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     โปรแกรมวชิาการจดัการอาหาร 

 

หมวดที� 1 ข้อมูลทั�วไป 
 

1. ชื�อหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอาหาร   
 ภาษาองักฤษ   Bachelor of  Arts  Program  in  Food Management  
2. ชื�อปริญญาและสาขาวชิา 
 ชื=อเตม็ (ไทย) ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการอาหาร) 
 ชื=อยอ่ (ไทย)  ศศ.บ. (การจดัการอาหาร) 
 ชื=อเตม็ (องักฤษ) Bachelor of  Arts  (Food Management) 
 ชื=อยอ่ (องักฤษ) B.A. (Food Management) 
3. วชิาเอกของหลกัสูตร 
 การจดัการอาหาร   
4. จํานวนหน่วยกติที�เรียนตลอดหลกัสูตร 
 ไม่นอ้ยกวา่ 128 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี 
 5.2  ภาษาที=ใช ้ 
  ภาษาไทย 
 5.3  การรับเขา้ศึกษา  
  รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศที=สามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 



 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื=น  
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัที=จดัการเรียนการสอนโดยตรง   
 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลกัสูตร 
 6.1 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 6.2 คณะกรรมการประจาํคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีห็นชอบในการนาํเสนอหลกัสูตรต่อสภา
วชิาการ ในการประชุมครัU งที= 1/2554 วนัที=  27  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2554 
 6.3 สภาวชิาการเห็นชอบในการนาํเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมครัU งที=  
12/2554 วนัที= 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 
 6.4 สภามหาวิทยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมครัU งที= 7/2554 วนัที= 25 มิถุนายน      พ.ศ. 2554 
และอนุมติัใหเ้ปิดสอนภาคการศึกษาที= 1 ปีการศึกษา 2555 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  
สาขาวชิา การจดัการอาหาร ในปีการศึกษา 2557 
8. อาชีพที�สามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา 

8.1 ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและจดัเลีU ยงในโรงแรม/ภตัตาคาร 
8.2 ผูจ้ดับริการอาหารในสถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน สายการบิน   

 โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ 
8.3 ผูผ้ลิตและควบคุมคุณภาพอาหาร 
8.4 ผูส้อน/สาธิตการทาํอาหาร 
8.5 นกัวชิาการ/นกัวจิยั/นกัโภชนาการ 
8.6 ผูด้าํเนินธุรกิจภายใตรู้ปแบบหรือเครื=องหมายสินคา้ (Franchisee) 
8.7 ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร 

อาชีพอื=นๆ เช่น นกัจดัฝึกอบรมดา้นการจดัการอาหาร นกัเขียนคอลมัน์/บทความ   ทางธุรกิจอาหาร นกั
ออกแบบอาหาร(Food Designer)  นกัออกแบบตกแต่งอาหาร(Food Stylist)  ผูจ้ดัการธุรกิจงานประชุมและ
นิทรรศการ(MICE Manager : Meeting Incentive Conference Exhibition  Management 
9. หลกัสูตร  

             9.1.1 จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 128 หน่วยกิต 
              9.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
       โครงสร้างหลกัสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที=สอดคล้องกบัที=กาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงันีU  



 ก.  หมวดวชิาศึกษาทั�วไป  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกติ 
  ก.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื=อสาร บงัคบั 9 หน่วยกิต 
  ก.2  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ บงัคบั 3 หน่วยกิต 

  ก.3  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ บงัคบั 6 หน่วยกิต 
  ก.4  กลุ่มวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์  บงัคบั 6 หน่วยกิต 
 ข้อกาํหนดเฉพาะ   ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวชิาใดก็ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
 ข.  หมวดวชิาเฉพาะ  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 92 หน่วยกติ 
  ข.1  วชิาแกน  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 45 หน่วยกิต 
  ข.2  วชิาเฉพาะดา้น  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่    39 หน่วยกิต 
  -  บงัคบั จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 
  -  เลือกเรียน จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต 
  ข.3  วชิาพืUนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต 
 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่   6 หน่วยกติ 

9.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่   30 หน่วยกติ 
           ก.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื�อสาร จาํนวนไม่นอ้ยกวา่   9 หน่วยกติ 
  รายวชิาบังคับ      9 หน่วยกติ 
   น(ท-ป-ค) 
 1500125 ภาษาไทยเพื=อการสื=อสาร 3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
 1500126 ภาษาองักฤษเพื=อการสื=อสารในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication  
 1500127 ภาษาองักฤษเพื=อการสื=อสารในระดบันานาชาติ 3(3-0-6)  
  English for International Communication  
  รายวชิาเลอืก      
   น(ท-ป-ค) 
 1500128 ภาษาจีนเพื=อการสื=อสาร 3(3-0-6)   
  Chinese for Communication  
 1500129 สนทนาภาษาจีนเพื=อการทาํงาน 3(3-0-6)   
  Chinese Conversation for Work 

 
 



 1500130 ภาษาญี=ปุ่นเพื=อการสื=อสาร 3(3-0-6)   
  Japanese for Communication  
 1500131 สนทนาภาษาญี=ปุ่นเพื=อการทาํงาน 3(3-0-6)   
  Japanese Conversation for Work  
 1500132 ภาษาประเทศเพื=อนบา้น 3(3-0-6)   
  Language of Neighboring Country  
       ก.2  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    

      ใหเ้รียนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่   
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หน่วยกติ 
  รายวชิาบังคับ      3 หน่วยกติ 
  น(ท-ป-ค) 
 2000106 วถีิไทย 3(3-0-6)   
  Thai Living  
 รายวชิาเลอืก   
  น(ท-ป-ค) 
 2000107 มนุษยก์บัสิ=งแวดลอ้ม   3(3-0-6)   
  Human and Environment   
 2000108 กฎหมายในชีวติประจาํวนั   3(3-0-6)   
  Laws in Daily Life  
 2000109 วถีิชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)   
  Sufficiency Economy Ways of Life  
 2000110 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)   
  Thai Politics and Government  
 2000111 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)   
  ASEAN Studies  
      ก.3  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

     ใหเ้รียนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่   
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หน่วยกติ 
 รายวชิาบังคับ      6 หน่วยกติ 
  น(ท-ป-ค) 
 2500109 จริยธรรมและทกัษะชีวติ   3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills  
 2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation  



 รายวชิาเลอืก   
 2500111 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development   
 2500112 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
 2500113 ทวารวดีศึกษา  3(3-0-6) 
  Dvaravati Studies  
      ก.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์   

     ใหเ้รียนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่   
 

6 

 

หน่วยกติ 
 รายวชิาบังคับ      6 หน่วยกติ 
    น(ท-ป-ค) 
 4000116 การคิดและการตดัสินใจ 3(3-0-6) 

  Thinking and Decision Making  

 4000117 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื=อสาร  3(3-0-6) 

  Information and Communication Technology  

 รายวชิาเลอืก   
  น(ท-ป-ค) 
 4000118 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6)   
  Mathematics in Daily Life  
 4000119 โลกกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6)   
  World Science and Technology  
 4000120 เกษตรในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6)   
  Agriculture in Daily Life  
 4000121 วทิยาศาสตร์การกีฬาเพื=อสุขภาพ 3(3-0-6)   
  Sport Science for Health  
 4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6)   
  Health Promotion  
 4000123 นนัทนาการเพื=อชีวิต  3(3-0-6)   
  Recreation for Life 

 
 

 



ข้อกาํหนดเฉพาะ   ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหนึ=งอีกไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 ข.  หมวดวชิาเฉพาะ   92 หน่วยกติ 
      มีรายละเอียดดงันีU    
       ข.1  วชิาแกน  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่    45 หน่วยกติ 
 รหัส                      ชื�อวชิา น(ท-ป-ค) 

