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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

(Tourism and Hospitality Management)

TRM 101  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)
  (Tourism and Hospitality Industry)
	 	 คำ�จำ�กัดคว�ม	 คว�มหม�ย	 วิวัฒน�ก�ร	 คว�มสำ�คัญ	 บทบ�ท	 แนวโน้ม	 องค์ประกอบของ
อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร	และอุตส�หกรรมเกี่ยวเนื่อง	ได้แก่	แหล่งท่องเที่ยว	ก�รค้�ส่งด้�น
ก�รท่องเที่ยว	 ก�รค้�ปลีกด้�นก�รท่องเที่ยว	 บริก�รที่พัก	 ก�รขนส่ง	 บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 และก�ร
เดินท�งเพื่อธุรกิจ	 นโยบ�ยส�ธ�รณะ	 และนโยบ�ยภ�คเอกชน	 องค์กรระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง	 สม�คม
วิช�ชีพ	 ผลกระทบท�งสังคมและเศรษฐกิจ	 และสังคมวัฒนธรรมในระดับช�ติ	 และน�น�ช�ติ	 แนวคิดหลัก
เช่น	ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	

TRM 115 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
  (Psychology for Service Industry and Cross Cultural Communication) 
	 	 ประเด็นและกระบวนก�รพฤติกรรมท�งสังคมของบุคคลอันรวมถึง	 ก�รเรียนรู้	 แรงจูงใจ	 ค่�นิยม
ในก�รทำ�ง�นและก�รพักผ่อน	 และก�รนำ�หลักจิตวิทย�ไปใช้ในก�รง�นบริก�ร	 ก�รปลูกสำ�นึกและทักษะ
เกี่ยวกับก�รสื่อส�รกับผู้รับบริก�ร	เพื่อร่วมง�น	และคู่ค้�ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมซึ่งต่�งให้คว�ม
หม�ยที่แตกต่�งกันกับคำ�	 สัญลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติ	 ก�รให้บริก�รได้ตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค้�จ�กก�รสร้�งคว�มเข้�ใจระหว่�งกันโดยปร�ศจ�กข้อขัดแย้งด้วยก�รสื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พ	
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TRM 201 อารยธรรมไทยเปรียบเทียบสำาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3(2-2-5)
  และการบริการ            
  (Comparative Thai Civilization for Tourism and Hospitality Industry)
	 	 ศึกษ�ลักษณะโครงสร้�งของสังคม	 วัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 ก�รปกครอง	 ศ�สน�	 ทัศนศิป์	 ดนตรี	
ภูมิปัญญ�	ประเพณี	เทศก�ล	แนวคว�มคิดเกี่ยวกับก�รธำ�รงรักษ�และพัฒน�มรดกท�งวัฒนธรรมของไทย
และประเทศเพื่อนบ้�น	โดยเฉพ�ะประเทศกลุ่มอ�เซียนที่มีคว�มสัมพันธ์กับประเทศไทย

TRM 211 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5)
  (Tourism Geography)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 ประเด็นสำ�คัญท�งภูมิศ�สตร์	 เช่นแหล่งที่ตั้ง	 สภ�พภูมิประเทศ	 สภ�พภูมิอ�ก�ศ	 ช�ติพันธุ์	
พันธ์ุพืช	 พันธ์ุสัตว์และผลกระทบของประเด็นเหล่�น้ันต่อแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมท�งก�รท่องเท่ียวท้ังท�ง
ธรรมช�ติและวัฒนธรรมของประเทศไทยและภูมิภ�คอื่นๆ	 ของโลก	 ผู้เรียนได้รับประสบก�รณ์เชิงประจักษ์
ผ่�นกิจกรรมภ�คสน�ม	ณ	แหล่งท่องเที่ยวที่มีคว�มโดดเด่นท�งภูมิศ�สตร์

TRM 214 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)
  (Special Events for Business Traveling)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ลักษณะธุรกิจก�รจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนก�รท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	ได้แก่ก�รประชุม	ก�รจัดนิทรรศก�ร	
และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ	 	 ส่วนประกอบต่�งๆ	 รูปแบบก�รแข่งขันปัจจัยคว�มสำ�เร็จและข้อได้เปรียบท�งก�ร
แข่งขันอย่�งยั่งยืนทั้งในระดับแหล่งท่องเที่ยว	 และระดับธุรกิจ	 	 แนวโน้มธุรกิจและปัจจัยท�งเศรษฐกิจ	
สังคม	และก�รเมืองระดับประเทศ	ภูมิภ�ค	และระดับโลกที่มีผลต่อคว�มสำ�เร็จท�งธุรกิจ

