Food Service Management for the Elderly
4523306 หลักการจัดอาหารในโรงพยาบาล
Principles of Dietary and Therapeutic Nutrition
in Hospital
4524407 โภชนบําบัด
Diet Therapy

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

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

3(2-2-5)

4532105
4532306
4533108
4533109
4533207
4533304

การแกะสลักผักและผลไม้
Vegetable and Fruit Carving
การสร้างสรรค์อาหารเพื=อธุ รกิจ
Food Creation for Business
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริ การ
Personality Development in Hospitality
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร
Public Relations in Food Business
ธุ รกิจการจัดดอกไม้ในงานเลีUยง
Floral Arrangement in Business Management
การจัดการงานเลีUยง
Catering Management

กลุ่มที 2 กลุ่มวิชาการจัดการ
รหัส
ชื อวิชา
3532201 การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
3542105 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior
3543101

การบริ หารการตลาด

3(2-2-5)
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)

Marketing Management
3543102

การวางแผนการตลาด

3(3-0-6)

Marketing Planning
3561401
3561402
3562303
3562410

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ระบบสารสนเทศเพื=อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management Information System
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization

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

3563202

การจัดการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
3563203 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurships
3563304 การจัดการธุ รกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Management
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
หน่ วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาพืนD ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 8
รหัส
ชื อวิชา
น(ท-ป-ค)
4544401 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอาหาร
- (1000)
Preparation for Professional Experience in Food
Management
4544402 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านการจัดการอาหาร1
2(180)
Field Experience in Food Management 1
เลือกเรี ยนรายวิชาใดวิชาหนึงต่ อไปนีอD กี 6 หน่ วยกิต
6(540)
4544403 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
4544404 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านการจัดการอาหาร2
6(540)
Field Experience in Food Management 2
ข้ อกําหนดเฉพาะ
นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 4544401 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทักษะพืUนฐานอาหารและการ
จัดการอาหาร (Preparation for Professional Experience in Basic Food Skill and Food Management) ใน
ภาคฤดูร้อนของปี การศึกษาที= 2 และ 3 รวมจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ชัว= โมง และได้ค่าระดับคะแนนไม่ต=าํ
กว่า P โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตร
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซU าํ กับรายวิชา ที=เคย
เรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที=กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตร
โปรแกรมวิชานีU
10. คําอธิ บายรายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500125
ภาษาไทยเพือ การสื อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื= อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถ
ในการฟั ง เพื= อ จับ ใจความสํา คัญ การอ่ า นจับ ใจความ อ่ า นตี ค วามและอ่ า นขยายความ การฝึ กพูด ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ การนําเสนอผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการเขียน
ประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน
1500126

ภาษาอังกฤษเพือ การสื อสารในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื=อการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนที=เกี=ยวข้อง
กับชี วิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิ กในครอบครัว การถาม
ตอบเกี= ยวกับสถานที= การเลื อกซืU อสิ นค้า การพูดคุยเกี=ยวกับตัวเอง การเชืU อเชิ ญและการนัดหมาย การขอ
อนุญาต การพูดโทรศัพท์ ตลอดจนการสื= อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศพั ท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน
1500127

ภาษาอังกฤษเพือ การสื อสารในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
English for International Communication
การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื=อการสื= อสารในบริ บทสากล โดยใช้สื=อสิ= งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิ กส์ การซืU อขายสิ นค้าและบริ การ การให้คาํ แนะนําและแสดงความคิ ดเห็ น การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื= อสารต่างวัฒนธรรม

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500128

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพือ การสื อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื=อการสื= อสารในชี วิตประจําวัน การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ้ ื=น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั=งอาหาร เครื= องดื=ม การซืU อของ การถามตอบ
ข้อมูลเกี=ยวกับตนเอง ผูอ้ ื=น และสถานที= การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500129

สนทนาภาษาจีนเพือ การทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ ต่างๆ ที=เกี= ยวกับการทํางาน การ
อธิ บายชีU แจงเกี=ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที=ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
1500130

ภาษาญีป ุ่ นเพือ การสื อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี=ปุ่นเพื=อการสื= อสารในชี วิตประจําวัน การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื=น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั=งอาหาร เครื= องดื= ม การซืU อสิ นค้าและ
บริ การ การถามตอบข้อมูลเกี=ยวกับตนเอง ผูอ้ ื=น และสถานที= การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ ม
ต่าง ๆ
1500131

สนทนาภาษาญีป ุ่ นเพือ การทํางาน
3(3-0-6)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาญี=ปุ่นในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที=เกี=ยวกับการทํางาน
การอธิ บายชีUแจงเกี=ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที=ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่

รหัสวิชา
1500132

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาประเทศเพือ นบ้ าน
3(3-0-6)
Language of Neighboring Country
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื=อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ=ง สําหรับ
ใช้เป็ นเครื= องมือในการสื= อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี=ยน ความคิดเห็นกับผูอ้ ื=นในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติ ประจําวันได้
ก.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000106
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิวฒั นาการและความเปลี= ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตัUงถิ= น
ฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนว
พระราชดําริ ที= ส่งเสริ มการปรับตัวและดําเนิ นชี วิตแบบไทย สภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
สังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปั จจุบนั เพื=อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี=ยนแปลงในด้าน
ต่างๆของสังคมโลก รวมทัUง การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2000107

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
มนุษย์ กบั สิ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ= งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิ งระบบ
ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ= งแวดล้อม ความหลากหลายทางชี วภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ= งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
เทคโนโลยีที=มีผลกระทบต่อมนุ ษย์และสิ= งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ= งแวดล้อม