 1551605 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

  Business English 1  

 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Business Laws  

 3521101 หลกัการบญัชีชัUนตน้ 1 3(2-2-5) 

  Principles of Accounting 1  
 3531101 การเงินธุรกิจ                                                                            3(3-0-6) 
  Business Finance  
 3541101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
  Principles of Marketing  
 3561101 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0-6) 
  Organization and Management  
 3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0-6) 
   Production  Management  
 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั=วไป 3(3-0-6) 
  General Economics  

 
 4112105 สถิติธุรกิจ                                                                               3(3-0-6) 

  Business Statistics  
  4511101 หลกัการประกอบอาหาร      3(2-2-5) 
  Principles of  Food  Preparation  

 4513310 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 

  Food  Sanitation and  Quality  Control  
  4522201 โภชนศาสตร์  3(3-0-6) 
  Nutrition 

 
 



  4532101 ภาษาองักฤษสาํหรับการจดัการอาหาร   3(3-0-6) 

  English for Food Management  
 4532302 การจดัการอาหารและเครื=องดื=ม  3(2-2-5) 

  Food and Beverage Management      
 4533303 การควบคุมตน้ทุนอาหารและเครื=องดื=ม 3(3-0-6) 
  Food and Beverage Cost Control  

       ข.2  วชิาเฉพาะด้าน/วชิาเอก  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่   39 หน่วยกติ 
                 บังคับเรียน  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  21 หน่วยกติ 
 รหัส                      ชื�อวชิา 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 อาหารเพื=อสุขภาพ                                                                 3(3-0-6) 
  Food for Health  
  4513209 เครื=องดื=ม 

Beverage 
 3(2-2-5)                                                                          

  4514314 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารและการประเมินคุณภาพโดย
ประสาทสัมผสั 

3(2-2-5) 

  Food  Product  Development and  Sensory  Evaluation  
 4534410 สัมมนาทางดา้นการจดัการอาหาร 1(1-0-2) 
  Seminar in Food  Management  
 4534411 การวจิยัทางดา้นการจดัการอาหาร 2(1-2-3) 
  Research on  Food  Management  
 เลอืกเรียน จากรายวชิาในกลุ่มที= 1 หรือกลุ่มที= 2  

                 ไดจ้าํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
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หน่วยกติ 

 

 

 



 กลุ่มที� 1  กลุ่มวชิาการอาหารและกลุ่มวชิาที�เกี�ยวข้อง   
 รหัส                      ชื�อวชิา น(ท-ป-ค) 
 4512203 ขนมไทย 3(2-2-5) 
  Thai  Dessert  

 4513206 การเตรียมและการบริการอาหารในสถาบนั                                      3(2-2-5) 

  Institutional Food Preparation and Service  
 4513208 อาหารมงัสวิรัติ                                       3(2-2-5) 
  Vegetarian Food  
 4514311 การประกอบอาหารเพื=อการคา้ 3(2-2-5) 
  Commercial Food Cooking  
 4514312 การบริหารและการบริการอาหารโตะ๊จีน                                                  3(2-2-5) 
  Chinese Banquet Service and Management  
 4514313   การแปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 
  Food Processing    

 4514315   บรรจุภณัฑอ์าหาร 3(2-2-5) 
  Food Packaging  
 4522302 โภชนศาสตร์มนุษย ์ 3(3-0-6) 
  Human Nutrition  
 4523303   โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5) 
   Family Nutrition  
 4523304   โภชนาการและการจดับริการอาหารสาํหรับเด็กก่อน        

วยัเรียน 
3(2-2-5) 

  Nutrition and Food Service Management for Preschool 
Children 

  

 4523305    โภชนาการและการจดับริการอาหารสาํหรับผูสู้งอายุ 3(2-2-5) 
   Nutrition and Food Service Management for the Elderly  
 4523306 หลกัการจดัอาหารในโรงพยาบาล  

Principles of Dietary and Therapeutic Nutrition                   
in Hospital 

3(2-2-5) 
 

 4524407 โภชนบาํบดั 3(2-2-5) 
  Diet Therapy 

 
    



 4532105 การแกะสลกัผกัและผลไม ้ 3(2-2-5) 
  Vegetable and Fruit Carving  
 4532306 การสร้างสรรคอ์าหารเพื=อธุรกิจ                                3(2-2-5) 
  Food Creation for Business  
 4533108 การพฒันาบุคลิกภาพในงานบริการ 3(2-2-5) 
  Personality Development in Hospitality   
 4533109  การประชาสัมพนัธ์ธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) 
  Public Relations in Food Business  
 4533207  ธุรกิจการจดัดอกไมใ้นงานเลีUยง   3(2-2-5)        
  Floral Arrangement in Business Management   
 4533304 การจดัการงานเลีUยง                                       3(2-2-5) 
  Catering  Management  

 กลุ่มที� 2  กลุ่มวชิาการจัดการ   
 รหัส                      ชื�อวชิา น(ท-ป-ค) 
 3532201   การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
  

3542105 
Business Taxation 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
Consumer Behavior 
 

 
3(3-0-6) 
 

 3543101   การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 

  Marketing Management  

 3543102 การวางแผนการตลาด 3(3-0-6) 

  Marketing Planning  

 3561401   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  Human Resource Management  
 3561402   ระบบสารสนเทศเพื=อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  Human Resources Management Information System  
 3562303 การจดัการคุณภาพ 3(3-0-6) 
  Quality Management  
 3562410   มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0-6) 
  Human Relations in Organization  



 3563202   การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0-6) 
  Small and Medium Business Management  
 3563203 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
  Entrepreneurships  
 3563304 การจดัการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6) 
  Franchise Management  
 3564201  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3(3-0-6) 
  Strategic Management  
       ข.3  กลุ่มวชิาพืDนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่   8 หน่วยกติ 
 รหัส                      ชื�อวชิา น(ท-ป-ค) 
 4544401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการอาหาร  - (1000) 
  Preparation  for  Professional Experience in  Food 

Management  
 

 4544402 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นการจดัการอาหาร1  2(180) 
  Field  Experience  in  Food  Management 1  
 เลอืกเรียนรายวชิาใดวชิาหนึ�งต่อไปนีDอกี 6 หน่วยกติ 
 4544403  สหกิจศึกษา  6(540) 
  Cooperative  Education  
 4544404 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นการจดัการอาหาร2  6(540) 
  Field  Experience  in  Food  Management 2  
 ข้อกาํหนดเฉพาะ 
 นกัศึกษาตอ้งผา่นรายวชิา 4544401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทกัษะพืUนฐานอาหารและการ
จดัการอาหาร (Preparation for Professional Experience in Basic Food Skill and Food Management) ใน
ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที= 2 และ 3  รวมจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ชั=วโมง และไดค้่าระดบัคะแนนไม่ตํ=า
กวา่ P โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตร 
 
 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกติ 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ   ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมโดยไม่ซํU ากบัรายวิชา ที=เคย
เรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที=กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลกัสูตร
โปรแกรมวชิานีU  

  10. คาํอธิบายรายวชิา 



ก.  หมวดวชิาศึกษาทั�วไป 

ก.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื�อสาร  ใหเ้รียนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 
รายวชิาบังคับ 
รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 

1500125 ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร       3(3-0-6)  

 Thai for Communication  
  การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยใหส้ามารถสื=อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ     
ในการฟังเพื=อจบัใจความสําคญั  การอ่านจบัใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การฝึกพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  การนาํเสนอผลการสืบคน้โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา  และการเขียน
ประวติัส่วนตวัประกอบการสมคัรงาน   
 
1500126 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารในชีวติประจําวนั    3(3-0-6)  

