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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
Bachelor of Home Economics Program in Food Service Industry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)
ชื่อยอ (ไทย):
คศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Home Economics (Food Service Industry)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.H.E. (Food Service Industry)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ผูชวยผูจัดการ / ผูจัดการรานอาหาร
(2) หัวหนาฝายบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
(3) เจาของธุรกิจดานอาหาร
(4) พอครัว/แมครัว
(5) รับราชการ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางจอมขวัญ สุวรรณรักษ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ MM. (Management), 2540
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
2. นางจุฑามาศ พีรพัชระ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ คม. (อุดมศึกษา), 2533
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
3. นายปรัชญา แพมงคล ตําแหนง อาจารย
คุณวุฒิ วท.ม.(โภชนศาสตรศึกษา), 2548
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ วท.ม. (คหกรรมศาสตร), 2552
4. นายณนนท แดงสังวาลย ตําแหนง อาจารย
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
5. นายพิพฒ
ั นกมล ชนะสิทธิ์ ตําแหนง อาจารย
คุณวุฒิ คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), 2553
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การประเมินสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลตอการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งประเมินศักยภาพ
ของประเทศและผลการพัฒนาที่ผานมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
นั้น เพื่อเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป ซึ่งสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มี ผลตอการพัฒนา
ประเทศ ในดานการปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียซึ่งทวีความสําคัญ
เพิ่มขึ้น และการรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทย ไดแก การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชีย โดยกรอบการคา
เสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย และการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ซึ่งกลุมประเทศอาเซียนใหม
ไดแก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะลดภาษีตามกรอบการคาเสรีอาเซียนอยางสมบูรณ และจะมีความรวม
มือใหมๆ เชน ความรวมมือดานการลงทุน การเปดสาขาบริการ การจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อชวยใหมี
การเคลื่อนยายแรงงานไดเสรีมากขึ้น เปนตน จึงจะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประเทศไทย
ตองมีการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยตองมีการปรับการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน ใหสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ การพัฒนาทักษะแรงงานใหมีศักยภาพ
สามารถเคลื่อนยายไปทํางานในที่ตางๆ รวมทั้งการทําความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยัง
รวมถึงกลไกดานอื่นๆ รวมทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยี ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําให
ประเทศตางๆ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเปนภาคบริการ และการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ สําหรับภาคบริการและการทองเที่ยว แมไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และความไม
สงบภายในประเทศ แตมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมีโอกาสพัฒนาเปน
“ศูนยกลางการบริการและการทองเที่ยว” ของภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรโลกสูสังคมผูสูงอายุ จะเปนโอกาสของไทย
เนื่องจากมีความพรอมของทรัพยากรการทองเที่ยวที่จะรองรับนักทองเที่ยวกลุมนี้ และมีโครงสรางพื้นฐานดาน
การทองเที่ยวเชน โรงแรม และสปา ที่มีมาตรฐานสูง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอยางรวดเร็ว ขณะที่
โครงสรางตลาดแรงงานไมสมดุลระหวางความตองการ และการผลิตกําลังคนของประเทศ โดยเฉพาะกลุม
แรงงานจบใหมในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา ในสาขาวิชาที่ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
เกิดปญหาคนวางงานควบคูกับการขาดแคลนกําลังคนเฉพาะสาขา
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมบางสวนก็เลือนหายไปพรอมกับ
ยุคสมัย แตวัฒนธรรมหลักของไทย ก็ยังคงถายทอดมาถึงคนรุนใหมในการมีกิริยามารยาท การชวยเหลือ น้ําใจ
ไมตรี และการมีสัมมาคารวะสะทอนความเปนไทยที่มีเอกลักษณ แตเนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อย างต อเนื่ อง จนเข าสู ยุ คอุ ตสาหกรรมที่ ความทั นสมั ย เข ามามี อิ ทธิ พลต อวิ ถี ชี วิ ตของคนในสั งคมไทย
วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนไปใหความสําคัญกับเวลา ความเที่ยงตรงความเปนปจเจก และความรับผิดชอบเปนกลุม
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมเปนภาคบริการ ดังนั้นเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ ใหเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศ โดยการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการ บนฐานความเปนไทย การสรางนวัตกรรมและตอยอด
องคความรู และเสริมสรางภาคบริการใหเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น การพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อใหบัณฑิตมีศักยภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานในธุรกิจ
บริการ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
เขาใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดวยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลพรอมเขาสูอาชีพ โดยการจัดการศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพ บนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นั้น เปนการตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุงแกปญหาการขาด
แคลนกํ า ลั ง คนเฉพาะสาขา และสร า งบั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ (Hands-on) ทํ า ให ล ดค า ใช จ า ยของสถาน
ประกอบการ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกัน
ในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก รหัสวิชา 07-511-101 ชื่อวิชา การประกอบธุรกิจเบือ้ งตน ทุกสาขาวิชาใน
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
จัดเตรียมนักศึกษา ใหมีทักษะ และความรูที่จําเปนในดานอุตสาหกรรมการบริการอาหารที่ทันสมัย
1.2 วัตถุประสงค
(1) เพื่อปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินยั ความซื่อสัตย สุจริต
ตระหนักใน จรรยาบรรณ วิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาทีแ่ ละสังคม และธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ดานทฤษฎีและมีทกั ษะในการปฏิบัติงาน ดานอุตสาหกรรมอาหาร
และการบริการ สามารถนําความรู ทักษะและความเชีย่ วชาญ ไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการดาน
การบริการอาหารได
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการบูรณาการวิชาตางๆ อยางเปนองครวม มีแนวคิดอยาง
เปนระบบ ในการวิจัยและพัฒนาองคความรูใหกาวหนา และแกปญหาโดยหลักการและเหตุผล ไดอยาง
สรางสรรค สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการใฝเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อมุงพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ใหเจริญกาวหนา สามารถติดตอสื่อสารอยางเขาใจในโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด

 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมการบริการ
อาหารและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของ
ผูประกอบการดาน
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนและบริการวิชาการให
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
อาจารยในหลักสูตร
มีประสบการณจากการนํา
วิชาการแกองคกรภายนอก
 การศึกษาตอ
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
 การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
(1) นักศึกษาแรกเขามีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งมีพื้นฐานทางดาน
ทักษะการปฏิบัติอาหารไมเทากัน
(2) นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับลักษณะของงานบริการ
(3) นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธและสุขภาพไมสอดคลองกับงานบริการ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดใหมีเรียนพื้นฐานทางดานทักษะการปฏิบัติอาหาร กอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
(2) ใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
(3) จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกชั้นป เพื่อใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ปกติ
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2555
35

2556
35

2557
35

2558
35

2559
35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

-

35

35

35

ชั้นปที่ 4

-

-

-

35

35

รวม

35

70

105

140

140

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

35

35

2.5.2 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา เทียบโอน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 3
20
20
20
20
ชั้นปที่ 4
20
20
20
รวม
20
40
40
40
คาดวาจะจบการศึกษา
20
20
20

2559
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

2555
550,000.-

2556
2557
2558
2559
1,100,000.- 1,450,000.- 1,800,000.- 1,800,000.-

คาลงทะเบียน

395,500

658,000.-

745,500.-

946,500.-

946,500.-

-

-

-

-

-

เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

945,500.-

1,758,000.- 2,195,500.- 2,746,500.- 2,746,500.-
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร

1,667,138.-

1,750,495.- 1,838,020.- 1,929,921.-

1,929,921.-

2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3 )