รหัสวิชา
2000108

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ ทว=ั ไปเกี= ยวกับกฎหมายที= มีความสัมพันธ์ และจําเป็ นต้องใช้ในชี วิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที=เปลี= ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั หลักกฎหมายและนิ ติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิ ทธิ และเสรี ภาพขัUนพืUนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ ความรู ้ เบืUองต้น
เกี=ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในชีวติ ประจําวัน
2000109

วิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Ways of Life
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปั จจุบนั การนําองค์ความรู ้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวันของตนเองและชุมชน
2000110

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความหมายและความสํา คัญของการเมื องการปกครอง หลักการทัว= ไปเกี= ยวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปั จจุบนั การ
เลือกตัUงสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร และการได้มาซึ= งสมาชิ กวุฒิสภา การบริ หารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปั จจุบนั สภาพปั ญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซี ยน
2000111

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของ
อาเซี ยน สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิ กหลังสงครามโลกครัUงที=สอง และการเข้าเป็ นประเทศ
สมาชิกของอาเซี ยน ความร่ วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยน และระหว่างอาเซี ยนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอื=น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซี ยน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซี ยน

ก.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500109
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี= ยวกับชี วิตในมิ ติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎี ทางจริ ยธรรม หลัก
จริ ยธรรมเพื=อการดําเนิ นชี วิตที= ดีงาม การพัฒนาทักษะชี วิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู ้ และ
พัฒนาปั ญญาเพื=อการดํารงตนอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
2500110

สุ นทรี ยภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุ ณค่าของสุ นทรี ยศาสตร์ ดา้ นทัศนศิลป์ ดุ ริยางคศิ ลป์ ศิลปะการแสดง
การเสริ มสร้ างรสนิ ยมด้านสุ นทรี ย ์ เพื=อประโยชน์ในการดํารงชี วิตอย่างมีความสุ ข และพัฒนาความเป็ น
มนุษย์ ที=สมบูรณ์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500111
พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ความรู ้เบืUองต้นเกี= ยวกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ปั จจัยพืUนฐานของพฤติกรรมมนุ ษย์ดา้ นชี ววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริ ยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การปรับตัว การ
ทํางานเป็ นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ และการเสริ มสร้างความสุ ขในชีวติ
รหัสวิชา
2500112

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทักษะการรู้ สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู ้ สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื=อการ
เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต และการให้บริ การยุคใหม่ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์ และทักษะการ
สื บค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ= งพิมพ์และอิเล็กทรอนิ กส์
การรวบรวมและประเมิ นค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื=อการนําไปใช้อย่างมี

ประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการรู ้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที=มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
2500113

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ความเป็ นมาของอาณาจัก รทวารวดี ลักษณะทางภูมิศ าสตร์ สัง คม เศรษฐกิ จ การเมื อง
การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญความเสื= อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรม
ยุคทวารวดีที=มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
ก.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000116
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุ ษย์ การพัฒนาลักษณะการคิ ดและกระบวนการคิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิ งระบบ การแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร กระบวนการตัดสิ นใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวัน
4000117

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื= อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื= อสารสําหรับการสื บค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการ
ประมวลผลคํา ด้านตารางคํานวณ ด้านการนําเสนอ ด้านการสื= อสารผ่านเครื อข่าย ระบบความปลอดภัย
ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที=เกี=ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุ ขภาวะ
ของการใช้งานคอมพิวเตอร์

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
4000118

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิ ตศาสตร์ พUืนฐานที=ใช้ในชี วิตประจําวัน สัดส่ วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าที=ใช้
ในการชําระค่าไฟฟ้ าและนํUาประปา การคิดดอกเบีUย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบืUองต้น และคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
4000119
โลกกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
World Science and Technology
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที=มีต่อการเปลี= ยนแปลงของโลกในปั จจุ บ นั
ด้านการพัฒนาชุ มชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ= งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
4000120
เกษตรในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรทฤษฎี ใหม่ ตามแนวพระราชดํา รั สกับ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง เกษตรอิ น ทรี ย ์
สารเคมี ทางการเกษตร การเลื อกบริ โภคผลผลิ ตทางการเกษตรอย่า งปลอดภัย และการจัดการผลผลิ ต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรื อน
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000121
วิทยาศาสตร์ การกีฬาเพือ สุ ขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ประวัติ ความหมาย ขอบข่ า ยและจุ ด มุ่ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลัก การ
ประโยชน์ประเภท ข้อควรระวังและการป้ องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกี ฬา การสร้ าง
เสริ มสมรรถภาพทางกาย การปฏิบตั ิกิจกรรมกีฬา กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที=ดี
การสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต

4000122
การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
เรี ยนรู ้ความสําคัญของสุ ขภาวะทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา
และสมุนไพร อนามัยส่ วนบุคคลและสิ= งแวดล้อมในชุ มชน การสร้ างเสริ มคุ ณภาพชี วิต ทักษะส่ วนบุคคล
และทัก ษะชี วิตเชื= อมโยงระหว่า งตนเองและผูอ้ ื= น ให้ดาํ รงชี วิตในสัง คมได้อย่า งมี ค วามสุ ข หลักและวิธี
ป้ องกันควบคุมโรค หลักการส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกําลังกายเพื=อสุ ขภาพ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุ ขภาพ
4000123