  English for Everyday Communication 
  การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื=อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที=เกี=ยวขอ้ง    
กบัชีวิตประจาํวนั  การทกัทายและแนะนาํตวัเอง การระบุความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถาม
ตอบเกี=ยวกบัสถานที=  การเลือกซืUอสินคา้  การพูดคุยเกี=ยวกบัตวัเอง  การเชืUอเชิญและการนดัหมาย  การขอ
อนุญาต  การพดูโทรศพัท ์ ตลอดจนการสื=อสารขา้มวฒันธรรมโดยใชศ้พัท ์สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์  และการเขียนประวติัส่วนตวัประกอบการสมคัรงาน   
 
1500127 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6)  

  English for International Communication  
   การพฒันาทกัษะบูรณาการภาษาองักฤษเพื=อการสื=อสารในบริบทสากล  โดยใชสื้=อสิ=งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ การซืUอขายสินคา้และบริการ  การให้คาํแนะนาํและแสดงความคิดเห็น  การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนกัในการสื=อสารต่างวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาเลอืก 

รหัสวชิา  ชื�อและคําอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ค) 

1500128  ภาษาจีนเพื�อการสื�อสาร       3(3-0-6)  

  Chinese for Communication 
  การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาจีนเพื=อการสื=อสารในชีวิตประจาํวนั การทกัทาย การลา  การ
แนะนาํตนเองและผูอื้=น การกล่าวคาํขอบคุณและขอโทษ การสั=งอาหาร เครื=องดื=ม การซืUอของ การถามตอบ
ขอ้มูลเกี=ยวกบัตนเอง ผูอื้=น และสถานที= การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพื�อการทาํงาน      3(3-0-6)  

  Chinese Conversation for Work 
  การพฒันาทกัษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที=เกี=ยวกบัการทาํงาน การ
อธิบายชีUแจงเกี=ยวกบัการปฏิบติังาน การขอขอ้มูล การสนทนาทางโทรศพัท ์ การนดัหมาย  การสัมภาษณ์ 
การรับฝากขอ้ความ เนน้คาํศพัทแ์ละขอ้ความที=ใชใ้นการสนทนาขณะทาํงาน การเขียนจดหมายสมคัรงาน
และประวติัยอ่ 
 
1500130 ภาษาญี�ปุ่ นเพื�อการสื�อสาร      3(3-0-6)  

  Japanese for Communication 
  การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาญี=ปุ่นเพื=อการสื=อสารในชีวิตประจาํวนั การทกัทาย การลา        
การแนะนาํตนเองและผูอื้=น การกล่าวคาํขอบคุณและขอโทษ การสั=งอาหาร เครื=องดื=ม การซืUอสินคา้และ
บริการ  การถามตอบขอ้มูลเกี=ยวกบัตนเอง ผูอื้=น และสถานที= การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ 
 
1500131  สนทนาภาษาญี�ปุ่ นเพื�อการทํางาน      3(3-0-6)  

  Japanese Conversation for Work 
  การพฒันาทกัษะการฟัง การพูดภาษาญี=ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที=เกี=ยวกบัการทาํงาน        
การอธิบายชีUแจงเกี=ยวกบัการปฏิบติังาน การขอขอ้มูล การสนทนาทางโทรศพัท ์ การนดัหมาย การสัมภาษณ์   
การรับฝากขอ้ความ เนน้คาํศพัทแ์ละขอ้ความที=ใชใ้นการสนทนาขณะทาํงาน การเขียนจดหมายสมคัรงาน
และประวติัยอ่ 
 

 

 



รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

1500132  ภาษาประเทศเพื�อนบ้าน       3(3-0-6)  

  Language of Neighboring Country  
  การพฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื=อนบา้น ภาษาใดภาษาหนึ=ง สาํหรับ
ใชเ้ป็นเครื=องมือในการสื=อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี=ยน ความคิดเห็นกบัผูอื้=นในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติประจาํวนัได ้
 
 ก.2 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ใหเ้รียนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
รายวชิาบังคับ 

รหัสวชิา  ชื�อและคําอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ค) 

2000106 วถิีไทย         3(3-0-6)  

 Thai Living 
  วิวฒันาการและความเปลี=ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลกัษณะทางภูมิศาสตร์  การตัUงถิ=น
ฐาน  สถาบนัทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและวฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนว
พระราชดาํริ   ที=ส่งเสริมการปรับตวัและดาํเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา
สังคมไทย  การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบนัเพื=อความเขา้ใจการพฒันาและการเปลี=ยนแปลงในดา้น
ต่างๆของสังคมโลก  รวมทัUง   การปรับตวัของไทยในสังคมโลก 
 
รายวชิาเลอืก 

รหัสวชิา  ชื�อและคําอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ค) 

2000107 มนุษย์กบัสิ�งแวดล้อม        3(3-0-6)  

  Human and Environment  
  ความหมาย  ความสาํคญัของสิ=งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์ เชิงระบบ
ระหวา่งมนุษยก์บัสิ=งแวดลอ้ม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ=งแวดลอ้มและภยัธรรมชาติ 
เทคโนโลยีที=มีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสิ=งแวดลอ้ม  การจดัการทรัพยากรโดยเนน้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ=งแวดลอ้ม   
 
 
 
 
 



รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

2000108 กฎหมายในชีวติประจําวนั       3(3-0-6)  

  Laws in Daily Life 
  ความรู้ทั=วไปเกี=ยวกบักฎหมายที=มีความสัมพนัธ์และจาํเป็นตอ้งใช้ในชีวิตประจาํวนัตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที=เปลี=ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั  หลกักฎหมายและนิติสัมพนัธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลกัสิทธิและเสรีภาพขัUนพืUนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบืUองตน้
เกี=ยวกบักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  การประยกุตแ์ละบูรณาการการใชก้ฎหมายใหไ้ดเ้ป็นผลจริงในชีวติประจาํวนั 
 
2000109 วถิีชีวติเศรษฐกจิพอเพยีง      3(3-0-6)  

  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลกัษณะ  ความสําคญั  แนวคิดทฤษฎีและหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  การ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบนั  การนาํองคค์วามรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในชีวติประจาํวนัของตนเองและชุมชน  
 
2000110 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
  ความหมายและความสําคญัของการเมืองการปกครอง  หลกัการทั=วไปเกี=ยวกบัระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบนัและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบนั  การ
เลือกตัUงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  และการไดม้าซึ= งสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผน่ดินของไทยใน
ปัจจุบนั  สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
 
2000111 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  พฒันาการการรวมตวัของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวติัศาสตร์และพฒันาการของ
อาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลงัสงครามโลกครัU งที=สอง  และการเขา้เป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขนัระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหวา่งอาเซียนกบั
ประเทศและกลุ่มประเทศอื=น  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลกัษณะของพลเมืองอาเซียน 
 
 
 



 ก.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ใหเ้รียนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต   
รายวชิาบังคับ 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

2500109 จริยธรรมและทกัษะชีวติ      3(3-0-6)  

 Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเกี=ยวกบัชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลกั
จริยธรรมเพื=อการดาํเนินชีวิตที=ดีงาม  การพฒันาทกัษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และ
พฒันาปัญญาเพื=อการดาํรงตนอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 
 

2500110 สุนทรียภาพของชีวติ      3(3-0-6)  

  Aesthetic Appreciation 
   ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ดา้นทศันศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง       
การเสริมสร้างรสนิยมดา้นสุนทรีย ์  เพื=อประโยชน์ในการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข  และพฒันาความเป็น
มนุษย ์  ที=สมบูรณ์ 
 

รายวชิาเลอืก 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

2500111 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน    3(3-0-6)  