928,410.-

974,830.-

1,074,750.-

-

-

3. ทุนการศึกษา

1,023,572.- 1,074,750.-

-

-

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

1,374,052.-

1,374,052.- 1,374,052.- 1,374,052.-

1,374,052.-

รวม (ก)

3,969,600.-

4,099,377.- 4,235,644.- 4,378,723.-

4,378,723.-

3,362,710.-

4,055,845.- 4,258,638.- 4,471,570.-

4,471,570.-

3,362,710.-

4,055,845.- 4,258,638.- 4,471,570.-

4,471,570.-

7,332,310.-

8155,222.- 8,494,282.- 8,850,293.-

8,850,293.-

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ + สิ่งกอสราง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

55
76,050.-

110

145

180

215

76,050.-

76,050.-

76,050.-

76,050.-

* หมายเหตุ คาใชจายตอหัวนักศึกษา 76,050.- บาท ตลอดหลักสูตร

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย

10
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
97 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
16 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
60 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
21 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 07 = คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 5 = สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ 3 = สังคมศาสตร
4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )

- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
01-001-104 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

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

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)

01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society)

3(3-0-6)

01-003-102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

3(3-0-6)

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

3(3-0-6)

02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)

1(0-2-1)

01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)

01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

01-006-101 นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)

01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 16 หนวยกิต ประกอบดวย
07- 111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุง หม (Principles of Textiles and Clothing)

3(3-0-6)

07-311-101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ (Principles of Cookery and Nutrition)

3(2-2-5)

07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business Operation)

3(3-0-6)

07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร (Principles of Home Economics Profession)

3(3-0-6)

07-611-104 หลักศิลปะเพือ่ งานคหกรรมศาสตร
(Principles of Art in Home Economics)
07- 011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

3(2-2-5)
1(0-2-1)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 60 หนวยกิต ประกอบดวย
07-512-101 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน (Introduction to Hospitality Industry)
07-512-104 หลักการและทักษะการเตรียมอาหาร (Principles and Skills in Food Preparation)

3(3-0-6)

07-312-101 โภชนาการมนุษย (Human Nutrition)

3(3-0-6)

07-512-201 หลักการประกอบอาหารตะวันตก (Principles of Western Cuisine Cookery)

3(1-4-4)

07-512-203 การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation)

3(3-0-6)

07-512-204 การตลาดบริการ (Service Marketing)

3(3-0-6)

07-512-207 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)

3(1-4-4)

07-312-212 เบเกอรี่ (Bakery)

3(1-4-4)

3(1-4-4)

14
07-512-301 อาหารสําหรับภัตตาคารและรานอาหารแบบเรงดวน
(Food for Restaurant and Quick Service Restaurant)
07-512-302 การปฏิบัติการเครื่องดื่ม (Beverage Operation)

3(1-4-4)
3(1-4-4)

07-512-303 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
(Safety in Food Service Industry)
07-512-304 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Management)

3(3-0-6)

07-512-305 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการแบบสมัยใหม
(Modern Hospitality Industry Management)
07-512-307 สัมมนาทางอุตสาหกรรมบริการ (Seminar for Food Service Industry)

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

07-512-308 การปฏิบัติการหองอาหาร (Dining Room Operation)

3(1-4-4)

โครงงานพิเศษทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
(Special Project for Food Service Industry)
07-512-415 ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร
(Information System for Food Service Industry)
07-312-103 อาหารไทย (Thai Cuisine)

3(1-4-4)
3(2-2-5)

07-312-104 ขนมไทย (Thai Dessert)

3(1-4-4)

01-003-109 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

07-512-311

 กลุมวิชาชีพเลือก

3(3-0-6)

3(1-4-4)

21 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้

07-513-401 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Food Service Industry)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานวิชาชีพทางอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร
07-513-302 การฝกงานวิชาชีพทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
3(0-40-0)
(Practice for Food Service Industry)
และเลือกศึกษาใหครบ 21 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
07-513-105 หลักการประกอบอาหารตะวันออก (Principles of Oriental Cuisine Cookery)
3(1-4-4)
07-613-223 การแกะสลักผักและผลไมและงานใบตอง
(Fruit and Vegetable Carving and Banana Leaf Crafting)

3(1-4-4)
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07-513-201 เบเกอรี่เพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร (Bakery for Food Service Industry)

3(1-4-4)

07-513-202 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมการบริการ
(Organization and Human Resources Management in Hospitality Industry)
07-513-203 ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
(English for Food Service Industry)
07-513-204 การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร (Public Relations in Food Business)

3(3-0-6)

3(1-4-4)

07-513-205 อาหารฮาลาล (Halal Cuisine)

3(1-4-4)

07-513-206 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality Assurance in Food Industry)

3(3-0-6)

07-513-207 ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
(Hospitality Art and Cross-cultural Communication)
07-612-315 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1)

3

3

-

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)

1

-

2

1

07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน

3

3

-

6

07-611-104 หลักศิลปะเพือ่ งานคหกรรมศาสตร

3

2

2

5

07-512-101 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน
07-512-104 หลักการและทักษะการเตรียมอาหาร

3

3

-

6

3

1

4

4

19

15

8

34

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

-

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)

3

3

-

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)

1

-

2

1

07-311-101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ

3

2

2

5

07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร

3

3

-

6

07-312-103 อาหารไทย

3

1

4

4

19

15

8

34

รวม

6

ชั่วโมง / สัปดาห = 23

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 23

6

17
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (3)

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (2)

3

3

-

6

07-111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุง หม

3

3

-

6

07-512-201 หลักการประกอบอาหารตะวันตก

3

1

4

4

07-312-101 โภชนาการมนุษย

3

3

-

6

07-512-207 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3

1

4

4

07-312-104 ขนมไทย

3

1

4

4

21

15

12

31

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(2)

3

3

-

6

07-512-209 การสุขาภิบาลอาหาร

3

3

-

6

07-312-212 เบเกอรี่

3

1

4

4

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก(1)

3

x

x

x

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก(2)

3

x

x

x

รวม

18

x

x

x

รวม

6

ชั่วโมง / สัปดาห = 27

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (4)

ชั่วโมง / สัปดาห = ……xx……..

6
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (3)
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง

6

07-512-204 การตลาดบริการ

3

3

-

6

07-512-301 อาหารสําหรับภัตตาคารและรานอาหาร
แบบเรงดวน
07-512-302 การปฏิบัติการเครื่องดื่ม

3

1

4

4

3

1

4

4

07-512-303 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร
01-003-109 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

3

3

-

6

3

3

-

6

รวม

18

14

8

32

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง

07-512-305 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แบบสมัยใหม
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

3

3

-

6

1

-

2

1

07-512-308 การปฏิบัติการหองอาหาร

3

1

4

4

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (3)

3

x

x

x

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (4)

3

x

x

x

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)

3

x

x

x

รวม

19

x

x

x

ชั่วโมง / สัปดาห = ……22……..

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
07-512-304 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

ชั่วโมง / สัปดาห = ……xx……..