นันทนาการเพือ ชี วติ
3(3-0-6)
Recreation for Life
ความหมาย ความสํา คัญ ประโยชน์ แ ละขอบข่ า ยของกิ จกรรมนัน ทนาการ การเลื อ ก
กิ จ กรรมนัน ทนาการให้ ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ วัย และโอกาส การนํา กิ จ กรรมนัน ทนาการไปใช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การเป็ นผูน้ ํานันทนาการและการจัดค่า ยนันทนาการ มารยาททางสัง คมในการเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 วิชาแกน
รหัสวิชา

ชื อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1551605

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
An introductory Business English course in situations concentrating on inter-office
communication. Common business vocabulary and expression are introduced through related topics office
organizations, office equipment, career, telephoning, making arrangements and appointments, social
contact, business correspondence in office, reserving, quotation and ordering, complaining, apology,
invoices, request and offer, advertisement, time, inviting, suggestions and responses.

รหัสวิชา
2562302

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
หลักกฎหมายทัว= ไป องค์กรธุ รกิจ กฎหมายที=เกี=ยวกับการควบคุมธุ รกิจ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยนิติกรรม สัญญา หนีU และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสิ นเชื=อ

กฎหมายเกี=ยวกับการส่ งเสริ ม การลงทุน การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและป้ องกันการค้าที=ไม่เป็ นธรรม กฎหมาย
เกี=ยวกับการฟืU นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุ รกิจ
3521101

หลักการบัญชี ชD ั นต้ น 1
3(2-2-5)
Principles of Accounting 1
ความหมาย วัตถุ ป ระสงค์ แนวความคิ ด หลัก การของการจัดทํา บัญชี การนํา เสนองบ
การเงินที=สมบูรณ์ตามหลักการบัญชีที=รับรองทัว= ไป ผูม้ ีหน้าที=จดั ทําบัญชีและผูท้ าํ บัญชี การวิเคราะห์รายการ
ค้า การบันทึ กรายการในสมุ ดบันทึ กรายการขัUนต้นและขัUนปลาย การปรับปรุ งรายการบัญชี การจัดทํางบ
การเงิ นของธุ รกิ จบริ การ โดยครอบคลุ มด้านภาษีอากรที=เกี= ยวข้องกับรายการบัญชี และจริ ยธรรมของผูท้ าํ
บัญชี
รหัสวิชา
3531101

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที=ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3521101 หลักการบัญชี ชU นั ต้น 1
จุ ดมุ่ ง หมายและหน้า ที= ก ารบริ ห ารทางการเงิ น เทคนิ ค การวิเ คราะห์ ท างการเงิ น การ
วางแผนทางการเงิ น การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน เงิ นทุน การจัดหาเงิ นทุน ต้นทุนและ
โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปั นผล

3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย วิ ว ฒ
ั นาการ แนวคิ ด และความสํ า คัญ ของการตลาด สภาพแวดล้อ มทาง
การตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่ วนการตลาดและการเลื อกตลาดเป้ าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ส่ วนประสมการตลาด ซึ= งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ตลอดจน
การนําไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
3561101

องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ความหมายและประเภทขององค์ก าร แนวคิ ดทฤษฎี ทางด้านการจัดการ หน้า ที= ของการ
จัดการตัUงแต่การวางแผนการจัดโครงสร้ างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน
การอํานวยการและการ
ควบคุม พร้ อมทัUงนําทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
การทํางานในองค์การเพื=อ

การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ นอกจากนัUนก็ยงั ได้ศึกษาในเรื= อง
ๆ ซึ= งเป็ นสิ= งสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ

การจัดการระบบคุณภาพต่าง

3562307

การบริ หารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ลักษณะและความสําคัญของการผลิตและการบริ การ การตัดสิ นใจด้านกําลังการผลิต การ
เลื อกทําเลที=ตU งั การวางแผนและการควบคุ มการผลิ ต การพยากรณ์ การกําหนดตารางการผลิ ตและการ
จัดลําดับงาน การจัดซืUอ ระบบการควบคุมสิ นค้าคงเหลือ ระบบการซ่ อมและบํารุ งรักษา การวางแผนและ
การควบคุมโครงการ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การควบคุมคุณภาพและปริ มาณการผลิต
รหัสวิชา
3591105

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เศรษฐศาสตร์ ทวั ไป
3(3-0-6)
General Economics
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมในชี วิตประจําวันเพื=อประกอบธุ รกิ จ
จัดหาและใช้ทรัพยากร การบริ โภค การผลิ ต ตลาด สถาบันการเงิ น การภาษีอากร การค้า
ลงทุน ปั ญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปั ญหา

การ
การ

4112105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที=ใช้ในชี วิตประจําวัน ขัUนตอน
ในการใช้สถิติเพื=อการตัดสิ นใจ ความน่าจะเป็ นเบืUองต้น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจง
ความน่าจะเป็ น
ของตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงค่าที=ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ดว้ ย
Microsoft Excel
4511101

หลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Principles of Food Preparation
ลั ก ษณะ องค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ กรรมวิ ธี ก ารประกอบอาหารแต่ ล ะประเภท
ศัพท์เทคนิ คในการประกอบอาหารเฉพาะอย่าง เครื= องปรุ งและสารปรุ งแต่งอาหารรวมทัUงการเลือกซืU อและ
การเก็บรักษา หลักการรับประทานอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การจัดครัว สุ ขลักษณะที=ดีในการประกอบ
อาหารและการฝึ กปฏิบตั ิ

4513310

การสุ ขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality Control

3(3-0-6)