 Human Behavior and Self Development 
 ความรู้เบืUองตน้เกี=ยวกบัพฤติกรรมมนุษย ์ ปัจจยัพืUนฐานของพฤติกรรมมนุษยด์า้นชีววิทยา  

จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคญัในการพฒันาตนและการเขา้ใจบุคคล  การปรับตวั การ
ทาํงานเป็นทีม  การจดัการภาวะความขดัแยง้  มนุษยสัมพนัธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวติ 

 
รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

2500112 ทกัษะการรู้สารสนเทศ      3(3-0-6)  

  Information Literacy Skills 
   ความหมาย ความสําคญัของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื=อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทกัษะการ
สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์  และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอา้งอิงประเภทสิ=งพิมพแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ 
การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื=อการนาํไปใช้อย่างมี



ประสิทธิภาพ การนาํเสนอผลการรู้สารสนเทศดว้ยการเขียนรายงานทางวชิาการที=มีคุณภาพ  การเขียนอา้งอิง
และบรรณานุกรมตามหลกัสากลและมีจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
2500113 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)  

  Dvaravati Studies  
  ความเป็นมาของอาณาจกัรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง       
การปกครองในสมยัทวารวดี  ความเจริญความเสื=อมถอยของอาณาจกัรทวารวดี  ความสําคญัของอารยธรรม    
ยคุทวารวดีที=มีต่อจงัหวดันครปฐมและประเทศไทย 
  

ก.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์ ใหเ้รียนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  
รายวชิาบังคับ 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4000116 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6)  

 Thinking and Decision Making 
  หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ การพฒันาลกัษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค ์ การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใชเ้หตุผล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร กระบวนการตดัสินใจ  และการประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนั 
 
4000117 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร    3(3-0-6)  

  Information and Communication Technology 
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื=อสาร   การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื=อสารสําหรับการสืบคน้ขอ้มูล  โปรแกรมประยุกตด์า้นการ
ประมวลผลคาํ  ดา้นตารางคาํนวณ  ดา้นการนาํเสนอ  ดา้นการสื=อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภยั
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณที=เกี=ยวขอ้งกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะ
ของการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาเลอืก 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4000118 คณติศาสตร์ในชีวติประจําวัน     3(3-0-6)  

  Mathematics in Daily Life 
   คณิตศาสตร์พืUนฐานที=ใชใ้นชีวิตประจาํวนั สัดส่วน ร้อยละ การคาํนวณอตัรากา้วหนา้ที=ใช้
ในการชาํระค่าไฟฟ้าและนํU าประปา การคิดดอกเบีUย ระบบการผอ่นชาํระ สถิติเบืUองตน้  และคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
 
4000119 โลกกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6)  

 World Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที=มีต่อการเปลี=ยนแปลงของโลกในปัจจุบนั  
ดา้นการพฒันาชุมชนและประเทศชาติ  ดา้นพลงังาน  ภาวะโลกร้อน  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ สิ=งแวดลอ้ม 
และภยัธรรมชาติ  ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
4000120 เกษตรในชีวติประจําวนั      3(3-0-6)  

 Agriculture in Daily Life 
 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํรัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย ์ 

สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภยั  และการจดัการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดบัครัวเรือน 

 
รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4000121 วทิยาศาสตร์การกฬีาเพื�อสุขภาพ     3(3-0-6)  

 Sport Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  
ประโยชน์ประเภท ขอ้ควรระวงัและการป้องกนัการบาดเจ็บของการออกกาํลงักายและเล่นกีฬา  การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย  การปฏิบติักิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขนั  มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ที=ดี  
การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 

 

 

 



4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ      3(3-0-6)  

 Health Promotion 
  เรียนรู้ความสําคญัของสุขภาวะทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา 
และสมุนไพร อนามยัส่วนบุคคลและสิ=งแวดลอ้มในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทกัษะส่วนบุคคล 
และทกัษะชีวิตเชื=อมโยงระหว่างตนเองและผูอื้=นให้ดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธี
ป้องกนัควบคุมโรค  หลกัการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลกัการออกกาํลงักายเพื=อสุขภาพ  ตระหนกั
และเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
 
4000123 นันทนาการเพื�อชีวติ      3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
  ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือก
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวยัและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั  การเป็นผูน้ํานันทนาการและการจดัค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเขา้ร่วม
กิจกรรมนนัทนาการ  การกิจกรรมนนัทนาการสาํหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 

       ข.1  วชิาแกน 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
   

1551605 ภาษาองักฤษธุรกจิ 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. 
 
 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

2562302 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 

  Business Laws 
              หลกักฎหมายทั=วไป องคก์รธุรกิจ กฎหมายที=เกี=ยวกบัการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยนิติกรรม สัญญา หนีU  และเอกเทศสัญญา กฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสินเชื=อ 



กฎหมายเกี=ยวกบัการส่งเสริม การลงทุน การคุม้ครองผูบ้ริโภคและป้องกนัการคา้ที=ไม่เป็นธรรม กฎหมาย
เกี=ยวกบัการฟืU นฟูกิจการและระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ            
 
 

3521101 หลกัการบัญชีชัDนต้น 1      3(2-2-5) 

  Principles  of  Accounting 1 
  ความหมาย  วตัถุประสงค์ แนวความคิด หลักการของการจดัทาํบญัชี การนําเสนองบ
การเงินที=สมบูรณ์ตามหลกัการบญัชีที=รับรองทั=วไป  ผูมี้หนา้ที=จดัทาํบญัชีและผูท้าํบญัชี การวิเคราะห์รายการ
คา้ การบนัทึกรายการในสมุดบนัทึกรายการขัUนตน้และขัUนปลาย การปรับปรุงรายการบญัชี การจดัทาํงบ
การเงินของธุรกิจบริการ โดยครอบคลุมดา้นภาษีอากรที=เกี=ยวขอ้งกบัรายการบญัชี และจริยธรรมของผูท้าํ
บญัชี 
 
รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

3531101 การเงินธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business  Finance 
  รายวชิาที=ตอ้งสอบผา่นมาก่อน  : 3521101   หลกัการบญัชีชัUนตน้ 1 
  จุดมุ่งหมายและหน้าที=การบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน   การ
วางแผนทางการเงิน การจดัการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจดัหาเงินทุน ตน้ทุนและ
โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจดัสรรกาํไรและเงินปันผล 
 

3541101 หลกัการตลาด  3(3-0-6)  

 Principles of Marketing 
 ความหมาย วิวฒันาการ แนวคิดและความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทาง

การตลาด ระบบขอ้มูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ส่วนประสมการตลาด ซึ= งประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจน
การนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั 
 

3561101  องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 

   Organization and Management    
 ความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจดัการ หน้าที=ของการ

จดัการตัUงแต่การวางแผนการจดัโครงสร้างองค์การ การจดับุคคลเขา้ทาํงาน           การอาํนวยการและการ
ควบคุม พร้อมทัUงนาํทฤษฎีทางดา้นการจดัการมาประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบั               การทาํงานในองค์การเพื=อ



การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร นอกจากนัUนก็ยงัไดศึ้กษาในเรื=อง              การจดัการระบบคุณภาพต่าง 
ๆ ซึ= งเป็นสิ=งสาํคญัต่อการพฒันาองคก์าร 
 

3562307 การบริหารการผลติ 3(3-0-6)  

  Production  Management 
   ลกัษณะและความสาํคญัของการผลิตและการบริการ  การตดัสินใจดา้นกาํลงัการผลิต  การ

เลือกทาํเลที=ตัUง  การวางแผนและการควบคุมการผลิต  การพยากรณ์ การกาํหนดตารางการผลิตและการ
จดัลาํดบังาน  การจดัซืUอ  ระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ  ระบบการซ่อมและบาํรุงรักษา  การวางแผนและ
การควบคุมโครงการ  ระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต 