6

19
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
07-513-401 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร
รวม

หนวยกิต
6

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ
40

ศึกษาดวยตนเอง

6

-

40

-

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
2

ปฏิบัติ
2

ศึกษาดวยตนเอง

-

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
07-512-307 สัมมนาทางอุตสาหกรรมบริการอาหาร

5

โครงงานพิเศษทางอุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร
07-512-415 ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี(2)

3

1

4

4

3

2

2

5

3

x

x

x

รวม

12

x

x

x

07-512-311

ชั่วโมง / สัปดาห = ……xx……..
จัดแผนการศึกษาจนครบหลักสูตร
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียน
จดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business letter
writing; types of business letters; business-related reports and projects

3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
01-001-107
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญและ
คุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature

3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การ
เขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; articles;
slogan and advertisements
01-001-110

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล
การบรรยายสิง่ ของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และการ
บรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ไดแก
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกีย่ วกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนยิ ามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions; notice
and labels; process description and abstracts
01-002-206

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท การ
นัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจทํา
ธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน
ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and business
decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding language
and culture
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01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท องคประกอบและโครงสรางของ
ประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and sentence
structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทัก ษะการฟง ภาษาอัง กฤษเบื้อ งตน ในสถานการณตา งๆ ในชีว ิต ประจํา วัน การฟง ระดั บ
ประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟ งบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่ อจับ
ใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและวิธีการใช
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool using;
comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; expressing
opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-217

24
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกทีต่ ั้งและทิศทาง การขอรองและ
การเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: greetings
and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking and apologizing
01-002-219

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจองตั๋ว
และการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ ภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีนอยางพอ
เขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing; basic
sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages; making a
summary and answering questions understandably

25
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย
รวมทั้งเรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
01-002-223

3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ วิธีก าร

แปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับมนุษย
สัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียน
เคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis;
data interpretation and presentation; proposal and report writing
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01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธการ
บริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสรางผลผลิต และการปฏิบั ติง านอย างมี ประสิทธิ ภ าพ คุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
01-003-105

3(3-0-6)
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and pricing,
economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่วไปเกี่ย วกับสังคม รัฐและอุ ดมการณทางการเมือง รู ปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government and
politics institution; political participation
01-003-106
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01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources
and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management

3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency
economy philosophy
01-003-108

01-003-109

3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพตอ
การกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics

29
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุมประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน เปาหมายและ
ความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence in
family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
01-003-113

01-004-101

3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร สารสนเทศ
ในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การอางอิง และ
บรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for information
resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation and
bibliography
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01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of physiology
on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional quotient; personality,
adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai administration;
belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom

3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ บุ ค ลิ ก ภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
01-004-108
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและพฤติกรรม
การทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ การ
เสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work development
and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and
communication for building human relationship; happy life enhancement
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่และ
ปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบือ้ งตน
และการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area and
volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index; introduction
to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric and
telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human genome
02-002-104

3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and natural
balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and environment;
environmental impact assessment and environment management
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1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
1(0-2-1)
ลีลาศ
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; practice
of social dance
01-005-116

1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid

01-005-124

34
01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of individual
sports; sports injuries and first aid
01-006-101

1(0-2-1)
นันทนาการ
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนาํ นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of recreation;
recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training courses;
recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกจิ กรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; recreational
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate recreational
activities for training courses
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
07- 111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
Principles of Textiles and Clothing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานดานเสนใยสิ่งทอ คุณสมบัติและลักษณะของผาชนิดตาง ๆ การเลือกซื้อ การ
นําไปใช การซอมแซมและการดูแลรักษาเครื่องนุงหม
Basic knowledge of fibers and textiles; properties and types of cloth; purchasing; application;
repairing and maintaining of clothing
07-311-101

หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Principles of Cookery and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมูและสารอาหาร การกําหนด
รายการอาหาร ตํารับอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหาร
อยางสงวนคุณคาทางโภชนาการ
General knowledge of cookery and nutrition; five groups of food and nutrients; menu setting;
recipes; raw material purchasing and storage; raw material preparation, and nutrient preservation cooking
07-511-101

3(3-0-6)
การประกอบธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business Operation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ แนวคิดและการจัดการทางธุรกิจ การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การเลือกใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในธุรกิจ ความรับผิดชอบของผูประกอบการตอผูมี
สวนไดสวนเสีย
General knowledge of business; concepts and business management; plant location; human
resources management; strategies of marketing combination in business; responsibilities of entrepreneurs for
stakeholders
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07-611-102

หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Home Economics Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นิยาม ปรัชญา ขอบขายและประโยชนของคหกรรมศาสตร หลักการงานอาชีพในสายวิชาผาและ
เครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ พัฒนาการครอบครัว บานและศิลปะสัมพันธ แนวโนมของเทคโนโลยีงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร การวิเคราะหงานอาชีพ กระบวนการเขาสูอาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพ
อิสระ การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ
Definition, philosophy, scope and benefits of home economics; principles of career in textiles
and apparels and food and nutrition; family development; home and relational art, technology trends in home
economics; career analysis; preparation for career in government sectors, private sectors and free-lance; career
success
หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Principles of Art in Home Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สุนทรียศาสตรและการรับรูทางศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปะที่เกี่ยวของกับงานคหกรรมศาสตร
หลักการจัดองคประกอบศิลป และการสรางสรรคงานศิลปะเพื่อประยุกตในงานคหกรรมศาสตร
Aesthetics and perception of art; history of home economics art, principles and elements of
art; application of art creation in home economics
07-611-104

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษา ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและ
พัฒนาการสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีเขียนรายงานและการนําเสนอรายงาน
สหกิจศึกษา
Preparation for cooperative education; meaning, importance, background and development;
working technique in workplace; report writing, and co-operative education presentation
07-011-301
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
07-512-101 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Hospitality Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิด องคประกอบ และความสําคัญของอุตสาหกรรมการบริการ ที่มาและวิวัฒนาการของ
อุตสาหกรรมการบริการ ลักษณะและประเภทของอุตสาหกรรมบริการ องคประกอบของอุตสาหกรรมการบริการ
และปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรมการบริการ แนวโนมการบริการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมบริการ
Concepts, components and importance of hospitality industry; background and evolution of
hospitality industry; characteristics and types of hospitality industry; components of hospitality industry and
factors affecting hospitality industry; trends in hospitality industry system development
07-512-104

หลักการและทักษะการเตรียมอาหาร
3(1-4-4)
Principles and Skills in Food Preparation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและเทคนิคการเตรียมอาหาร การชั่ง ตวง วัด การคํานวณ การเปลี่ยนหนวย เครื่องมือ
เครื่องใชและอุปกรณภายในหองครัว ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอาหาร หลักการวิธีและเทคนิคการ
ประกอบอาหารแตละประเภท เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ ขาว พืชหัว และผลิตภัณฑเนื้อสัตว ไข นม ผักผลไม
น้ํามันและไขมัน ความปลอดภัยพื้นฐานในการเตรียมอาหาร การเขียนตํารับอาหาร
Principles and techniques of food preparation, weighing, measuring, calculating, converting,
measurement equipment, kitchen utensils and equipment; factors affecting dietary changes; principles and
techniques of cooking for each type of food, condiments and spices, grains , root crops and meat products,
egg, milk, vegetable and fruit, oil and fat; basic safety in cooking; recipe writing
07-512-201

หลักการประกอบอาหารตะวันตก
3(1-4-4)
Principles of Western Cuisine Cookery
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะของอาหารตะวันตก วัตถุดิบ การเลือกซื้อและการเก็บรักษา การวางแผนการใชวัตถุดิบ
ในประกอบอาหารตะวันตก การประกอบอาหาร การจัดตกแตงและ การประยุกตรายการอาหารตะวันตกใน
โอกาสตางๆ
Characteristics of western food; raw materials, purchasing and storage, planning, materials used in
cooking; cooking practice; food garnishing, and application of western menu for various occasions
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07-312-101