TRM 225 งานมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
  (Tour Guiding)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 ลักษณะ	และวิธีก�รจัดนำ�เที่ยวสำ�หรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่�งๆ	เช่น	แหล่งท่องเที่ยวท�ง
ธรรมช�ติ	แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่�งๆ	และโปรแกรมนำ�เที่ยวประเภทต่�งๆ	จิตวิทย�ก�รนำ�เที่ยว	บทบ�ท
และคว�มรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ในก�รประส�นง�นกับส่วนสนับสนุนก�รจัดนำ�เท่ียวต่�งๆ	 เช่นท่ีพัก	 บริก�ร
อ�ห�รและเครื่องดื่ม	 ก�รขนส่ง	 และแหล่งท่องเที่ยว	 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ	 	 	 	 หลักพื้นฐ�น	 	 ในก�รจัด
กิจกรรมนันทน�ก�ร	 ก�รปฐมพย�บ�ล	 ก�รดูแลคว�มปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	 ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติกับ
สถ�นก�รณ์จริงผ่�นก�รฝึกปฏิบัติภ�คสน�ม
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TRM 226 การวางแผนและการปฏิบัติการในธุรกิจนำาเที่ยว 3(2-2-5)
  (Tour Planning and Operations) 
  วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 แนวคิด	 และคำ�จำ�กัดคว�ม	 คว�มสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จด้�นก�รบริก�ร	 และคว�มสำ�เร็จเชิง
ธุรกิจของโปรแกรมนำ�เที่ยว	 ขั้นตอน	 เทคนิค	 และข้อคิดในก�รว�งแผน	 และปฏิบัติก�รท่องเที่ยวแต่ละขั้น
ตอน	 ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม	 และสังคมวัฒนธรรม	 ก�รแก้ปัญห�ที่ค�ดก�รณ์	 และเฉพ�ะหน้�ระหว่�ง
ก�รปฏิบัติก�รทัวร์	ก�รเจรจ�ต่อรองกับคู่ค้�	เจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ	และภ�คส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง				ฝึกปฏิบัติใน
สถ�นก�รณ์จำ�ลอง

TRM 227 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 3(2-2-5)
  (Tour Operator and Travel Agency Business Management)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 หน้�ที่	 โครงสร้�ง	 คว�มสัมพันธ์ต่อกัน	 และก�รพึ่งพ�กันของธุรกิจนำ�เที่ยว	 และตัวแทนท่อง
เที่ยวภ�ยในห่วงโซ่อุปท�นด้�นก�รท่องเที่ยว	 รูปแบบท�งธุรกิจ	 แนวโน้ม	ปัจจัยคว�มสำ�เร็จหลัก	 ข้อมูลเชิง
ลึกที่เป็นปัจจุบัน	ก�รควบรวมกิจก�รทั้งแนวนอน	และแนวตั้ง	ก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์กับคู่ค้�	ลูกค้�	และ
คนกล�ง	 อุปสรรค	 และโอก�สจ�กปัจจัยภ�ยนอก	 ก�รวิเคร�ะห์อัตร�ส่วนท�งธุรกิจ	 ก�รวิเคร�ะห์ตล�ด	
คว�มเสี่ยงท�งธุรกิจ	และม�ตรก�รในก�รปรับตัวให้เข้�กับก�รเปลี่ยนแปลง	

TRM 317 การตลาดสำาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                      3(3-0-6)
  (Marketing for Tourism and Hospitality Industry)
	 	 คว�มหม�ยของก�รตล�ด	และลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ท�งก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร	
คว�มสำ�คัญต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยท�งธุรกิจ	 สิ่งแวดล้อมท�งก�รตล�ด	 พฤติกรรมผู้บริโภคภ�คก�รท่อง
เที่ยวและก�รบริก�ร	 และก�รว�งแผนกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด	 ก�รว�งแผนปฏิบัติก�รท�งก�รตล�ดผ่�น
ส่วนผสมท�งก�รตล�ด	 ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ผ่�นก�รทำ�โครงง�นที่กำ�หนดให้พัฒน�แผนก�รตล�ดให้แก่
ผลิตภัณฑ์ท�งก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร

TRM 318 จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     3(3-0-6)
  กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  (Professionalism, Ethics, and Laws in Tourism and Hospitality Industry)
	 	 หลักจรรย�บรรณวิช�ชีพ	จริยธรรม	และกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรม
ก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�รและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับคว�มปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและลูกค้�ภ�คก�ร
บริก�ร	 ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 ระเบียบวิธีศุลก�กร	 ก�รกักกันสัตว์	 ก�รตรวจคนเข้�เมืองและก�ร
บังคับใช้กฎหม�ยแก่นักท่องเที่ยว
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TRM 320 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการบริการ 3(3-0-6)  
  (Service Customer Behavior) 
	 	 สำ�รวจปัจจัยภ�ยใน	 และปัจจัยภ�ยนอกที่ส่งผลต่อกระบวนก�รตัดสินใจของลูกค้�ภ�คก�ร
บริก�ร	แรงจูงใจ	ก�รห�ข้อมูลสนับสนุนก�รตัดสินใจ	ชุดท�งเลือก	 เกณฑ์ก�รตัดสินใจ	และพฤติกรรมหลัง
ก�รซื้อ	วัฒนธรรม	ปัจจัยท�งประช�กรศ�สตร์	กลุ่มอิทธิพล	ครอบครัว	อัตมโนภ�พ	คว�มเสี่ยงที่รับรู้	คว�ม
พึงพอใจ	 ผู้เรียนเรียนรู้และประยุกต์กรอบทฤษฎีในบริบทที่เกี่ยวข้องผ่�นโครงง�นวิจัยย่อยในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหม�ย	

TRM 329 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ในอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
  การท่องเที่ยวและการบริการ
  (Social Sciences Research Methodology in Tourism and Hospitality Industry Context)
	 	 แนวคิดและกระบวนก�รในก�รทำ�วิจัยท�งสังคมศ�สตร์ในบริบทของอุตส�หกรรมก�รท่อง
เที่ยวและก�รบริก�ร	ได้แก่กระบวนทรรศน์ในก�รทำ�วิจัย	ก�รกำ�หนดปัญห�ก�รวิจัย	ก�รทบทวนวรรณกรรม	
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พได้แก่	 ก�รกำ�หนดคำ�ถ�มก�รวิจัย	 ก�รกำ�หนดตัวแปร	 ก�รตั้ง
สมมติฐ�น	ก�รกำ�หนดจำ�นวนประช�กร	ก�รทอดแบบสอบถ�ม	ก�รพิสูจน์สมมติฐ�น							ก�รตอบคำ�ถ�ม
ก�รวิจัย	 ก�รใช้กรณีศึกษ�	 ก�รสังเกตอย่�งพินิจพิเคร�ะห์	 	 ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก	 ก�รสัมภ�ษณ์แบบกลุ่ม	
ก�รจัดเตรียมข้อมูลเชิงคุณภ�พ	และก�รแปรผลข้อมูลเชิงคุณภ�พ

TRM 338 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ       3(3-0-6)
  (Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry)
	 	 นโยบ�ย	 ทฤษฎี	 ก�รปฏิบัติในก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและ
ก�รบริก�ร	 โดยเฉพ�ะในธุรกิจบริษัทท่องเที่ยว	 ที่พักแรม	 กิจกรรมพิเศษ	 ครอบคลุมประเด็น	 ที่หล�กหล�ย	
อันได้แก่	ก�รจ้�งง�นและก�รสรรห�	กฎหม�ยและคว�มเท่�เทียม	คุณภ�พชีวิตและสวัสดิก�รของพนักง�น	
และกลยุทธ์ค่�ตอบแทนในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร	 แนวท�งและก�รว�งแผนเชิงกลยุทธ์
ในก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	รวมถึงยกตัวอย่�งกรณีศึกษ�

TRM 343 การขายและการตลาดในธุรกิจนำาเที่ยว 3(3-0-6)
  (Sales and Marketing in Tour Business)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 101  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 นิย�มของก�รข�ย	 หลักก�รก�รข�ยและก�รตล�ด	 ส่วนผสมท�งก�รตล�ด	 เทคนิคก�รข�ย	
ก�รเจรจ�โต้ตอบ	 ก�รเจรจ�ต่อรอง	 ก�รเปิดและปิดก�รข�ย	 ก�รสร้�งสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้�	 ก�รข�ยโดยตัว
บุคคลก�รข�ยท�งไกล	 พ�ณิชย์อิเลคโทรนิค	 ผลิตภัณฑ์ท�งก�รท่องเที่ยว	 ก�รสร้�งคว�มประทับใจในง�น
ข�ยและก�รบริก�รหลังก�รข�ย
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TRM 360 การสื่อสารขั้นสูงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำาหรับ 3(3-0-6)
  นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
  (Advanced Communication for Inbound Tourism)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 245  การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 ก�รพัฒน�ทักษะก�รสื่อส�รต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภ�พในก�รสื่อส�รสูงสุดในสถ�นก�รณ์
ต่�งๆที่เป็นไปได้ในธุรกิจก�รท่องเที่ยวสำ�หรับนักท่องเที่ยวต่�งประเทศ	 ก�รสื่อส�รระหว่�งตัวแทนนำ�เที่ยว	
คู่ค้�	 ตัวแทนท่องเที่ยวในตล�ดต่�งประเทศ	 ก�รจอง	 และเจรจ�กับคู่ค้�หลัก	 ได้แก่	 บริก�รที่พัก	 บริก�ร
อ�ห�รและเครื่องดื่ม	บริก�รค้�ปลีกของที่ระลึก	ก�รสื่อส�รกับมัคคุเทศก์	ผู้นำ�เที่ยว	คนขับรถ	เทคนิคในก�ร
ข�ยทัวร์ให้นักท่องเที่ยวซื้อเพิ่ม	สำ�รวจ	สำ�นวน	และคำ�เรียกข�น	และศัพท์เฉพ�ะที่ใช้ในวงก�รก�รท่องเที่ยว	
ก�รใช้สำ�นวน	และบทสนทน�ที่ใช้บ่อยในก�รให้บริก�ร	และแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่นักท่องเที่ยว	ร�ยวิช�นี้
จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นภ�ษ�อังกฤษ

TRM 363  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง        3(3-0-6)
  (Introduction to ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Countries)
	 	 คว�มเป็นม�ของคว�มร่วมมือ	 สภ�พก�รเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศอ�เซียนและอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง	 คว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอก�สและ
อุปสรรคด้�นก�รท่องเที่ยว	พฤติกรรมนักท่องเที่ยว	 จริยธรรม	และข้อพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ	 (Dos	 and	
Don’ts)	ในก�รท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอ�เซียนและอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง
 
TRM 364  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำาคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5)
  และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง      
  (ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Key Tourism Resources)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม  
  แม่น้ำาโขง          
	 	 ทรัพย�กรก�รท่องเท่ียวท่ีสำ�คัญของกลุ่มประเทศอ�เซียนและอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง	 ท้ังท่ีเป็น
ทรัพย�กรท�งธรรมช�ติ	วัฒนธรรม	สิ่งที่มนุษย์สร้�งขึ้น	และสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมเยือน	กิจกรรม
ประเพณี	ที่น่�สนใจ	 รวมทั้งกิจกรรมกีฬ�	ก�รประชุม	ก�รจัดนิทรรศก�ร	อ�ห�ร	สินค้�พื้นเมือง	 เรียนรู้ก�ร
จัดก�รทรัพย�กรก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน	 และศึกษ�ดูง�นก�รท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอ�เซียนและอนุ
ภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง
 
TRM 365  โลจิสติกส์และการอำานวยความสะดวกการท่องเที่ยว                            3(2-2-5)
  กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง  
  (Logistics and Travel Facilitation in ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS)) 
  วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม  
  แม่น้ำาโขง          
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	 	 ข้อมูลก�รเดินท�งในกลุ่มประเทศอ�เซียนและอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง	 ได้แก่	 เส้นท�งคมน�คม
ทั้งท�งบก	ท�งน้ำ�	และท�งอ�ก�ศ	ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�รเดินท�งแก่นักท่องเที่ยว	เช่น	ก�รตรวจ
คนเข้�เมือง	 ก�รศุลก�กร	 ก�รทำ�	 Visa	 ก�รลำ�เลียงสัมภ�ระ	 ก�รชำ�ระค่�สินค้�หรือบริก�รท่องเที่ยว	 และ
ก�รซื้อตั๋วเดินท�งต่�งๆ	 ก�รเปิดเสรีบริก�รด้�นก�รท่องเที่ยว	 และโอก�สในก�รไปทำ�ง�นด้�นท่องเที่ยว	 ใน
กลุ่มประเทศอ�เซียน	 ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รท่องเที่ยวและศึกษ�ดูง�นก�รท่องเที่ยวในกลุ่ม
ประเทศอ�เซียนและอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง

TRM 493 โครงการพิเศษด้านท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนและ                          3(1-4-4)
  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
  (Special Project on ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Tourism)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 363  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและ อนุภูมิภาคลุ่ม  
    แม่น้ำาโขง
   TRM 364  ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสำาคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนและ
    อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
   TRM 365  โลจิสติกส์และการอำานวยความสะดวกการท่องเที่ยว   
  กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 
	 	 คว�มรู้เก่ียวกับก�รวิจัยและดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�รพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศอ�เซียนและอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง	 โดยใช้กระบวนก�รวิจัย	 ก�รศึกษ�	 ค้นคว้�	 ก�รสังเกต	
และก�รคิดวิเคร�ะห์	 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อมูลต�มระเบียบวิธีวิจัยและจัดทำ�ร�ยง�นฉบับ
สมบูรณ์

TRM 494  การสัมมนาการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง   3(2-2-5) 
  (Seminar on ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Tourism)             
  วิชาบังคับก่อน : TRM 363  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม  
    แม่น้ำาโขง          
   TRM 364  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำาคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนและอน ุ
    ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
     TRM 365 โลจิสติกส์และการอำานวยความสะดวกการท่องเที่ยว                                       
    กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 
คว�มรู้เกี่ยวกับก�รสัมมน�	จัดสัมมน�อภิปร�ยระดมสมอง	แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคว�มคิดเห็น	ในประเด็น
ต่�ง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเท่ียวกลุ่มประเทศอ�เซียนและอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง	 	 	 เน้นก�รนำ�เสนอ
ประเด็นที่น่�สนใจ	สภ�พปัจจุบัน	ปัญห�	โอก�ส	และอน�คตของก�รจัดก�รท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอ�เซียน
และอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง	 ก่อนออกไปสหกิจศึกษ�ในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอ�เซียน
และอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง			
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TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำาราญ 3(3-0-6) 
  (General Information on Cruise Tourism)
	 	 ศึกษ�เก่ียวกับก�รท่องเท่ียวด้วยเรือสำ�ร�ญ	 คว�มเป็นม�ของธุรกิจก�รท่องเท่ียวด้วยเรือสำ�ร�ญ	
และอน�คตของธุรกิจท่องเที่ยวก�รท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ร�ญ	(Look	back	and	Look	forward)	ก�รจำ�แนก
ประเภทต่�งๆ	ของเรือสำ�ร�ญ	(Cruise	Ships)	 เส้นท�งก�รเดินเรือสำ�ร�ญ	และช่วงเวล�ท่องเที่ยวในแต่ละ
เส้นท�ง	โครงสร้�งก�รบริห�รง�นบริษัทเรือสำ�ร�ญ	จริยธรรม	กฎหม�ยและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รบน
เรือสำ�ร�ญ	ก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวโดยเรือสำ�ร�ญอย่�งยั่งยืน

TRM 367    การจัดการ การให้บริการและการอำานวยความสะดวก 3(2-2-5)
  ในการท่องเที่ยวด้วยเรือสำาราญ
  (Cruise Tourism Management)   
  วิชาบังคับกอ่น : TRM 366  ความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวด้วยเรือสำาราญ 
	 	 ศึกษ�และปฏิบัติเกี่ยวกับก�รซื้อโปรแกรมก�รท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ร�ญ	 ก�รใช้เทคโนโลยี
ส�รสนเทศเพ่ือก�รอำ�นวยคว�มสะดวกเร่ืองก�รชำ�ระค่�สินค้�และบริก�รและก�รซ้ือต๋ัวเดินท�งต่�งๆ	 ท่ีเก่ียว
กับเรือสำ�ร�ญ	 โลจิสติกส์สำ�หรับก�รท่องเที่ยวโดยเรือสำ�ร�ญ	 ศึกษ�ดูง�นก�รท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ร�ญ		
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นบนเรือ	 	 พื้นฐ�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในเรือ	 ก�รจัดก�รผู้โดยส�ร	 ก�รฝึก
รับสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินบนเรือ	ก�รเป็นผู้นำ�และก�รทำ�ง�นเป็นทีม	ศึกษ�ดูง�นก�รท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ร�ญ