 
รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

3591105 เศรษฐศาสตร์ทั�วไป  3(3-0-6)  

 General Economics   
 ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจาํวนัเพื=อประกอบธุรกิจ                 การ

จดัหาและใช้ทรัพยากร  การบริโภค  การผลิต  ตลาด  สถาบนัการเงิน  การภาษีอากร  การคา้             การ
ลงทุน  ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 

4112105 สถิติธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business  Statistics 
  ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที=ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ขัUนตอน
ในการใชส้ถิติเพื=อการตดัสินใจ  ความน่าจะเป็นเบืUองตน้  ตวัแปรสุ่มและการแจกแจง          ความน่าจะเป็น
ของตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงค่าที=ไดจ้ากตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ดว้ย 
Microsoft Excel 
 

4511101 หลกัการประกอบอาหาร          3(2-2-5) 

 Principles of Food Preparation 
 ลักษณะ  องค์ประกอบ  คุณสมบัติ  กรรมวิ ธีการประกอบอาหารแต่ละประเภท  

ศพัทเ์ทคนิคในการประกอบอาหารเฉพาะอยา่ง  เครื=องปรุงและสารปรุงแต่งอาหารรวมทัUงการเลือกซืUอและ
การเก็บรักษา  หลกัการรับประทานอาหาร  การจดัโตะ๊อาหาร     การจดัครัว  สุขลกัษณะที=ดีในการประกอบ
อาหารและการฝึกปฏิบติั 
 

4513310 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร        3(3-0-6) 

  Food  Sanitation and  Quality  Control 



             การใชเ้ครื=องมือ อุปกรณ์ในสถานประกอบอาหารให้ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร            ถูก
สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนส่งอาหาร  สุขวิทยาส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร 
หลกัการทาํความสะอาดและการกาํจดัของเสียที=เกิดขึUนจากการประกอบอาหาร หลกัการควบคุมคุณภาพ
อาหารตัUงแต่การเตรียมวตัถุดิบ การประกอบอาหาร และผลิตภณัฑ์สุดทา้ย               ฉลากอาหาร  กฎหมาย
และขอ้บงัคบัที=เกี=ยวขอ้งกบัสถานประกอบอาหารและมาตรฐานอาหาร 
 
รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4522201   โภชนศาสตร์       3(3-0-6) 

 Nutrition 
              ความหมาย  ประวติั  ความสาํคญัของโภชนาการที=มีต่อสุขภาพ  หลกัการของโภชนศาสตร์  

โภชนบญัญติั  ธงโภชนาการและฉลากโภชนาการ  ประเภทของสารอาหาร  หนา้ที=และปริมาณที=ควรไดรั้บ  
แหล่งสารอาหาร  รวมถึงการยอ่ยและการดูดซึมสารอาหาร  ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย  หน่วยงานทัUง
ในและต่างประเทศที=มีบทบาทในการแกปั้ญหาโภชนาการ 
 

4532101 ภาษาองักฤษสําหรับการจัดการอาหาร  3(3-0-6)  

   English for Food Management 
  ฝึกผูเ้รียนใหใ้ชท้กัษะบูรณาการในการสื=อสารภาษาองักฤษที=ใชส้ําหรับการจดัการและการ
บริการอาหารในสถานที=และสถานการณ์ต่างๆ เพื=อเพิ=มพูนประสิทธิภาพในการฟัง  การพูด  การเขียน
บทความ  โฆษณา  ตลอดจนพฒันาการอ่านขอ้ความ  บทความ  และการสืบคน้ขอ้มูลภาษาองักฤษจาก
วารสาร ตาํรา นิตยสาร สื=อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตในเรื=องที=เกี=ยวขอ้งกบัการจดัการและการบริการอาหาร 

 

4532302   การจัดการอาหารและเครื�องดื�ม   3(2-2-5) 

 Food and Beverage Management 
             ความรู้ทั=วไปเกี=ยวกบัอาหารและเครื=องดื=ม การจดัการดา้นการควบคุมคุณภาพ การตลาด  
การวางแผนการทาํรายการอาหารและเครื=องดื=ม การจดัการดา้นการเงิน การควบคุมตน้ทุน การจดัการดา้น
การผลิตอาหารและเครื=องดื=ม และการควบคุม  การจดัการดา้นการบริการอาหารและเครื=องดื=ม  การจดัการ
อาหารและเครื=องดื=มในธุรกิจต่างๆ เช่น  ธุรกิจฟาสต์ฟู้ ด ภตัตาคาร โรงแรม  อุตสาหกรรมการจดังานเลีU ยง  
อาหารในโรงเรียน อาหารในโรงพยาบาล เป็นตน้ การจดัทาํรายงาน และการฝึกปฏิบติั 
 
 
 



4533303 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื�องดื�ม 3(3-0-6)  

 Food and Beverage Cost Control 

  การบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่าย การประมาณการยอดขาย การจดัการและ การควบคุม
ต้นทุนอาหาร และเครื= องดื=ม การลดความสูญเสียในการเตรียมและประกอบอาหาร     การจัดการ
กระบวนการผลิตอาหารและเครื=องดื=ม การจดัการด้านราคาอาหารและเครื=องดื=ม การจดัการและควบคุม
ตน้ทุนแรงงาน  ระบบการควบคุม รักษา และพฒันารายได ้

 

ข.2   วชิาเฉพาะด้าน/วชิาเอก 

รายวชิาบังคับ 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 

4512202 อาหารไทย            3(2-2-5) 

  Thai  Food   
 ประวติั ลกัษณะอาหารไทย เครื=องปรุง เครื=องเทศ เครื=องมือเครื=องใช ้ เทคนิค              การ

ประกอบอาหารไทย รูปแบบการจัด การบริการ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่าย                  
และการฝึกปฏิบติัอาหารไทย  
 

4513204 อาหารนานาชาติ  3(2-2-5) 
  International  Food   

 วฒันธรรมและบริโภคนิสัยการรับประทานอาหารของชาวยุโรป  อเมริกา และเอเชีย  
เครื=องปรุง  อุปกรณ์เครื=องมือเครื=องใช ้ และวิธีการประกอบอาหารขัUนพืUนฐานของอาหารประจาํชาติที=เป็นที=
นิยม และการฝึกปฏิบติัทาํและมารยาทในการรับประทานอาหารนานาชาติ 

 

4513205 ขนมอบและการตกแต่ง           3(2-2-5) 

  Bakery  and   Decoration  
 คุณสมบติัของวตัถุดิบและสารปรุงแต่งในขนมอบ การเลือกซืUอ วิธีใช้ และการเก็บรักษา

วตัถุดิบ  วสัดุอุปกรณ์ กระบวนการผลิตขนมอบประเภทต่างๆ  การออกแบบและตกแต่งขนมตามโอกาส
และสมยันิยม  การเก็บรักษาขนมอบ  การบรรจุหีบห่อ การจดัจาํหน่าย และการฝึกปฏิบติั 

 
 
 
 
 



4513207 อาหารเพื�อสุขภาพ                                                                              3(3-0-6) 

  Food for Health 
 ปัจจัยที= เกี=ยวข้องกับการมีสุขภาพดี  หลักการบริโภคอาหารเพื=อให้มีสุขภาพที=ดี  อาหาร

ทางเลือกใหม่  แมคโครไบโอติกส์  อาหารชีวจิต  อาหารสมุนไพร  อาหารก่อมะเร็งและอาหารต้านมะเร็ง  
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและฟังชนันาลฟูดส์  อาหารดดัแปลงทางพนัธุกรรม  อาหารกลุ่มใหม่ๆ ที=มีผลต่อสุขภาพ 