การใช้เครื= องมือ อุปกรณ์ ในสถานประกอบอาหารให้ถูกหลักสุ ขาภิบาลอาหาร
ถูก
สุ ข ลัก ษณะในการผลิ ตอาหาร การเก็ บ รั กษา การขนส่ ง อาหาร สุ ข วิทยาส่ ว นบุ คคลในการผลิ ตอาหาร
หลักการทําความสะอาดและการกําจัดของเสี ยที=เกิ ดขึUนจากการประกอบอาหาร หลักการควบคุ มคุ ณภาพ
อาหารตัUงแต่การเตรี ยมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์สุดท้าย
ฉลากอาหาร กฎหมาย
และข้อบังคับที=เกี=ยวข้องกับสถานประกอบอาหารและมาตรฐานอาหาร
รหัสวิชา
4522201

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โภชนศาสตร์
3(3-0-6)
Nutrition
ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของโภชนาการที=มีต่อสุ ขภาพ หลักการของโภชนศาสตร์
โภชนบัญญัติ ธงโภชนาการและฉลากโภชนาการ ประเภทของสารอาหาร หน้าที=และปริ มาณที=ควรได้รับ
แหล่งสารอาหาร รวมถึงการย่อยและการดูดซึ มสารอาหาร ปั ญหาโภชนาการในประเทศไทย หน่วยงานทัUง
ในและต่างประเทศที=มีบทบาทในการแก้ปัญหาโภชนาการ
4532101

ภาษาอังกฤษสํ าหรับการจัดการอาหาร
3(3-0-6)
English for Food Management
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื= อสารภาษาอังกฤษที=ใช้สําหรับการจัดการและการ
บริ การอาหารในสถานที= และสถานการณ์ ต่า งๆ เพื=อเพิ=ม พูน ประสิ ทธิ ภ าพในการฟั ง การพูด การเขี ย น
บทความ โฆษณา ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ และการสื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจาก
วารสาร ตํารา นิตยสาร สื= อออนไลน์ทางอินเตอร์ เน็ตในเรื= องที=เกี=ยวข้องกับการจัดการและการบริ การอาหาร
4532302
การจัดการอาหารและเครืองดืม
3(2-2-5)
Food and Beverage Management
ความรู ้ ทวั= ไปเกี= ยวกับอาหารและเครื= องดื= ม การจัดการด้านการควบคุ มคุ ณภาพ การตลาด
การวางแผนการทํารายการอาหารและเครื= องดื=ม การจัดการด้านการเงิน การควบคุมต้นทุน การจัดการด้าน
การผลิ ตอาหารและเครื= องดื= ม และการควบคุ ม การจัดการด้านการบริ การอาหารและเครื= องดื=ม การจัดการ
อาหารและเครื= องดื= มในธุ รกิ จต่างๆ เช่ น ธุ รกิ จฟาสต์ฟู้ด ภัตตาคาร โรงแรม อุตสาหกรรมการจัดงานเลีUยง
อาหารในโรงเรี ยน อาหารในโรงพยาบาล เป็ นต้น การจัดทํารายงาน และการฝึ กปฏิบตั ิ

4533303
การควบคุมต้ นทุนอาหารและเครืองดืม
3(3-0-6)
Food and Beverage Cost Control
การบริ หารจัดการรายได้และรายจ่าย การประมาณการยอดขาย การจัดการและ การควบคุม
ต้น ทุ น อาหาร และเครื= อ งดื= ม การลดความสู ญ เสี ย ในการเตรี ยมและประกอบอาหาร การจัด การ
กระบวนการผลิ ตอาหารและเครื= องดื= ม การจัดการด้านราคาอาหารและเครื= องดื= ม การจัดการและควบคุ ม
ต้นทุนแรงงาน ระบบการควบคุม รักษา และพัฒนารายได้
ข.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4512202
อาหารไทย
3(2-2-5)
Thai Food
ประวัติ ลักษณะอาหารไทย เครื= องปรุ ง เครื= องเทศ เครื= องมือเครื= องใช้ เทคนิ ค
การ
ประกอบอาหารไทย รู ป แบบการจัด การบริ การ การเก็ บ รั ก ษา การบรรจุ หี บ ห่ อ การจัด จํา หน่ า ย
และการฝึ กปฏิบตั ิอาหารไทย
4513204

อาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
International Food
วัฒนธรรมและบริ โภคนิ สั ย การรั บ ประทานอาหารของชาวยุโ รป อเมริ ก า และเอเชี ย
เครื= องปรุ ง อุปกรณ์เครื= องมือเครื= องใช้ และวิธีการประกอบอาหารขัUนพืUนฐานของอาหารประจําชาติที=เป็ นที=
นิยม และการฝึ กปฏิบตั ิทาํ และมารยาทในการรับประทานอาหารนานาชาติ

4513205

ขนมอบและการตกแต่ ง
3(2-2-5)
Bakery and Decoration
คุ ณสมบัติของวัตถุ ดิบและสารปรุ งแต่งในขนมอบ การเลื อกซืU อ วิธีใช้ และการเก็บรักษา
วัตถุ ดิบ วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการผลิ ตขนมอบประเภทต่างๆ การออกแบบและตกแต่งขนมตามโอกาส
และสมัยนิยม การเก็บรักษาขนมอบ การบรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่าย และการฝึ กปฏิบตั ิ

4513207

อาหารเพือ สุ ขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
ปั จจัยที= เกี= ยวข้องกับการมี สุ ขภาพดี หลักการบริ โภคอาหารเพื= อให้ มี สุ ขภาพที= ดี อาหาร
ทางเลื อกใหม่ แมคโครไบโอติ กส์ อาหารชี วจิ ต อาหารสมุ นไพร อาหารก่ อมะเร็ งและอาหารต้านมะเร็ ง
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและฟังชันนาลฟูดส์ อาหารดัดแปลงทางพันธุ กรรม อาหารกลุ่มใหม่ๆ ที=มีผลต่อสุ ขภาพ
รหัสวิชา
4513209