TRM 368 งานบริการบนเรือสำาราญ  3(2-2-5)
  (Hospitality Management on Cruise)   
         วิชาบังคับก่อน : TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำาราญ
	 	 ศึกษ�และปฏิบัติเกี่ยวกับก�รให้บริก�รนักท่องเที่ยวบนเรือสำ�ร�ญ	 ด้�นก�รบริก�ร	 ส่วนหน้�	
ง�นแม่บ้�น	ก�รบริก�รอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม	ง�นอำ�นวยคว�มสะดวกท่ัวไปในเรือสำ�ร�ญ	(Cruise	concierge)	
รวมถึงก�รจัดกิจกรรมพิเศษบนเรือสำ�ร�ญ	ศึกษ�ดูง�นก�รท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ร�ญ				

TRM495 โครงการพิเศษการท่องเที่ยวเรือสำาราญ 3(1-4-4)
  (Special Project on Cruise)  
  วิชาบังคับก่อน : TRM 366  ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำาราญ
   TRM 367  การจัดการการให้บริการและการอำานวยความสะดวก  
    ในการท่องเที่ยวด้วยเรือสำาราญ  
   TRM 368  งานบริการบนเรือสำาราญ
	 	 ศึกษ�คว�มรู้เกี่ยวกับกระบวนก�รวิจัย	 และก�รจัดทำ�โครงก�รพิเศษ	 จัดทำ�โครงก�รพิเศษ
ด้�นท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ร�ญที่เป็นประโยชน์ต่อก�รจัดก�รท่องเที่ยว	เช่น	ก�รจัดก�ร	ก�รให้บริก�ร	และก�ร
อำ�นวยคว�มสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบนเรือสำ�ร�ญ		เป็นต้น	โดยนำ�ปัญห�เข้�สู่กระบวนก�รวิจัย	ก�รศึกษ�
ค้นคว้�ก�รสังเกต	และก�รคิดวิเคร�ะห์		ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อมูลต�มระเบียบวิธีวิจัย	และ
จัดทำ�ร�ยง�นฉบับสมบูรณ์	
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TRM 496 การสัมมนาการท่องเที่ยวด้วยเรือสำาราญ 3(1-4-4)
  (Seminar on Cruise Tourism )  
  วิชาบังคับก่อน : TRM 366  ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำาราญ 
   TRM 367  การจัดการการให้บริการและการอำานวยความสะดวกในการ
    ท่องเที่ยวด้วยเรือสำาราญ  
   TRM 368  งานบริการบนเรือสำาราญ
										 	 ศึกษ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รสัมมน�	จัดก�รสัมมน�อภิปร�ย	ระดมสมอง	แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
คว�มคิดเห็น	 ในประเด็นต่�ง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ร�ญ	 เน้นก�รนำ�เสนอประเด็นที่น่�
สนใจ	สภ�พปัจจุบัน	ปัญห�	และอน�คตของก�รจัดก�รท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ร�ญ	เพื่อเตรียมคว�มพร้อมใน
ก�รออกไปฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ร�ญ

TRM 381 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
  (Recreation for Tourism)
	 	 หลักและวิธีก�รจัดนันทน�ก�รด้�นต่�งๆ	สำ�หรับนักท่องเที่ยวและผู้ม�เยือน	โดยเฉ�พะทักษะ
ในด้�นก�รนำ�เกม	 หรือก�รเล่นเพื่อคว�มสนุกสน�น	 และฝึกควบคุมพฤติกรรมของผู้เล่นให้อยู่ในกรอบที่
กำ�หนด	โดยใช้พื้นฐ�นท�งด้�นพฤติกรรมท่องเที่ยวม�ปรับใช้	