 
รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4513209 เครื�องดื�ม 3(2-2-5) 

  Beverage  
 ความสําคญัของเครื=องดื=ม ประเภทของเครื=องดื=ม เครื=องมือเครื=องใช้ในการผสมและการ
บริการ การผสมเครื=องดื=มชนิดที=มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การจดัเครื=องดื=มให้เหมาะสมกบัรายการ
อาหาร มารยาทในการบริการของพนกังาน การบริการเครื=องดื=มและ            การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ  
การคิดตน้ทุน  การกาํหนดราคาขาย  การฝึกปฏิบติัผสมและใหบ้ริการเครื=องดื=ม 
 
4514314   การพฒันาผลติภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ    3(2-2-5) 

  โดยประสาทสัมผสั  

   Food  Product  Development and  Sensory  Evaluation 
   หลักและวิธีการพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร  หลักและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทาง

ประสาทสัมผสั 

 

4534410 สัมมนาทางด้านการจัดการอาหาร   1(1-0-2) 

 Seminar in Food  Management  
  การคน้ควา้เอกสารที=เกี=ยวกบังานวิจยัด้านต่าง ๆ  ที=เกี=ยวขอ้งทัUงในและต่างประเทศ  การ
วเิคราะห์และการรวบรวมขอ้มูลเพื=อการนาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
4534411 การวจัิยทางด้านการจัดการอาหาร   2(1-2-3) 

  Research on  Food  Management  
 ศึกษาด้านการจดัการอาหารโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั  และศึกษางานวิจยัที=เกี=ยวขอ้งกบัการ

จดัการอาหาร 
 

 



 

รายวชิาเลอืก กลุ่มที� 1 กลุ่มวิชาการอาหารและกลุ่มวชิาที�เกี�ยวข้อง 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4512203 ขนมไทย            3(2-2-5) 

  Thai  Dessert 
 ประวติั อุปกรณ์ กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย เทคนิคการเตรียมการปรุง ลกัษณะที=ดี

ของขนมไทย การเลือกใชข้นมไทยในโอกาสต่าง ๆ การประยุกตใ์ชว้ตัถุดิบตามฤดูกาล การคาํนวณตน้ทุน 
การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ และการฝึกปฏิบติัขนมไทย 

 
4513206 การเตรียมและการบริการอาหารในสถาบัน     3(2-2-5) 

  Institutional  Food  Preparation and Service 
          ประวติัความเป็นมาของการบริการอาหารในสถานศึกษาและสถาบนัอื�น  เป้าหมายและ
ประโยชน์ในการดาํเนินการ  การเตรียมเครื�องมือเครื�องใชใ้ห้เหมาะสมกบัอาหาร        การผลิต การจดัเสิร์ฟ
ทั+งในและนอกสถานที�  ตลอดจนการเก็บรักษา  การเลือกซื+ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบริการอาหาร  ชนิดของ
การบริการอาหารแบบต่าง ๆ  การจดัผงัหน่วยงานและการฝึกปฏิบติับริการอาหารในสถาบนั 
 

4513208 อาหารมังสวรัิติ       3(2-2-5) 

  Vegetarian Food 
  ความหมายและความสําคญัของอาหารมงัสวิรัติและอาหารเจ ประเภทของอาหารมงัสวิรัติ 

วตัถุดิบที=ใช้ในการประกอบอาหารมงัสวิรัติและอาหารเจ การประกอบอาหารมงัสวิรัติและอาหารเจ 
ตลอดจนการจดัเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามขอ้กาํหนด และการฝึกปฏิบติัอาหารมงัสวิรัติและ
อาหารเจ 

4514311 การประกอบอาหารเพื�อการค้า     3(2-2-5)   

  Commercial Food Cooking 
                          หลกัการประกอบอาหารปริมาณมาก     คุณสมบติัของวตัถุดิบที=มีผลต่อคุณลกัษณะและ

คุณภาพอาหาร  กลวิธี  เทคนิควิธีในการทาํอาหารเฉพาะอยา่งที=ตอ้งการความชาํนาญพิเศษ  อาหารที=อยูใ่น
ความนิยมของชาวไทย  และชาวต่างประเทศ  การควบคุมคุณภาพ  การจดัวางและการเสิร์ฟ  การทาํตาํรับ
มาตรฐาน  การควบคุมตน้ทุน  และการฝึกปฏิบติั 
 
 

 
 



รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4514312 การบริหารและการบริการอาหารโต๊ะจีน 3(2-2-5) 

  Chinese Banquet Service and Management  
               ความรู้ทั=วไปเกี=ยวกบัโต๊ะจีน  ความหมาย  ความสําคญั  ประวติั รูปแบบการจดัเลีU ยงอาหาร
โต๊ะจีน  การจดัการอุปกรณ์เครื=องมือเครื=องใช้ในงานโต๊ะจีน  การจดัการวตัถุดิบ         การจดัการความ
ปลอดภยัและสุขาภิบาลในการปฏิบติังาน  การจดัระบบการบริการ  เทคนิค                การประกอบอาหาร
และการจดัวาง  มารยาทในการรับประทานอาหารโตะ๊จีน  การพฒันารูปแบบธุรกิจ  และการฝึกปฏิบติั 
 

4514313 การแปรรูปอาหาร      3(2-2-5) 

  Food Processing 
 ความสําคญัของการแปรรูปอาหาร สาเหตุที=ทาํให้อาหารเน่าเสีย คุณลกัษณะทั=วไปของ

วตัถุดิบอาหาร การจดัการและการเตรียมวตัถุดิบ หลกัการของการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ  กรรมวิธีการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบรรจุหีบห่อ  และการฝึกปฏิบติัการแปรรูปอาหารในทอ้งถิ=นและอาหาร
ตามฤดูกาล 
 
4514315 บรรจุภัณฑ์อาหาร      3(2-2-5) 

  Food Packaging 
 ความหมายและจุดประสงค์  บทบาทของภาชนะบรรจุ  ชนิดและสมบติัของบรรจุภณัฑ์

อาหารประเภทต่างๆ หลกัการเลือกใช้   การออกแบบสิ=งพิมพ์บนบรรจุภณัฑ์  ฉลากและ               การ
โฆษณา  รหสัผลิตภณัฑ ์ กฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง  และการฝึกปฏิบติั 

 
4522302   โภชนศาสตร์มนุษย์      3(3-0-6) 

  Human Nutrition 
 ความสาํคญัของโภชนศาสตร์มนุษย ์ ศึกษากระบวนการไดรั้บสารอาหารของร่างกาย  การ

ย่อย  การดูดซึม  การขบัถ่าย และเมตาบอลิซึมของสารอาหาร  ศึกษาวิธีการหาความตอ้งการสารอาหารและ
พลังงานของร่างกาย  ตลอดจนศึกษาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหารในอาหารที=บริโภค  ศึกษาและ
เปรียบเทียบขอ้มูลจากผลการวจิยัดา้นโภชนาการ 

 
 
 
 
 



รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4523303   โภชนศาสตร์ครอบครัว      3(2-2-5) 

  Family Nutrition 
 ความตอ้งการสารอาหารและพลงังานของบุคคลวยัต่างๆ การกาํหนดรายการอาหาร การจดั

อาหารสําหรับหญิงตัUงครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวยัก่อนเรียน เด็กวยัเรียน วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ ผูสู้งอาย ุ
และการฝึกปฏิบติั 
 

4523304   โภชนาการและการจัดบริการอาหารสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน  3(2-2-5) 

 Nutrition and Food Service Management for Preschool Children 
 ความหมายและความสําคญัของโภชนาการที=มีต่อสุขภาพของเด็กก่อนวยัเรียน  การแกไ้ข