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เครืองดืม
3(2-2-5)
Beverage
ความสําคัญของเครื= องดื= ม ประเภทของเครื= องดื= ม เครื= องมือเครื= องใช้ในการผสมและการ
บริ การ การผสมเครื= องดื=มชนิดที=มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การจัดเครื= องดื=มให้เหมาะสมกับรายการ
อาหาร มารยาทในการบริ การของพนักงาน การบริ การเครื= องดื=มและ
การตกแต่งในรู ปแบบต่างๆ
การคิดต้นทุน การกําหนดราคาขาย การฝึ กปฏิบตั ิผสมและให้บริ การเครื= องดื=ม
4514314

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและการประเมินคุณภาพ
3(2-2-5)
โดยประสาทสั มผัส
Food Product Development and Sensory Evaluation
หลัก และวิ ธี ก ารพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร หลัก และวิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพอาหารทาง

ประสาทสัมผัส
4534410
สั มมนาทางด้ านการจัดการอาหาร
1(1-0-2)
Seminar in Food Management
การค้นคว้าเอกสารที=เกี= ยวกับงานวิจยั ด้านต่าง ๆ ที= เกี= ยวข้องทัUงในและต่างประเทศ การ
วิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลเพื=อการนําเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4534411

การวิจัยทางด้ านการจัดการอาหาร
2(1-2-3)
Research on Food Management
ศึกษาด้านการจัดการอาหารโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั และศึกษางานวิจยั ที=เกี= ยวข้องกับการ
จัดการอาหาร

รายวิชาเลือก กลุ่มที 1 กลุ่มวิชาการอาหารและกลุ่มวิชาทีเ กีย วข้ อง
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4512203
ขนมไทย
3(2-2-5)
Thai Dessert
ประวัติ อุปกรณ์ กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย เทคนิ คการเตรี ยมการปรุ ง ลักษณะที=ดี
ของขนมไทย การเลือกใช้ขนมไทยในโอกาสต่าง ๆ การประยุกต์ใช้วตั ถุดิบตามฤดูกาล การคํานวณต้นทุน
การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ และการฝึ กปฏิบตั ิขนมไทย
4513206

การเตรียมและการบริการอาหารในสถาบัน
3(2-2-5)
Institutional Food Preparation and Service
ประวัติความเป็ นมาของการบริ การอาหารในสถานศึกษาและสถาบันอื น เป้ าหมายและ
ประโยชน์ในการดําเนินการ การเตรี ยมเครื องมือเครื องใช้ให้เหมาะสมกับอาหาร การผลิต การจัดเสิ ร์ฟ
ทั+งในและนอกสถานที ตลอดจนการเก็บรักษา การเลือกซื+ ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบริ การอาหาร ชนิ ดของ
การบริ การอาหารแบบต่าง ๆ การจัดผังหน่วยงานและการฝึ กปฏิบตั ิบริ การอาหารในสถาบัน
4513208

อาหารมังสวิรัติ
3(2-2-5)
Vegetarian Food
ความหมายและความสําคัญของอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ ประเภทของอาหารมังสวิรัติ
วัตถุ ดิบที= ใช้ใ นการประกอบอาหารมังสวิรัติแ ละอาหารเจ การประกอบอาหารมังสวิรัติแ ละอาหารเจ
ตลอดจนการจัดเสิ ร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามข้อกําหนด และการฝึ กปฏิ บตั ิอาหารมังสวิรัติและ
อาหารเจ
4514311

การประกอบอาหารเพือ การค้ า
3(2-2-5)
Commercial Food Cooking
หลักการประกอบอาหารปริ มาณมาก คุ ณสมบัติข องวัตถุ ดิบที= มีผลต่อคุ ณ ลักษณะและ
คุณภาพอาหาร กลวิธี เทคนิ ควิธีในการทําอาหารเฉพาะอย่างที=ตอ้ งการความชํานาญพิเศษ อาหารที=อยูใ่ น
ความนิ ยมของชาวไทย และชาวต่างประเทศ การควบคุมคุ ณภาพ การจัดวางและการเสิ ร์ฟ การทําตํารับ
มาตรฐาน การควบคุมต้นทุน และการฝึ กปฏิบตั ิ

รหัสวิชา
4514312

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริ หารและการบริการอาหารโต๊ ะจีน
3(2-2-5)
Chinese Banquet Service and Management
ความรู ้ทว=ั ไปเกี=ยวกับโต๊ะจีน ความหมาย ความสําคัญ ประวัติ รู ปแบบการจัดเลีUยงอาหาร
โต๊ะจี น การจัดการอุ ปกรณ์ เครื= องมื อเครื= องใช้ในงานโต๊ะจี น การจัดการวัตถุ ดิบ
การจัดการความ
ปลอดภัยและสุ ขาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน การจัดระบบการบริ การ เทคนิ ค
การประกอบอาหาร
และการจัดวาง มารยาทในการรับประทานอาหารโต๊ะจีน การพัฒนารู ปแบบธุ รกิจ และการฝึ กปฏิบตั ิ
4514313