โภชนาการมนุษย
3(3-0-6)
Human Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของสารอาหารโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร และน้ํา กระบวนการ
เมตาบอลิซึม ความตองการสารอาหารแตละบุคคล โภชนาการในภาวะปกติ และพยาธิสภาพ ผลของการแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารเสริมและการเก็บรักษาตอสารอาหาร ฉลากโภชนาการ การประเมินภาวะทางโภชนาการ
Principles of nutrients; protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral and water; personal
process metabolism, nutritional needs; normal diet, histopathology, effects of dietary supplement products
processing and food storage on nutrients; nutritional labels, assessment of nutritional status
07-512-203

3(3-0-6)
การสุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายของการสุขาภิบาล การปนเปอนในอาหาร จุลินทรียที่เกี่ยวของ แมลงและสัตวนํา
โรคในอาหาร สุขาภิบาลสวนบุคคล การทําความสะอาด การฆาเชื้อ ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร การกําจัด
ของเสียและน้ําทิ้ง กฎระเบียบ มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
Meaning of sanitation; food contamination; microorganisms; pests causing food diseases;
personal hygiene; cleaning; disinfection; food production safety; disposal of waste and waste water;
regulations and standards for food safety
07-512-204

3(3-0-6)
การตลาดบริการ
Service Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและความสําคัญของการตลาดในธุรกิจบริการ ลักษณะของตลาดบริการประเภท
ตาง ๆ กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาดในระบบเศรษฐกิจ การแบงสวนการตลาดของการบริการ สวนประสม
ทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธทางการตลาดสําหรับประยุกตใชในตลาดบริการ
Meaning and importance of marketing in service business; types of service marketing,
activities and functions of marketing in economic system; market share of service business; marketing mix;
consumer behavior; marketing strategy for service marketing
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07-512-207

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(1-4-4)
Food and Beverage Service
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางและลักษณะของงานในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติของพนักงาน
บริการ ความรูเกี่ยวกับอาหาร ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฝกปฏิบัติการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
Structures and job descriptions in food and beverage department; qualifications of service
staff; knowledge of food and beverage; types of food and beverage service; food and beverage service training
07-312-212

เบเกอรี่
3(1-4-4)
Bakery
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประวัติของเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ คําศัพทที่เกี่ยวของในงานเบเกอรี่วัตถุดิบและ
อุปกรณในงานเบเกอรี่ การผลิตผลิตภัณฑคุกกี้ เคก ขนมปงและเพสตี้: การเลือกใชบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ
เบเกอรี่
History of bakery; types of bakery; bakery terminology; raw materials and bakery
equipments; production of cooky, cake, bread and pastry; the selection of package for bakery products
อาหารสําหรับภัตตาคารและรานอาหารแบบเรงดวน
3(1-4-4)
Food for Restaurants and Quick Service Restaurants
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประเภทของภัตตาคารและรานอาหารเรงดวน การจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร
และรานอาหาร อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสําหรับภัตตาคารและรานอาหาร การเตรียม เทคนิคการประกอบ
อาหารภายในและภายนอกสถานที่ การเก็บรักษาอาหาร การประเมินคุณภาพอาหาร การจัดการอาหารสมัยใหม
Types of restaurants and Quick Service Restaurants (QSR); food and beverage menu setting;
tools and equipment setting; food preparation techniques for indoor and outdoor cooking; food storage;
assessment of food quality; modern food management

07-512-301
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07-512-302

การปฏิบัติการเครื่องดื่ม
3(1-4-4)
Beverage Operation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่ม เครื่องมือ เครื่องใชในการผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม
และการเสิรฟ เทคนิคและวิธีการผสมเครื่องดื่ม การจัดเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับรายการอาหาร การจัดทํารายงาน
การขายประจําวัน จรรยาบรรณของพนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
General knowledge of beverage; tools and equipment used for mixing drinks; types of
beverage and serving; techniques and methods in mixing drinks; beverage setting appropriate for the menus;
daily sales report; ethics of service staff; law related to beverage
07-512-303

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
3(3-0-6)
Safety in Food Service Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความปลอดภัยของอาหาร ดานกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา สุขลักษณะอาหาร หลักปฏิบัติดาน
สุขลักษณะที่ดี ระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุม กฎหมาย มาตรฐานและขอบังคับที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
Food safety in physical, chemical and biological food safety; food hygiene; Good
Manufacturing Practice (GMP); Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP); law, standards
and regulation related to food service industry
07-512-304

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
Food and Beverage Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การบริหารและควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม วิธีการจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา
การเบิกจาย การตรวจนับ การเตรียมใช การคํานวณตนทุน การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุม
คุณภาพอาหาร การตั้งราคาอาหารและเครื่องดื่ม ความเหมาะสมของจํานวนพนักงานและปริมาณงานในแผนก
การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงานและบุคลากร
Food and beverage management and control; purchasing; inspecting; storage; disbursement;
items check; preparation, cost calculation; food and beverage cost control; food quality control; food and
beverage pricing; sufficiency of staff and workload; planning for systems and personnel development
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07-512-305

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการแบบสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Hospitality Industry Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎี วิวัฒนาการ แนวคิดทางการบริหารจัดการสมัยใหม ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจ
และองคประกอบของระบบบริหารในกระบวนการบริหารจัดการสมัยใหม การวางแผน การจัดองคการ การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การควบคุม การประเมินผลงาน จิตวิทยาและจริยธรรมทางการบริหารจัดการใน
องคการของนักบริหารโดยใชเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม
Theories, evolution and concepts of modern management; business organization and
components of administration systems for modern management planning , organization management; human
resources administration; control; evaluation; psychology and ethics of organization management of the
administrator by using modern tools and modern management techniques
07-512-307

สัมมนาทางอุตสาหกรรมบริการอาหาร
3(2-2-5)
Seminar in Food Service Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา วิเคราะหเหตุการณ ปญหารวมถึงแนวโนมของอุตสาหกรรม
การบริการอาหาร จากกรณีศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีและแนวคิดจากผูทรงคุณวุฒิดานอุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร และการเรียบเรียง สรุป นําเสนออภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาและสราง
เครือขายดานอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
General knowledge of seminar; analysis of situations, problems and trends in food service
industry from case studies by applying food service industry theories and concepts learned from experts;
summarizing, concluding and presenting for knowledge exchange; organizing seminar for developing and
networking food service industry
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07-512-308

การปฏิบัติการหองอาหาร
3(1-4-4)
Dining Room Operation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การประยุกตความรูดานอาหารและโภชนาการและดานการจัดการธุรกิจเขาสูภาคปฏิบัติ ปจจัย
ตางๆที่สงผลใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วางแผนในการดําเนินงาน
หองอาหาร และฝกปฏิบัติการในหองอาหารจําลอง
Application of knowledge in food, nutrition and business management into operation; factors
contributing to career success; field trips; implementation plan; training in the simulated dining room
07-512-311

โครงงานพิเศษทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
3(1-4-4)
Special Project for Food Service Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขียนโครงการ ปญหา หรือหัวขอที่เกี่ยวของกับงานดานอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
ศึกษาคนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบและเรียบเรียงเปนเนื้อหา การจัดกิจกรรมที่ผานกระบวนการ
จัดการอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน
Project writing, problems or related topics concerning food service industry; doing research,
collecting and analyzing data systemically and editing; organizing appropriate activities in accordance with
current social condition
07-512-415

ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร
3(2-2-5)
Information Systems for Food Service Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่สามารถประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการบริการอาหาร การ
วิเคราะหความตองการของผูบริโภค การสรางเมนู การวางแผนรายการอาหาร การควบคุมอุปกรณและแรงงาน
การประยุกตใชโปรแกรม
Computer systems and programs applicable for food service industry; analysis of customer
needs; menu setting; menu planning; equipment and labor control; program application
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07-312-103

อาหารไทย
3(1-4-4)
Thai Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย วัตถุดิบและอุปกรณในการประกอบอาหารไทย หลักและ
วิธีการประกอบอาหารไทย การประกอบอาหารไทยเพื่อใชในโอกาสและเทศกาลตางๆ การเลือกภาชนะและการ
ตกแตงอาหารไทย
General knowledge of Thai food, raw materials and equipment in Thai cooking; principles and
methods of Thai cooking; Thai cooking for various occasions and festivals; utensil selection and Thai food
garnishing

07-312-104

ขนมไทย
3(1-4-4)
Thai Desserts
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย วัตถุดิบและอุปกรณในการประกอบขนมไทย หลักและวิธีการ
ประกอบขนมไทย การประกอบขนมไทยเพื่อใชในโอกาสและเทศกาลตางๆ การเลือกภาชนะและการตกแตง
ขนมไทย
General knowledge of Thai desserts, raw materials and equipment in Thai dessert cooking;
principles and methods of Thai desserts; Thai dessert cooking for various occasions and festivals; utensil
selection and Thai dessert garnishing
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ
ตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
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2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
07-513-401 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
6(0-40-0)
Co-operative Education for Food Service Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการในลักษณะงานที่
ตรงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาหอยาง
ตอเนื่อง โดยทํางานเต็มเวลา มีผูนิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล รวมถึงการนําเสนอผลงานจากการออก
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
Operating as a full-time worker in a workplace concerning the field of study using
knowledge, abilities, and skills for 16 weeks continuously; follow-up supervision, evaluation, and
systematic operation presentation
07-513-302

การฝกงานวิชาชีพทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
3(0-40-0)
Practice for Food Service Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกงานวิชาชีพในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เปน
ระยะเวลาการฝก 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
Training in food industry workplaces or related organizations for 8 weeks
หลักการประกอบอาหารตะวันออก
3(1-4-4)
Principles of Oriental Cuisine Cooking
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะของอาหารตะวันออก วัตถุดิบ การเลือกซื้อและการเก็บรักษา การวางแผนการใช
วัตถุดิบในประกอบอาหารตะวันออก การประกอบอาหาร การจัดตกแตงอาหาร การประยุกตรายการอาหาร
ตะวันออกในโอกาสตางๆ
Characteristics of oriental foods; raw materials, purchasing and storage; use of raw
materials planning for cooking; cooking; decoration; application of oriental food menus in various
occasions
07-513-105
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07-613-223

การแกะสลักผักผลไมและงานใบตอง
3(1-4-4)
Fruit Vegetable Carving and Banana Leaf Crafting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การปอก-ควาน การแกะสลักผักและผลไม การประดิษฐภาชนะจากใบตอง เพื่อนําไปจัดตกแตง
อาหาร โตะอาหารและสถานที่ตามโอกาส
Basic skills of peeling and coring; vegetable and fruit carving; banana leaf container making
for decorating foods, dining tables and venues in various occasions
3(1-4-4)
เบเกอรี่เพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร
Bakery for Food Service Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-312-212 เบเกอรี่
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่นิยมในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร วัตถุดิบ อุปกรณและเครื่องมือใน
ระบบอุตสาหกรรม เทคนิคการผสม อบ บรรจุ การเปลี่ยนแปลงในระหวางกระบวนการผลิต ปญหาและการแกไข
ปญหา กระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจเบเกอรี่
Popular bakery products in food service industry; raw materials, equipment and tools in
industrial system; techniques in mixing, baking and packing; changes during the production process; problems
and solutions; manufacturing process; bakery business operation
07-513-201

การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
Organization and Human Resources Management in Hospitality Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการและปจจัยในการกําหนดกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรมนุษย กระบวนการสรรหาและการคัดเลือก การปรับอัตรากําลังคน การบริหารคาตอบแทน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบุคลากรสัมพันธ
Meaning of human resources development; process and factors in human resources
management; recruitment and selection; manpower adjustment; compensation; performance evaluation;
human resources development and personnel relationship
07-513-202
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07-513-203

ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
3(3-0-6)
English for Food Service Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฟง การพูด การอาน การเขียน เขาใจสาระสําคัญของเนื้อหา คําศัพทที่เกี่ยวกับงาน
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร และนําไปใชในการติดตอสื่อสารและการประกอบอาชีพ
Listening; speaking; reading and writing; understanding content; vocabulary related to food
service industry for communication and occupation
07-513-204

การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร
3(1-4-4)
Public Relations in Food Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ความสําคัญและการเลือกวิธีประชาสัมพันธ การเขียน
เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร การจัดอาหารสําหรับถายรูป การเผยแพรขาวสาร ศึกษาดูงานนอกสถานที่
กรณีศึกษา
General knowledge of public relations; importance and selection; writing for food business
public relations; food setting for photography; publicity; field trips; case studies
3(1-4-4)
อาหารฮาลาล
Halal Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย หลักการพื้นฐานของอาหารฮาลาล ฮารอม ลักษณะอาหารฮาลาล วัตถุดิบที่ใชในการ
ประกอบอาหารฮาลาล ขอปฏิบัติในการผลิตอาหารฮาลาล การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
Meaning and basic principles of Halal and Harom food; characteristics of Halal food; raw
materials for Halal cooking; Halal food manufacturing procedure; Halal food certification
07-513-205
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07-513-206

การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Quality Assurance in Food Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ขอบเขตของการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานระบบคุณภาพในประเทศและ
สากลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร ขอตกลงทางการคาในการควบคุมคุณภาพอาหาร พื้นฐานการจัดการดาน
คุณภาพ การสุมตัวอยาง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การควบคุมปริมาณสุทธิ ตนทุนคุณภาพ และ
แนวโนมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอาหารในระดับสากล
Scope of quality assurance in food industry; national and international standards of quality
system in food industry; trade agreements in food quality control; basic quality management; random
sampling; sensory assessment; net amount control; cost of quality; trends in the development of international
food quality assurance system
07-513-207

ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Hospitality Art and Cross-Cultural Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับศิลปะการตอนรับ การสื่อสารและความแตกตางทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมที่มีผลตอพฤติกรรมในการทํางานและการบริหารงานของผูบริหารจากประเทศตางๆ
แนวทางการ
แกไขปญหาของผูใชบริการในสถานการณตางๆ แนวโนมพฤติกรรมผูใชบริการอุตสาหกรรมบริการ ในอนาคต
การจัดทําขอมูลภาคสนาม
Theory and concept concerning the art of hospitality, communication and cultural differences
affecting working behavior and administration of executives from various countries; approaches to solving
problems of customers in different situations; trends of consumer behavior in service industry in the future;
preparation of field data

07-612-315

พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยทางดานจิตวิทยา
ปจจัยทางสังคม กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด
Concept of consumer behavior, factors affecting consumer behavior, psychological and social
factors; buying decision process; marketing consumer behavior analysis
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

นางจอมขวัญ สุวรรณรักษ
ผูชวย
xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย

นางจุฑามาศ พีรพัชระ
xxxx xxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

MM.

Management

คศ.บ.

อาหารและ
โภชนาการ
อุดมศึกษา

คม.

คศ.บ.
คศ.บ.
3

นายปรัชญา แพมงคล
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

วท.ม.
คศ.บ.