TRM 382 การนำาเที่ยวในต่างประเทศ 3(3-0-6)
  (Outbound Tour Conducting)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 227  การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
   TRM 225  งานมัคคุเทศก์
แหล่งท่องเที่ยวในต่�งประเทศ	 เริ่มจ�กประเทศเพื่อนบ้�น	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทวีปเอเชีย	 ทวีป
ออสเตรเลีย	ทวีปอเมริก�	ทวีปยุโรปและแอฟริก�	 เส้นท�งท่องเที่ยว	แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดิน
ท�งไปเที่ยวชม	ก�รทำ�ร�ยก�รท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภ�ค	ก�รประส�นง�นกับผู้ประส�นง�นในท้องถิ่น	ก�ร
ทำ�ง�นร่วมกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	เทคนิคก�รแปลข้อมูลในก�รนำ�เที่ยว		ก�รนัดหม�ย	ก�รประส�นง�นกับสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกในท้องถิ่น	สภ�พภูมิศ�สตร์	ภูมิอ�ก�ศ		เวล�ท้องถิ่น	เงินตร�ต่�งประเทศ	ก�รเดินท�ง
เข้�ออกประเทศต่�งๆ	พิธีก�รตรวจคนเข้�เมืองและศุลก�กร

TRM 383 การนำาชาวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทย 3(2-2-5)
  (Inbound Tour Conducting)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 227  การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
   TRM 225  งานมัคคุเทศก์
	 	 เรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวน�น�ช�ติที่เดินท�งเข้�ม�ท่องเที่ยวในประเทศไทย	 ก�ร
ดูแลนักท่องเที่ยว	 ก�รนำ�เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งท�งธรรมช�ติและวัฒนธรรมในประเทศไทย	 ก�รนำ�นัก
ท่องเที่ยวเข้�พักโรงแรม	ก�รแนะนำ�อ�ห�รก�รกิน	ก�รแต่งก�ย	ม�รย�ทไทย	คว�มเชื่อ	ศ�สน�ประจำ�ช�ติ
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และก�รท่องเที่ยวในเทศก�ล	ง�นประเพณีต่�งๆ	ที่สำ�คัญของไทย	โดยก�รเรียนเป็นภ�ษ�อังกฤษเพื่อนำ�ม�
ประยุกต์ใช้ในก�รนำ�นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศไทย

TRM 401 ระบบสารสนเทศสำาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ          3(2-2-5) 
  (Tourism and Hospitality Industry Information System)
	 	 ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร	 ก�รใช้ใน
ง�นปฏิบัติก�ร	ก�รตล�ด	และก�รค้�ปลีกเพื่อก�รสร้�งประสิทธิผลสูงสุด	และผลิตภ�พขององค์กร	แนวโน้ม
ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รค้�ปลีก	 และก�รสื่อส�รก�รตล�ดในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและก�ร
บริก�รและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	 ก�รใช้ส�รสนเทศเพื่อช่วยก�รตัดสินใจในระดับแผนก	 และองค์กรผ่�นร�ยง�น	
และตัวเลข

TRM 430 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ      3(2-2-5)
  (Seminar on Current Issues in Tourism and Hospitality Industry)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 320  พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการบริการ
  วิชาเรียนร่วม :  TRM 490  การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่อง 
    เที่ยวและการบริการ
	 	 อภิปร�ยเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว	และสถ�นก�รณ์ก�รเมือง	
เศรษฐกิจ	 และสังคมในระดับช�ติและน�น�ช�ติที่ส่งผลต่ออุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร	 โดย
เปิดโอก�สให้ผู้เรียนแสดงคว�มคิดเห็นเก่ียวกับสถ�นก�รณ์น้ันๆโดยใช้หลักคว�มรู้จ�กร�ยวิช�ต่�งๆที่ได้
ศึกษ�ม�แล้วเป็นพื้นฐ�นในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์	 ก�รฟังบรรย�ยจ�กผู้ทรง
คุณวุฒิ	 ก�รค้นคว้�ห�ข้อมูลเพิ่มเติมจ�กแหล่งข้อมูลที่น่�เชื่อถือและก�รนำ�เสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะ
อย่�งมืออ�ชีพ