การแปรรู ปอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing
ความสําคัญของการแปรรู ปอาหาร สาเหตุ ที=ทาํ ให้อาหารเน่ าเสี ย คุ ณลักษณะทัว= ไปของ
วัตถุ ดิบอาหาร การจัดการและการเตรี ยมวัตถุ ดิบ หลักการของการแปรรู ปอาหารแบบต่างๆ กรรมวิธีการ
แปรรู ปผลิ ตผลทางการเกษตร การบรรจุหีบห่ อ และการฝึ กปฏิบตั ิการแปรรู ปอาหารในท้องถิ=นและอาหาร
ตามฤดูกาล
4514315

บรรจุภัณฑ์ อาหาร
3(2-2-5)
Food Packaging
ความหมายและจุ ดประสงค์ บทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิ ดและสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารประเภทต่า งๆ หลักการเลื อกใช้ การออกแบบสิ= งพิ มพ์บนบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ฉลากและ
การ
โฆษณา รหัสผลิตภัณฑ์ กฎหมายที=เกี=ยวข้อง และการฝึ กปฏิบตั ิ

4522302

โภชนศาสตร์ มนุษย์
3(3-0-6)
Human Nutrition
ความสําคัญของโภชนศาสตร์ มนุ ษย์ ศึกษากระบวนการได้รับสารอาหารของร่ างกาย การ
ย่อย การดูดซึ ม การขับถ่ าย และเมตาบอลิ ซึมของสารอาหาร ศึกษาวิธีการหาความต้องการสารอาหารและ
พลังงานของร่ างกาย ตลอดจนศึ กษาวิ ธี การวิเคราะห์ หาปริ มาณสารอาหารในอาหารที= บริ โภค ศึ กษาและ
เปรี ยบเทียบข้อมูลจากผลการวิจยั ด้านโภชนาการ

รหัสวิชา
4523303

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โภชนศาสตร์ ครอบครัว
3(2-2-5)
Family Nutrition
ความต้องการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัยต่างๆ การกําหนดรายการอาหาร การจัด
อาหารสําหรับหญิงตัUงครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวัยก่อนเรี ยน เด็กวัยเรี ยน วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ ผูส้ ู งอายุ
และการฝึ กปฏิบตั ิ
4523304

โภชนาการและการจัดบริการอาหารสํ าหรับเด็กก่ อนวัยเรียน
3(2-2-5)
Nutrition and Food Service Management for Preschool Children
ความหมายและความสําคัญของโภชนาการที=มีต่อสุ ขภาพของเด็กก่อนวัยเรี ยน การแก้ไข
ปั ญหาด้านโภชนาการของเด็ก การส่ งเสริ มบริ โภคนิ สัยที= ดีของเด็ก การเลื อกวัตถุ ดิบ การเตรี ยม การ
ประกอบอาหาร การจัดและบริ การอาหารสําหรับเด็กก่อนวัยเรี ยน และการฝึ กปฏิบตั ิ
4523305

โภชนาการและการจัดบริการอาหารสํ าหรับผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Nutrition and Food Service Management for the Elderly
ทฤษฎี ที=เกี= ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ การเปลี= ยนแปลงภาวะสุ ขภาพที=ส่งผลต่อภาวะโภชนาการ
ของผูส้ ู งอายุ การดูแลผูส้ ู งอายุที=มีภาวะร่ างกายปกติและเจ็บป่ วย การจัดและบริ การอาหารสําหรับผูส้ ู งอายุ
ทัUงในภาวะร่ างกายปกติและภาวะเจ็บป่ วย และการฝึ กปฏิบตั ิ
4523306

หลักการจัดอาหารในโรงพยาบาล
3(2-2-5)
Principles of Dietary and Therapeutic Nutrition in Hospital
ความหมายความสําคัญของหลักการจัดอาหารในโรงพยาบาล ประเภทและการกําหนดรายการ
อาหารของผูป้ ่ วย บทบาทหน้าที=ของนักโภชนาการ หลักการจัดซืU อ การตรวจรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่ายและการทํา
งบประมาณควบคุมงบดุลของงานโภชนาการในโรงพยาบาล ขัUนตอนการเตรี ยม ผลิต และการบริ การอาหารผูป้ ่ วย
ในโรงพยาบาล การให้โภชนศึกษาและงานวิจยั ที=เกี=ยวข้อง และการฝึ กปฏิบตั ิ

รหัสวิชา
4524407

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โภชนบําบัด
3(2-2-5)
Diet Therapy
ความสํา คัญของโภชนบํา บัด วิธี ก ารให้อาหารผูป้ ่ วย รายการอาหารแลกเปลี= ยน ศึ ก ษา
สาเหตุ อาการของโรคที=บาํ บัดด้วยอาหาร ประเภทและลักษณะของอาหารที=ใช้ในโรงพยาบาล อาหารเฉพาะ
โรค การกําหนดอาหาร การดัดแปลงอาหารและจัดทําอาหาร รวมทัUงบริ การอาหารสําหรับผูป้ ่ วย และการฝึ ก
ปฏิบตั ิ
4532105

การแกะสลักผักและผลไม้
3(2-2-5)
Vegetable and Fruit Carving
ความสํ า คัญ และคุ ณ ค่ า ของการแกะสลั ก ผัก และผลไม้ การปอกคว้า น การเลื อ ก
การเตรี ยม การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ รู ปแบบ วิธีการ ขัUนตอนการแกะสลัก การนําหลัก
ศิลปะมาใช้ในงานแกะสลัก การแกะสลักเชิ งธุ รกิจเพื=อใช้ในการประดับภาชนะและสถานที=ในโอกาสพิเศษ
การนําไปใช้ในลักษณะอื=น ๆ และการฝึ กปฏิบตั ิ
4532306