4

นายณนนท แดงสังวาลย
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

วท.ม.
คศ.บ.

5

นายพิพัฒนกมล ชนะสิทธิ์
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

การโรงแรมและ
ภัตตาคาร
อาหารและ
โภชนาการ
โภชนศาสตร
ศึกษา
อาหารและ
โภชนาการ
คหกรรมศาสตร
อาหารและ
โภชนาการ
คหกรรมศาสตร
อาหารและ
โภชนาการ

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
Tecnology
University of
Philippines
2540
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2528
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2533
มสธ. 2543
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2525
ม.เชียงใหม 2548
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2546
ม.เกษตรศาสตร
2552
มทร.พระนคร
2549
มทร.พระนคร
2553
มทร.พระนคร
2551

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
6
6
6
6

4

4

4

4

12

12

12

12

16

16

16

16

16

16

16

16
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1.

นางสาวสุรีย แถวเที่ยง
xxxx xxxxx xx x

รอง
คศ.ม.
ศาสตราจารย
คศ.บ.

2.

นางปานทิพย ผดุงศิลป
xxxx xxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

ค.ม.
คศ.บ.

3.

นางสาวพเยาว ดีใจ
xxxx xxxxx xx x

ผูชวย
บธ.ม.
ศาสตราจารย
คบ.

4.

นางสาวดรุณี
โอวจริยาพิทักษ
xxxx xxxxx xx x

ผูชวย
บธ.ม.
ศาสตราจารย
กศ.บ.

5.

นางสาวน้ําทิพย ไชยสวัสดิ์
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

ค.ม.
ค.บ.

6.

นางปยะธิดา สีหะวัฒนกุล
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

7.

นายสุริยา เทพิน
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

กศ.ม.
ศศ.บ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
จากสถาบัน
แตละปการศึกษา
สาขาวิชา/วิชาเอก
การศึกษา
พ.ศ. ....
2555 2556 2557 2558
16 16 16 16
มทร.พระนคร
คหกรรมศาสตร
2553
ส.เทคโนโลยี
อาหารและ
ราชมงคล 2524
โภชนาการ
16 16 16 16
จุฬาลงกรณ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย 2535
ส.เทคโนโลยี
อาหารและ
ราชมงคล 2525
โภชนาการ
10 10 10 10
ม.รามคําแหง
การจัดการ
2545
วิทยาลัยครู
คหกรรมศาสตร
สวนดุสิต 2537
10 10 10 10
ม.รามคําแหง
การจัดการ
2545
มศว.ประสานมิตร
สุขศึกษา
2528
10 10 10 10
จุฬาลงกรณ
โสตทัศนศึกษา
มหาวิทยาลัย 2523
จุฬาลงกรณ
โสตทัศนศึกษา
มหาวิทยาลัย 2520
คหกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร 10 10 10 10
2544
พัฒนาการครอบครัว ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2530
และเด็ก
10 10 10 10
ธุรกิจศึกษา
มศว. 2545
การจัดการ
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม 2535
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

8.

นายเจตนิพัทธ บุณยสวัสดิ์
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

9.

นางสาวสุชีรา ผองใส
xxxx xxxxx xx x
นางสาวประพาฬภรณ
ธีรมงคล
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

10.

อาจารย

ภาระการสอนตอสัปดาห
จากสถาบัน
แตละปการศึกษา
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
การศึกษา
พ.ศ. ....
2555 2556 2557 2558
คหกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร 12 12
12
12
คศ.ม.
2550
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2542
กศ.ม.
ศิลปศึกษา
มศว. 2550
10 10
10
10
กศ.บ.
ศิลปศึกษา
มศว. 2542
มทร.พระนคร 13 13
คหกรรมศาสตร
คศ.ม.
13
13
2552
ม.รามคําแหง
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.
2548

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1.

2.
3.

4.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง

นายวิชัย เจริญธรรมานนท* ผูชวย
กรรมการ
xxxx xxxxx xx x
ผูจัดการใหญ
ฝายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
นายศุภโชค ทรัพยสุคนธ
xxxx xxxxx xx x
นายจํานงค นิรังสรรค
President of
xxxx xxxxx xx x
Thai Chef’s
Association
อาจารย
นายนันทวิทย
เผามหานาคะ
xxxx xxxxx xx x

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

DODT.

Organization
Development &
Transformation

น.บ.

นิติศาสตร

ม.ศ.3

กศ.ม.
B.B.A

จิตวิทยาการศึกษา
Bachelor in
Business
Administration

ภาระการสอนตอสัปดาห
จากสถาบัน
แตละปการศึกษา
การศึกษา
พ.ศ. ....
2555 2556 2557 2558
Cebu Doctors’
6
6
6
6
University
Philippines
2009

มสธ. 2541

6

6

6

6

รร.ปาโมกข
วิทยาภูมิ
2509
มศว. 2548
Les Roches Hotel
Management
School
Switzerland
2001

3

3

3

3

3

3

3

3
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ชื่อ-นามสกุล
ลําดับที่
เลขประจําตัวประชาชน
5.
6.

7.
8.

นายปญญากร คงสมจิตต
xxxx xxxxx xx x
นางสาวณัฎฐณิชา
ฤทธิ์ธรรมนาถ
xxxx xxxxx xx x
นายมนัส แกวก่ํา**
xxxx xxxxx xx x
นายนนทรมนต
สุนทราวิรัตน***
xxxx xxxxx xx x

ตําแหนง

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
คศ.บ.
วท.ม

เจาของธุรกิจ

ม.6

เมคอัพอารติส

ม.6

อาหารและ
โภชนาการ
คอมพิวเตอร

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มทร.ธัญบุรี
2536
AIT
2547
รร.ศึกษานารีวทิ ยา
2538
รร.ขอนแกน
วิทยายน
2528

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
4
4
4
4
4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

* บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองกรุป จํากัด
**รางวัลชนะเลิศผสมค็อกเทลแหงประเทศไทย ค.ศ. 1996 และ Best showmanship award Singapore ค.ศ.1997
*** บริษัท ไอ.ซี.ซี . อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต พบวา ผูใชบั ณฑิตเห็ นด วยกับการให บัณฑิตมี
ประสบการณตรงในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(0-2-1)โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมตอการออกปฏิบัติสหกิจ และมีการประเมินทักษะกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา
ทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร(Co-operative Education for Food Service Industry) 6(0-40-0) เพื่อ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงาน ในลักษณะงานที่ตรงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยทํางานเต็มเวลา เพื่อ
เพิ่มเติมประสบการณตรงทางดานอาชีพและการพัฒนาตนเอง ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศและพนักงาน
พี่เลี้ยง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความมุงหวังในผลการเรียนรูของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไป
เพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ
(2) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
(3) กลาคิด กลาปฏิบัติ กลานําเสนอ รวมถึงสามารถวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหา
รวมกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได

52
4.2 ชวงเวลา
ชวงภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา ปที่ 4
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
ชวงภาคฤดูรอนของปการศึกษา ปที่ 3
การฝกงานวิชาชีพ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ รวมเวลา 16 สัปดาหตอเนื่องกัน
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
จัดเต็มเวลา ระยะเวลาการฝก รวมเวลา 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
การฝกงานวิชาชีพ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงานพิเศษ ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูดาน
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนางานอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําเปนรายบุคคลหรือมีผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอวิชาโครงงานพิเศษ เปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควา คิดวิเคราะห ออกแบบ
พัฒนาและแกปญหาได โดยการนําหลักการและทฤษฎี มาประยุกตใชอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคม
ปจจุบัน มีขอบเขตของโครงงานพิเศษที่ชัดเจน สามารถทําเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความสามารถในการบูรณาการวิชาตางๆ อยางเปนองครวม มีแนวคิดอยางเปนระบบในการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูใหกาวหนา และแกปญหาโดยหลักการและเหตุผล ไดอยางสรางสรรค สามารถทํางานเปน
ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานพิเศษทางเวบไซดพรอมปรับปรุง
ใหทันสมัยอยูเสมอ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่องตลอดภาคการศึกษาและมี
ตัวอยางโครงงานพิเศษใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําโครงงานพิเศษ โดยอาจารยที่ปรึกษาและประเมินผล
สําเร็จของโครงงานพิเศษโดยการจัดสอบการนําเสนอที่มกี รรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีจิตสํานึกในการบริการ เขาใจความ
แตกตางระหวางบุคคลและรูจักใหอภัย มี
ความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
ภาวะผูนํา และการทํางานเปนทีม ตลอดจน
การมีวินยั ในตนเอง

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
สอดแทรกในรายวิชา ฝกปฏิบัติงานนอกหองเรียน ศึกษาดูงาน
ดานอุตสาหกรรมการบริการอาหารและเชิญผูที่ประสบ
ความสําเร็จในวิชาชีพมาเปนอาจารยพิเศษ/วิทยากร
กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม เพื่อฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี มีความ
รับผิดชอบ รวมทั้งมีการบันทึกการเขาชั้นเรียน การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียนและการนําเสนอของนักศึกษา เพือ่ สรางวินัยและการกลา
แสดงออก
ในรายวิชาที่เปดสอนตองสงเสริมและสอดแทรกใหนกั ศึกษามี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําผิดเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ใหความสําคัญในเรื่องของวินัยของนักศึกษา โดยเฉพาะดานเวลา จากการการเขาชั้นเรียน
การสงงาน ภายในเวลาที่กําหนด
(2) เน น เรื่ องการแต ง กายและการปฏิบัติ ต นที่ถูก ตอง เหมาะสม ตามระเบีย บ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
(3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยตอตนเองและสังคมในการสอนทุกรายวิชา
(4) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่จัดโดยคณะ/ มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานภายนอก
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การใหคะแนนการเขาชัน้ เรียนและการสงงานตรงเวลาที่กําหนด
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตาม ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยางตอเนื่อง
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ปริมาณการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูทั้งในสาขาวิชาและนอกสาขา
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชวิธีสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิ เพื่อใหเกิดองคความรู
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(3) จัดใหนักศึกษาเรียนรูจากสถานการณจริง ในรายวิชา สหกิจศึกษา/การฝกงานวิชาชีพดาน
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร รวมทั้งการศึกษาดูงานสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหาร
(4) ใชวิธีการสอนแบบวิจัยเปนฐานในรายวิชาโครงงานพิเศษดานอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับดานปฏิบัติประเมินจากผลงานสําเร็จ
(2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายใหนกั ศึกษาจัดทํา
(3) ผลการประเมินฝกประสบการณของสถานประกอบการ ในรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝกงาน
วิชาชีพดานอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) มอบหมายหัวขอในรายวิชาโครงงานพิเศษดานอุตสาหกรรมการบริการอาหารที่นักศึกษา
สนใจและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน โดยใชหลักการวิจยั ในการดําเนินงาน
(2) การศึกษาคนควาและรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชัน้ เรียน
(3) ใหนักศึกษาปฏิบัติงานจากสถานการณจริง
(4) กรณีศึกษาทางอุตสาหกรรมการอาหารและบริการ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลสําเร็จของโครงงาน
(2) ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนอ
(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง
(4) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
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(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนาํ และสมาชิกกลุม โดยใหความสําคัญใน
การแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ การใหความรวมมือ เพื่อปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่และการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
(2) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมของสาขาวิชา,คณะ,มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เพื่อ
พัฒนาการอยูใ นสังคม กลาแสดงออก การเคารพสิทธิของผูอื่น
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน
(2) ประเมินพฤติกรรมภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี
(3) พิจารณาการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
(2) มอบหมายงานคนควา ความรูจากแหลงขอมูลตางๆ นํามาเรียบเรียง โดยใหความสําคัญใน
การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และใชศักยภาพดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงาน
(3) จัดกิจกรรมเสริมดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใน
การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
(2) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานการสื่อสารและมีการบันทึกเปนระยะ
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบทีก่ ําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
(1) สอนโดยวิธีการสาธิต โดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีความ
ประณีต เพื่อสรางเจตคติที่ดแี ละมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งอาจารยปฏิบัติตนเองเปนตัวอยาง
ที่ดีในการปฏิบัติงานและดูแลการฝกทักษะตลอดเวลา
(2) การฝกงานในสถานประกอบการ
(3) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาเพื่อกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและฝกการ
ปฏิบัติงานดวยใจ
(4) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานอุตสาหกรรมการอาหารและบริการ
(5) แสดงความชื่นชมในความสามารถและใหรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานการฝกปฏิบัติดี
(6) สงเสริมการใชเวลาวางในการฝกปฏิบัติ
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2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
(1) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและจดบันทึก โดยใหคะแนนผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ
อยางเปดเผย
(2) ผลการประเมินฝกประสบการณของสถานประกอบการ
(3) พิจารณาจากผลการจัดนิทรรศการ
(4 ) พิจารณาจากผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล/ฝกปฏิบัติงานนอกเวลา(Part-time)
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง
ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

●    ● ●   ● ● ● ● ● ●     ● ●

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

  ● ●  ●   ● ● ● ● ●   ●   ● ●

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

●   ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●

01-001-109 วรรณคดีไทย

●    ● ●  ● ● ● ● ●  ●      ●

01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ

●   ● ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ●   ● ●

01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211

                   

ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-005-101 พลศึกษา
01-005-116 ลีลาศ
01-005-124 กีฬาประเภททีม
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล
01-006-101 นันทนาการ
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

1 2
 
 
 

3 4 5
  
  
  

ความรู

1

2

ทักษะทาง
ปญญา

3 4 1
    
    
    

2




3




ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินยั ซื่อสัตยสุจริตและมีจติ สาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูทั้งในสาขาวิชาและนอกสาขา
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
 หา
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิ านเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
07-111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุงหม
07-311-101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน
07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
07-611-104 หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
07-512-101 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน
07-512-104 หลักการและทักษะการเตรียมอาหาร
07-512-201 หลักการประกอบอาหารตะวันตก
07-312-101โภชนาการมนุษย
07-512-203 การสุขาภิบาลอาหาร

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1 2 3

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
07-512-204 การตลาดบริการ
07-512-207 การบริการอาหารและเครื่องดืม่
07-312-212 เบเกอรี่
07-512-301 อาหารสําหรับภัตตาคารและรานอาหาร
แบบเรงดวน
07-512-302 การปฏิบัติการเครื่องดื่ม
07-512-303 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร
07-512-304 การจัดการอาหารและเครื่องดืม่
07-512-305 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการ
บริการแบบสมัยใหม

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1 2 3

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
07-512-307 สัมมนาทางอุตสาหกรรมบริการอาหาร
07-512-308 การปฏิบัติการหองอาหาร
07-512-311 โครงงานพิเศษทางอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร
07-512-415 ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร
07-312-103 อาหารไทย
07-312-104 ขนมไทย
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
07-513-401 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1 2 3