ปัญหาด้านโภชนาการของเด็ก  การส่งเสริมบริโภคนิสัยที=ดีของเด็ก  การเลือกวตัถุดิบ  การเตรียม  การ
ประกอบอาหาร  การจดัและบริการอาหารสาํหรับเด็กก่อนวยัเรียน และการฝึกปฏิบติั 

 
4523305    โภชนาการและการจัดบริการอาหารสําหรับผู้สูงอายุ   3(2-2-5) 

 Nutrition and Food Service Management for  the Elderly 
  ทฤษฎีที=เกี=ยวขอ้งกบัผูสู้งอายุ  การเปลี=ยนแปลงภาวะสุขภาพที=ส่งผลต่อภาวะโภชนาการ
ของผูสู้งอายุ  การดูแลผูสู้งอายุที=มีภาวะร่างกายปกติและเจ็บป่วย  การจดัและบริการอาหารสําหรับผูสู้งอายุ
ทัUงในภาวะร่างกายปกติและภาวะเจบ็ป่วย  และการฝึกปฏิบติั 
 
4523306 หลกัการจัดอาหารในโรงพยาบาล 3(2-2-5) 

 Principles  of  Dietary  and  Therapeutic  Nutrition in Hospital 
  ความหมายความสําคญัของหลกัการจดัอาหารในโรงพยาบาล  ประเภทและการกาํหนดรายการ

อาหารของผูป่้วย  บทบาทหนา้ที=ของนกัโภชนาการ หลกัการจดัซืUอ การตรวจรับ การจดัเก็บ การเบิกจ่ายและการทาํ
งบประมาณควบคุมงบดุลของงานโภชนาการในโรงพยาบาล ขัUนตอนการเตรียม ผลิต และการบริการอาหารผูป่้วย
ในโรงพยาบาล  การใหโ้ภชนศึกษาและงานวจิยัที=เกี=ยวขอ้ง และการฝึกปฏิบติั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4524407 โภชนบําบัด              3(2-2-5) 

  Diet Therapy 
  ความสําคญัของโภชนบาํบดั  วิธีการให้อาหารผูป่้วย  รายการอาหารแลกเปลี=ยน  ศึกษา

สาเหตุ  อาการของโรคที=บาํบดัดว้ยอาหาร  ประเภทและลกัษณะของอาหารที=ใชใ้นโรงพยาบาล  อาหารเฉพาะ
โรค  การกาํหนดอาหาร การดดัแปลงอาหารและจดัทาํอาหาร  รวมทัUงบริการอาหารสําหรับผูป่้วย และการฝึก
ปฏิบติั 
 

4532105 การแกะสลกัผกัและผลไม้             3(2-2-5) 

 Vegetable and Fruit Carving 
 ความสําคัญและคุณค่าของการแกะสลักผ ักและผลไม้  การปอกคว้าน การเลือก                    

การเตรียม การใชป้ระโยชน์ การดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ รูปแบบ วิธีการ ขัUนตอนการแกะสลกั การนาํหลกั
ศิลปะมาใชใ้นงานแกะสลกั การแกะสลกัเชิงธุรกิจเพื=อใชใ้นการประดบัภาชนะและสถานที=ในโอกาสพิเศษ  
การนาํไปใชใ้นลกัษณะอื=น ๆ  และการฝึกปฏิบติั 
 

4532306 การสร้างสรรค์อาหารเพื�อธุรกจิ 3(2-2-5) 

  Food Creation for Business 
               การศึกษาหลกัศิลปะและองคป์ระกอบทางศิลปะ  การออกแบบและสร้างสรรคอ์าหารจาน

สําเร็จประเภทต่างๆ  ให้สวยงาม มีเอกลกัษณ์  การวางแผน  การจดัอาหาร  การเป็น               นกัตกแต่ง
อาหารเพื=อการสื=อสาร  โดยใชอ้าหารเป็นสื=อ  และการฝึกปฏิบติั  
 
4533108 การพฒันาบุคลกิภาพในงานบริการ 3(2-2-5) 

  Personality Development in Hospitality 
  ความสําคญัของการพฒันาบุคลิกภาพในงานบริการ หลักการและแนวทางการพฒันา
บุคลิกภาพในดา้นมารยาทสังคม  การวางตวั การแต่งกาย ทกัษะในการสื=อสาร  รูปแบบการพดูในโอกาสต่าง 
ๆ การเตรียมความพร้อมสาํหรับการปฏิบติังานทางธุรกิจอาหาร และฝึกปฏิบติั  
 

4533109 การประชาสัมพนัธ์ธุรกจิอาหาร 3(2-2-5)  

 Public Relations in Food Business 
 ความหมาย  ความสําคญั  วตัถุประสงค์  และคาํต่างๆที=เกี=ยวขอ้งกบั                     การ
ประชาสัมพนัธ์  องค์ประกอบพืUนฐาน  คุณค่าและหลกัเกณฑ์พืUนฐานสําหรับการประชาสัมพนัธ์หลกัการ
บริหารงาน  กระบวนการของการประชาสัมพนัธ์  เครื= องมือและสื= อที=ใช้ใน                            การ



ประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจอาหาร  กระบวนการวางแผนประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจอาหารทัUงภาคทฤษฎีและ
การฝึกปฏิบติั 
 
รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

4533207   ธุรกจิการจัดดอกไม้ในงานเลีDยง 3(2-2-5)        

   Floral Arrangement  Business Management 
   ความรู้เรื=องดอกไม ้ใบไม ้การดูแลรักษา  ทฤษฎีและการออกแบบ  เทคนิคพืUนฐานในการ
จดัดอกไม ้การจดัดอกไมรู้ปทรงมาตรฐาน การออกแบบจดัดอกไมใ้นโอกาสพิเศษ การจดัดอกไมใ้นงาน
ประชุม  นิทรรศการและอื=นๆ  ธุรกิจดอกไมเ้ชิงอุตสาหกรรม  ธุรกิจร้านดอกไม ้ และการฝึกปฏิบติั 
 
4533304 การจัดการงานเลีDยง                                                                               3(2-2-5) 

 Catering and Events Management 
  รูปแบบการจดังานและจดัเลีUยงประเภทต่างๆ ทัUงในและนอกสถานที= สาํหรับงานสังคมและ

ธุรกิจ ศึกษาการจดังานพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานประชุม  งานศิลปะการแสดง ในดา้นการวางแผนงาน 
การออกแบบงาน การบริหารงาน โครงสร้างการจดังาน การประสานงาน การจดัสถานที= การตลาด การจดั
กาํลงัคน การวางแผนจดัเมนูอาหารและเครื=องดื=ม การแกไ้ขปัญหา         เฉพาะหนา้และการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 
 
 

รายวชิาเลอืก กลุ่มที� 2 กลุ่มวิชาการจัดการ 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 

3532201   การภาษีอากรธุรกจิ 3(3-0-6) 

   Business  Taxation 
 ศึกษาถึงนโยบายภาษีอากร หลกัเกณฑ์ในการจดัเก็บและรายละเอียดในการปฏิบติัเกี=ยวกบั

การภาษีอากรทางดา้นสรรพากร  สรรพสามิต และศุลกากร คาํนวณภาษี การยื=นแบบรายการและการเสียภาษี
ทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนกังานเจา้หนา้ที=ในเรื=องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเรื=องเกี=ยวกบั
ภาษีอากรธุรกิจ 

 
 

 

 

 



รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 

3542105   พฤติกรรมผู้บริโภค                      3(3-0-6) 

                 Consumer Behavior  
 ความหมาย  หลักการและแนวคิดเกี=ยวกับพฤติกรรมผู ้บริโภค ปัจจัยที= มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซืUอและใช้ผลิตภณัฑ์รวมทัUงอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคโดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเห็นความสําคญัของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและได้แนวทางในการ
วเิคราะห์ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื=อวางแผนกลยทุธ์การตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 