การสร้ างสรรค์ อาหารเพือ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Food Creation for Business
การศึกษาหลักศิลปะและองค์ประกอบทางศิลปะ การออกแบบและสร้างสรรค์อาหารจาน
สําเร็ จประเภทต่างๆ ให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ การวางแผน การจัดอาหาร การเป็ น
นักตกแต่ง
อาหารเพื=อการสื= อสาร โดยใช้อาหารเป็ นสื= อ และการฝึ กปฏิบตั ิ
4533108

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
3(2-2-5)
Personality Development in Hospitality
ความสํา คัญ ของการพัฒนาบุ ค ลิ ก ภาพในงานบริ ก าร หลัก การและแนวทางการพัฒนา
บุคลิกภาพในด้านมารยาทสังคม การวางตัว การแต่งกาย ทักษะในการสื= อสาร รู ปแบบการพูดในโอกาสต่าง
ๆ การเตรี ยมความพร้อมสําหรับการปฏิบตั ิงานทางธุ รกิจอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ
4533109

การประชาสั มพันธ์ ธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
Public Relations in Food Business
ความหมาย ความสํา คัญ วัตถุ ประสงค์ และคําต่างๆที= เกี= ยวข้องกับ
การ
ประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบพืUนฐาน คุ ณค่าและหลักเกณฑ์พUืนฐานสําหรับการประชาสัมพันธ์หลักการ
บริ ห ารงาน กระบวนการของการประชาสั ม พัน ธ์ เครื= อ งมื อ และสื= อ ที= ใ ช้ใ น
การ

ประชาสัมพันธ์ทางธุ รกิ จอาหาร กระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์ทางธุ รกิจอาหารทัUงภาคทฤษฎี และ
การฝึ กปฏิบตั ิ
รหัสวิชา
4533207

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ธุรกิจการจัดดอกไม้ ในงานเลียD ง
3(2-2-5)
Floral Arrangement Business Management
ความรู ้เรื= องดอกไม้ ใบไม้ การดูแลรักษา ทฤษฎีและการออกแบบ เทคนิคพืUนฐานในการ
จัดดอกไม้ การจัดดอกไม้รูปทรงมาตรฐาน การออกแบบจัดดอกไม้ในโอกาสพิเศษ การจัดดอกไม้ในงาน
ประชุม นิทรรศการและอื=นๆ ธุ รกิจดอกไม้เชิงอุตสาหกรรม ธุ รกิจร้านดอกไม้ และการฝึ กปฏิบตั ิ
4533304

การจัดการงานเลียD ง
3(2-2-5)
Catering and Events Management
รู ปแบบการจัดงานและจัดเลีUยงประเภทต่างๆ ทัUงในและนอกสถานที= สําหรับงานสังคมและ
ธุ รกิจ ศึกษาการจัดงานพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานประชุ ม งานศิลปะการแสดง ในด้านการวางแผนงาน
การออกแบบงาน การบริ หารงาน โครงสร้างการจัดงาน การประสานงาน การจัดสถานที= การตลาด การจัด
กําลังคน การวางแผนจัดเมนูอาหารและเครื= องดื=ม การแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าและการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน

รายวิชาเลือก กลุ่มที 2 กลุ่มวิชาการจัดการ
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3532201
การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
ศึกษาถึงนโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบตั ิเกี=ยวกับ
การภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คํานวณภาษี การยืน= แบบรายการและการเสี ยภาษี
ทางธุ รกิ จ การอุทธรณ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที=ในเรื= องภาษีอากรแต่ละประเภท ปั ญหาต่างๆ ในเรื= องเกี= ยวกับ
ภาษีอากรธุ รกิจ

รหัสวิชา
3542105

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
ความหมาย หลัก การและแนวคิ ด เกี= ย วกับ พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค ปั จ จัย ที= มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซืU อและใช้ผลิ ตภัณ ฑ์รวมทัUง อิ ท ธิ พลของส่ วนประสมการตลาดต่อพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคโดยมุ่ง เน้น ให้ผูเ้ รี ยนเห็ นความสําคัญของการศึ กษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคและได้แนวทางในการ
วิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื=อวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3543101

การบริ หารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ความหมาย ความสําคัญของการบริ หารการตลาด บทบาทหน้าที=ของผูบ้ ริ หารการตลาด
กระบวนการบริ หารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบข้อมูลทาง
การตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมาย การวางแผนการบริ หารผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาดเพื=อนําไปใช้กบั ธุ รกิจต่าง ๆ
3543102

การวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Planning
รายวิชาที=ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตลาด กระบวนการวางแผน
การตลาด การจัดทําแผนการตลาด เพื=อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของธุ รกิจ

3561401

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเป็ นมา และความสํา คัญของการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ หลัก การในการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ทัUงปั จจุบนั และอนาคต ขัUนตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ภารกิจหลักของงานบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผล ตลอดจนปั จจุบนั ที=มีผลกระทบต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา
3561402

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ระบบสารสนเทศเพือ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management Information System
รายวิชาทีตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3561401 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมู ลและสารเทศที= จาํ เป็ นในการบริ ห ารทรั พยากร
มนุ ษย์ วิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื=อเป็ นประโยชน์ในการค้นหาและเรี ยกใช้ขอ้ มูล การนําเทคโนโลยีมาช่ วยใน
การจัดเก็บข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เพื=อสนับสนุ นการวางแผน
การควบคุม และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
3562303

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
ศึ กษาแนวคิ ดพืUนฐาน นโยบาย วัตถุ ประสงค์ของการจัดการคุ ณภาพ การออกแบบ การ
ประเมิน และการควบคุมคุณภาพ วงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุน การควบคุมคุณภาพโดยรวม การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ
3562410