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
07-513-302 การฝกงานวิชาชีพทางอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร
07-513-105 หลักการประกอบอาหารตะวันออก
07-613-223การแกะสลักผักผลไมและงานใบตอง
07-513-201 เบเกอรี่เพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร
07-513-202 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย
ดานอุตสาหกรรมการบริการ
07-513-203 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร
07-513-204 การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร

2

3

4

1

2

3

4

1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
07-513-205 อาหารฮาลาล
07-513-206 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร
07-513-207 ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารขาม
วัฒนธรรม
07-612-315 พฤติกรรมผูบริโภค

2

3

4

1

2

3

4

1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูอยาง
นอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า มี ก ารประเมิ น ทั้ ง ในภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ โดยมี หั ว หน า
สาขาวิชา พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) /แผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ใชระบบประกันคุณภาพภายใน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ าหนดกลวิ ธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนัก ศึกษาหลังสํา เร็จ การศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ใชการประเมิน ดังนี้
2.2.1 ภาวะการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิต โดยประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษา ในด า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู ใ ช บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ ทํ า งานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและ
คุณสมบัติดานอื่นๆของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการดานอุตสาหกรรมการบริการอาหาร มา
ประเมินหลักสูตรหรือมาเปนอาจารยพิเศษ/วิทยากร เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรูและการพัฒนาองคความรู
ของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูและเขาใจในดานนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ
ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก สนับสนุนดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/เขารวมสัมมนาเชิงวิชาการดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับคณาจารยอื่นหรือผูชํานาญการ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผลใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร
(2) เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหอาจารยซื้อตําราเรียนใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการใหเพียงพอ และทันตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
(3) ใหอาจารยมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม
(4) สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(5) สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจยั ที่เปนประโยชนตอตลาดดานอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
รวมทั้งการตีพมิ พเผยแพรงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
(6) สนับสนุนใหอาจารยใหบริการวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม เพือ่ นํา
ประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรใหทันตอความตองการของสถานประกอบการ
(7) มอบประกาศเกียรติคณ
ุ และใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคณ
ุ ภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตร โดยเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให 1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองการ 1. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
ทันสมัยโดยอาจารยและ ของสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมการ ฝ ก งานวิ ช าชี พ หรื อสหกิ จ ศึ ก ษาด า น
นักศึกษาสามารถกาวทัน บริการอาหาร โดยเชิญผูใชบัณฑิต มารวมใน อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
หรือเปนผูนําในการสราง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. จํ า นวนรายวิ ช าที่ มี แ นวทางให
องคความรูใหมๆทางดาน 2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรูใหมได
อุตสาหกรรมการบริการ พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ป
ดวยตนเอง
อาหาร
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง 3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
2. กระตุน ใหนกั ศึกษาเกิด ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ ประวั ติ ด านคุ ณวุ ฒิ ประสบการณ และ
ความใฝรูมีแนวทาง การ เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได การพัฒนาอบรม
เรียนที่สรางทั้งความรู ศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4.จํ านวนผู สนั บสนุ นการเรี ยนรู และ
ความสามารถในวิชาการ 4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ บั นทึ กกิ จกรรมในการสนั บสนุ นการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
ผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ เรียนรู
ใฝรู
3. ตรวจสอบและ
5. ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
ปรับปรุงหลักสูตร ใหมี 5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
อาจารย โดยนักศึกษา
คุณภาพมาตรฐาน
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูมี
6. ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะทุก 2 ป
4. มีการประเมิน
ประสบการณหลายป และมีจํานวน
มาตรฐานของหลักสูตร คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
7. ประเมิ นผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป
มาตรฐาน
อยางสม่ําเสมอ
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต ทุกๆ 2 ป
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เปาหมาย

การดําเนินการ
6. สนับสนุนใหอาจารยเปนผูนําในทาง
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดานอุตสาหกรรมการบริการอาหารหรือใน
ดานที่เกีย่ วของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้ง
ในประเทศและ/หรือตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุก 2 ป และภายนอก
อยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเปน
ขอมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)

การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป
ใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายทีจ่ ะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการ
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มรายได
ใหกับสาขาวิชา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายได
การวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณ
การเรียนการสอน หองปฏิบัติการสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก หองราชาวดี(หองอาหารแบบจําลอง) หองปฏิบัติการ
บารและเครื่องดื่ม หองสมุดโชติเวช เปนตน
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการ
เรียนการสอน
2.3.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง โดยคณะจัดสรร
งบประมาณประจําปและอาจารยเสนอความตองการทรัพยากร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความพอเพียงทรัพยากรการเรียนการสอนจากอาจารยและนักศึกษา
2.4.2 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่อาจารยและนักศึกษา
สามารถใชบริการได
เปาหมาย
1.หองเรียน หองปฏิบัติการ
ทางอุตสาหกรรมการบริการ
อาหารที่ทันสมัยและมี
จํานวนครุภณ
ั ฑเพียงพอ

2.มีชองทางการเรียนรู ที่
เพียบพรอมเพือ่ สนับสนุน
ทั้งการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดว ยตนเอง
อยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
การประเมินผล
แบบสํารวจความพึงพอใจของ
1. จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม นักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อ
การบริการอาหาร ที่มีความพรอม การเรียนรูและการปฏิบัติการ
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอนและการปฏิบัติการ
สําหรับการทบทวนการเรียน
2. ในหองสมุดมีการใหบริการทั้ง
หนังสือตําราและสื่อดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรู
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 อาจารยประจําตองมีคณ
ุ วุฒเิ ปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.1.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
อาหารเชน คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เปนตน
3.1.1.2 มีประสบการณหรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
3.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณทําวิจยั หรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
สาขาวิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น
ภาคการศึกษา และประจําป เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การเชิญคณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด
หลักเกณฑกวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปนผูเชีย่ วชาญทีย่ อมรับในวิชาชีพ เปน
ตน และขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.3.3 คณาจารยพิเศษที่สอนเต็มภาคการศึกษาตองมี รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 โดย
ประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอนการรับเขา
ทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยใหความสําคัญ
ตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการอาจารยและนักศึกษา
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
4.2.1 จัดฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาทีแ่ ละการมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่นและนํามาพัฒนา
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการวิจัยของ
สาขาวิชา เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดีเกิดองคความรูใหมๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 จัดใหมอี าจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและกิจกรรมแกนกั ศึกษา โดยจัด
ตารางเวลาอยางชัดเจน
5.1.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
5.1.3 มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5.1.4 มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
5.1.5 มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบในการ
สอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
ั ฑิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปด
สอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปทแี่ ลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมทมี่ ีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ : X หมายถึง มีการดําเนินกิจกรรม

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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X

– หมายถึง ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยที่สอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
รวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูใ นการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผสู อนและประเมินจากการเรียนรูของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
1.2.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
ใน ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งจากการ
สัมภาษณตวั แทนของนักศึกษา/บัณฑิต และตัวแทนคณาจารย การเปดเว็บไซต (web site) เพื่อรับขอมูล
ยอนกลับจากนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาว
ขึ้นไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวาง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 เสนอหัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจาก รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 รายงานผลการประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน รายงานผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เสนอหัวหนาสาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป โดยนําเสนอตอคณบดี
เพื่อแจงอาจารยประจําวิชาใหมีการพัฒนา/ปรั บปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนการปรับปรุงหลักสูตรและ
แผนกลยุทธการสอน
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