 Marketing  Management  
  ความหมาย ความสําคญัของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าที=ของผูบ้ริหารการตลาด 
กระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ระบบขอ้มูลทาง
การตลาด การวดัและการพยากรณ์ตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการบริหารผลิตภณัฑ์ ราคา 
การจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพื=อนาํไปใชก้บัธุรกิจต่าง ๆ 
 

3543102 การวางแผนการตลาด                       3(3-0-6) 

  Marketing  Planning 
               รายวชิาที=ตอ้งสอบผา่นมาก่อน : 3541101 หลกัการตลาด 
                ความหมาย ความสาํคญั วตัถุประสงคข์องการวางแผนการตลาด กระบวนการวางแผน
การตลาด  การจดัทาํแผนการตลาด เพื=อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องธุรกิจ 
 

3561401 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management 
              ความเป็นมา และความสําคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ทัUงปัจจุบนัและอนาคต ขัUนตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ภารกิจหลกัของงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร เช่น การวางแผนกาํลงัคน การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรม การพฒันา การ
ประเมินผล ตลอดจนปัจจุบนัที=มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
 
 
 
 



รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 

3561402 ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

  Human Resource Management Information System 
 รายวชิาที�ตอ้งสอบผา่นมาก่อน : 3561401 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
  ความสําคญัของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารเทศที=จาํเป็นในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์วิธีการจดัเก็บขอ้มูลเพื=อเป็นประโยชน์ในการคน้หาและเรียกใชข้อ้มูล การนาํเทคโนโลยีมาช่วยใน
การจดัเก็บขอ้มูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื=อสนบัสนุนการวางแผน 
การควบคุม และการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
 
3562303            การจัดการคุณภาพ                                                                               3(3-0-6) 

                          Quality Management 
 ศึกษาแนวคิดพืUนฐาน นโยบาย วตัถุประสงค์ของการจดัการคุณภาพ การออกแบบ การ
ประเมิน และการควบคุมคุณภาพ  วงจรคุณภาพ  การจดัการตน้ทุน การควบคุมคุณภาพโดยรวม การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ 
 

3562410   มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ     3(3-0-6) 

 Human Relations in Organization 
 ลกัษณะ  แนวความคิด  ขอบเขตและปัจจยัพืUนฐานของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล คณะ

และองค์การ เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ มนุษยสัมพนัธ์กบัการติดต่อสื=อสาร  มนุษยสัมพนัธ์กบัการ
บริหาร  มนุษยสัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีม  หลกัศาสนาที=ช่วยส่งเสริมการมีมนุษยสัมพนัธ์ 

 
3563202  การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็  3(3-0-6) 

  Small and Medium Business  Management 
 ลกัษณะและรูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงานและปัญหาที=เกี=ยวขอ้งใน

การดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การเริ=มตน้ประกอบธุรกิจ  การลงทุน  การจดัหาเงินทุน  การจดัองค์การ  
การปฏิบติังาน  โครงสร้างของตลาดและการดาํเนินกลยุทธ์ทางการตลาด  ขอ้ไดเ้ปรียบ เสียเปรียบของธุรกิจขนาด
กลางและเล็กในระบบเศรษฐกิจ  ความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง  ๆ เช่น  การตลาด  การเงิน  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
การผลิต  กฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยทุธ์  การประเมินผลการดาํเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ค) 

3563203  การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 

  Entrepreneurships 
 ลกัษณะและคุณสมบติัของผูป้ระกอบการที=ดี หลกัทฤษฎีและปฏิบติัของ            การจดัการ

ธุรกิจของตนเอง แนวทางการจดัตัUงธุรกิจ  การจดัรูปแบบองค์กร การบริหารบุคลากร การผลิต การตลาด 
การบริหารเงินทุน ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม สิ=งแวดลอ้ม การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพื=อเกิด
ความคิดริเริ=มของตนเอง โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนกัธุรกิจ 

 

3563304  การจัดการธุรกจิแฟรนไชส์    3(3-0-6) 

  Franchise Management 
 ประวติัธุรกิจแฟรนไชส์ทัUงในและต่างประเทศ  ประเภททางธุรกิจแฟรนไชส์  ขอ้ดีและ

ขอ้เสียทางธุรกิจแฟรนไชส์  กฎเกณฑ์  เงื=อนไข  ขอ้จาํกดัในการทาํธุรกิจแฟรนไชส์  การตลาด  การจดัหา
สินคา้หรือบริการ   การจดัหาเงินทุน   การวิเคราะห์  ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ แฟรนไชส์   การบญัชี  
ภาษีธุรกิจและการควบคุมทางการเงิน คุณสมบติัของผูป้ระกอบธุรกิจ  แฟรนไชส์  การติดต่อคดัสรรธุรกิจ
เพื=อรับสิทธิ� แฟรนไชส์ และกระบวนการในการสร้างสรรคโ์อกาสทางธุรกิจโดยผา่นระบบแฟรนไชส์ 

 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 Strategic  Management 
 แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขอบเขต หน้าที= ลกัษณะและกระบวนการ 
การจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาํหนดกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับองค์การและ
สภาพแวดล้อม  แนวทางการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั  รวมทัUงการควบคุมและประเมินผล  เพื=อให้องค์การ
สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปลี=ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ซึ= งจะนาํไปสู่การเสริมสร้างศกัยภาพแห่งการ
แข่งขนั 
 
 

                   ข.3  วชิาพืDนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 

4544401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอาหาร - (1000) 

  Preparation  for  Professional Experience in  Food Management  
 การฝึกงานทกัษะพืUนฐานด้านการเตรียม การประกอบอาหาร การจดัการ ศึกษาระบบ

จดัการร้านอาหารและฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการดา้นอาหารระดบักลางในบริบทเฉพาะ  จดัให้มีการ
สัมมนาระหวา่งและหลงัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 



4544402  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางด้านการจัดการอาหาร 1  2(180) 

  Field  Experience  in  Food  Management 1 

  รายวชิาที�สอบผ่านมาก่อน : 4544401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการอาหาร 
 การฝึกเตรียมและปฏิบติังานวชิาชีพธุรกิจอาหารและการบริการใน                            สถาน

ประกอบการ  การปฐมนิเทศและรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื=อเตรียม               ความ
พร้อมสู่สหกิจศึกษา  หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นการจดัการอาหาร 2 

 
เลอืกเรียนรายวชิาใดวชิาหนึ�งต่อไปนีDอกี 6 หน่วยกติ 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 

4544403  สหกจิศึกษา 6(540) 

  Cooperative  Education 

  รายวชิาที�สอบผ่านมาก่อน : 4544402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการอาหาร 1 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการจดัการอาหาร ที=เนน้การปฏิบติังานจริงในองคก์รผูใ้ช้

บณัฑิต (Work Based Learning) อยา่งเป็นระบบ  หรือการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงาน  เรียนรู้
ประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง  เป็นการฝึกการประยุกตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎี  และเติมเต็มระหวา่งความรู้
ที=ไดรั้บจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียนและการนาํไปใชใ้นชีวติจริงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 

รหัสวชิา ชื�อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 

4544404 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางด้านการจัดการอาหาร 2   6(540) 

   Field  Experience  in  Food  Management 2 

  รายวชิาที�สอบผ่านมาก่อน : 4544402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการอาหาร 1 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการจดัการอาหารแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
ของรัฐหรือเอกชน  เพื=อนําความรู้ความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  

   
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม โดยไม่ซํU ากบั 

รายวชิาที=เคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาที=กาํหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาํเร็จหลกัสูตรของโปรแกรมวชิานีU  

 