มนุษยสั มพันธ์ ในองค์ การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปั จจัยพืUนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะ
และองค์การ เทคนิ คการสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ มนุ ษยสัมพันธ์กบั การติดต่อสื= อสาร มนุ ษยสัมพันธ์ กบั การ
บริ หาร มนุษยสัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม หลักศาสนาที=ช่วยส่ งเสริ มการมีมนุษยสัมพันธ์
3563202

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
ลักษณะและรู ปแบบของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริ หารงานและปั ญหาที=เกี=ยวข้องใน
การดําเนิ นธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ= มต้นประกอบธุ รกิ จ การลงทุน การจัดหาเงิ นทุน การจัดองค์การ
การปฏิ บตั ิงาน โครงสร้ างของตลาดและการดําเนิ นกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อได้เปรี ยบ เสี ยเปรี ยบของธุ รกิ จขนาด
กลางและเล็กในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของส่ วนต่างๆ เช่ น การตลาด การเงิน การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
การผลิต กฎหมายที=เกี=ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการดําเนินการ

รหัสวิชา
3563203

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurships
ลักษณะและคุณสมบัติของผูป้ ระกอบการที=ดี หลักทฤษฎีและปฏิบตั ิของ
การจัดการ
ธุ รกิ จของตนเอง แนวทางการจัดตัUงธุ รกิ จ การจัดรู ปแบบองค์กร การบริ หารบุ คลากร การผลิ ต การตลาด
การบริ หารเงิ นทุน ผลกระทบของธุ รกิ จต่อสังคม สิ= งแวดล้อม การเสริ มสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ เพื=อเกิ ด
ความคิดริ เริ= มของตนเอง โดยมีการสอดแทรกจริ ยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ

3563304

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Management
ประวัติธุรกิ จแฟรนไชส์ ทU งั ในและต่างประเทศ ประเภททางธุ รกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและ
ข้อเสี ยทางธุ รกิ จแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื= อนไข ข้อจํากัดในการทําธุ รกิ จแฟรนไชส์ การตลาด การจัดหา
สิ นค้าหรื อบริ การ การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจ แฟรนไชส์ การบัญชี
ภาษีธุรกิจและการควบคุ มทางการเงิ น คุณสมบัติของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ การติดต่อคัดสรรธุ รกิ จ
เพื=อรับสิ ทธิ แฟรนไชส์ และกระบวนการในการสร้างสรรค์โอกาสทางธุ รกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์
3564201

การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ ขอบเขต หน้าที= ลักษณะและกระบวนการ
การจัดการเชิ ง กลยุท ธ์ การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อม การกํา หนดกลยุ ท ธ์ ให้ เหมาะสมกับ องค์ก ารและ
สภาพแวดล้อม แนวทางการนํากลยุทธ์ ไปปฏิ บ ตั ิ รวมทัUงการควบคุ ม และประเมิ นผล เพื=อให้องค์การ
สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี=ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ= งจะนําไปสู่ การเสริ มสร้างศักยภาพแห่ งการ
แข่งขัน

ข.3 วิชาพืนD ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4544401
การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พการจัดการอาหาร
- (1000)
Preparation for Professional Experience in Food Management
การฝึ กงานทัก ษะพืUน ฐานด้า นการเตรี ย ม การประกอบอาหาร การจัดการ ศึ ก ษาระบบ
จัดการร้านอาหารและฝึ กปฏิ บตั ิในสถานประกอบการด้านอาหารระดับกลางในบริ บทเฉพาะ จัดให้มีการ
สัมมนาระหว่างและหลังการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

4544402

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางด้ านการจัดการอาหาร 1
2(180)
Field Experience in Food Management 1
รายวิชาทีส อบผ่ านมาก่ อน : 4544401 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการจัดการอาหาร
การฝึ กเตรี ยมและปฏิบตั ิงานวิชาชีพธุ รกิจอาหารและการบริ การใน
สถาน
ประกอบการ การปฐมนิ เทศและรายงานสรุ ปผลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ เพื=อเตรี ยม
ความ
พร้อมสู่ สหกิจศึกษา หรื อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านการจัดการอาหาร 2
เลือกเรี ยนรายวิชาใดวิชาหนึงต่ อไปนีอD กี 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4544403
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาทีส อบผ่ านมาก่ อน : 4544402 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พทางด้ านการจัดการอาหาร 1
การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พด้านการจัดการอาหาร ที=เน้นการปฏิบตั ิงานจริ งในองค์กรผูใ้ ช้
บัณฑิต (Work Based Learning) อย่างเป็ นระบบ หรื อการจัดการศึกษาเชิ งบูรณาการกับการทํางาน เรี ยนรู ้
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ ง เป็ นการฝึ กการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู ้
ที=ได้รับจากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนและการนําไปใช้ในชีวติ จริ งตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รหัสวิชา
4544404

ชื อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางด้ านการจัดการอาหาร 2
6(540)
Field Experience in Food Management 2
รายวิชาทีส อบผ่ านมาก่ อน : 4544402 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พทางด้ านการจัดการอาหาร 1
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พด้านการจัดการอาหารแบบมีส่วนร่ วมในสถานประกอบการ
ของรั ฐ หรื อ เอกชน เพื= อ นํา ความรู ้ ค วามสามารถจากการศึ ก ษาตลอดหลัก สู ต รไปประยุ ก ต์ ใ ช้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซU าํ กับ
รายวิชาที=เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที=กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็ จหลักสู ตรของโปรแกรมวิชานีU