TRM 440 ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์เคลื่อนที่      3(3-0-6)
  (Electronic and Mobile Phone Travel Retail Business)
  วิชาบังคับก่อน: TRM 317 การตลาดสำาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 ก�รสำ�รวจแนวคิด	 วิวัฒน�ก�ร	 และคุณลักษณะของ	 พ�ณิชย์อิเล็กโทรนิกส์	 และพ�ณิชยกร
รมบนโทรศัพท์มือถือ	 ในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว	 และก�รเดินท�ง	 ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดคว�มเจริญเติบโต
ของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์	 รูปแบบธุรกิจ	และ	ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ	พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในบริบท
พ�ณิชย์อิเล็กโทรนิกส์	 และพ�ณิชยกรรมบนโทรศัพท์มือถือ	 ก�รสื่อส�รท�งก�รตล�ด	 คว�มปลอดภัยและ
ก�รจ่�ยเงิน	 ประเด็นคว�มเป็นส่วนตัวของลูกค้�	 ก�รปรับตัวของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวหน้�ร้�นให้เข้�กับ
สภ�วะแวดล้อมใหม่ที่ครอบงำ�โดยธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์
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TRM 441 การสื่อสารการตลาดและสังคมออนไลน์สำาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว           3(3-0-6) 
  (Social Media and Marketing Communication for Tourism Business)
	 	 ก�รสำ�รวจคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีส�รสนเทศในอุตส�หกรรมก�รเดินท�ง	 ก�รเปลี่ยน
ผ่�นจ�กเว็บ	1.0	ไปยัง	 เว็บ	3.0	ก�รนำ�คำ�พูดป�กต่อป�กไปสู่ข้อมูลดิจิทอล	อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์
กับพฤติกรรมนักเดินท�ง	 และกระบวนก�รตัดสินใจของนักเดินท�ง	 ก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคู่ค้�	 และ
ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจก�รเดินท�ง	 ก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ในก�รสื่อส�รก�รตล�ดในธุรกิจก�รท่องเที่ยว	
และก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กสื่อสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ	

TRM 449 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 3(2-2-5)
  (Sustainable Tourism Development)
	 	 คว�มหม�ย	 และ	 คว�มเป็นม�ของก�รพัฒน�แนวคิดของก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน	 องค์
ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับก�รพัฒน�ก�รท่องเท่ียวอย่�งย่ังยืน	 โดยเน้นหลักก�รและก�รดำ�เนินง�นก�รท่องเท่ียว
ประเภทต่�งๆ	 ท่ีนำ�หลักก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนม�ปรับใช้เพ่ือประโยชน์ท่ีย่ังยืนท�งเศรษฐกิจ	 ส่ิงแวดล้อมและ
สังคมของชุมชนท่ีเป็นจุดหม�ยปล�ยท�ง	เช่น	ก�รท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	ก�รท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	ก�รท่องเท่ียว
ชุมชน	ผู้เรียนได้ประสบก�รณ์เชิงประจักษ์เก่ียวกับก�รท่องเท่ียวอย่�งย่ังยืนผ่�นประสบก�รณ์ภ�คสน�ม

TRM 463 การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ                              3(3-0-6)
  (Advanced Communication for Outbound Tourism)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ก�รพัฒน�ทักษะก�รสื่อส�รต่อเน่ืองเพ่ือก�รสื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พระหว่�งตัวแทนท่องเท่ียวต่�งประเทศ
กับบริษัทจัดนำ�เที่ยวในต่�งประเทศ	ก�รจอง	ก�รต่อรอง	และก�รยืนยันบริก�รสนับสนุน	ก�รสื่อส�รระหว่�ง
องค์กรที่เกี่ยวข้องระหว่�งนำ�เที่ยว	 เทคนิคก�รติดต่อกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	 คนขับรถ	 เจ้�หน้�ที่ส�ยก�รบิน	
ก�รตรวจคนเข้�เมือง	ด่�นกักกันพืชและสัตว์	ศุลก�กร	ก�รประส�นง�นกับเจ้�หน้�ที่รัฐที่เกี่ยวข้อง	สถ�นทูต	
โรงพย�บ�ล	บริษัทประกันภัย	ธน�ค�ร	เพื่อแก้ปัญห�ที่ค�ดก�รณ์	และไม่ได้ค�ดก�รณ์ไว้	และก�รควบคุม
คุณภ�พระหว่�งปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะผู้นำ�เที่ยว	ร�ยวิช�นี้จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นภ�ษ�อังกฤษ
 
TRM 490 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 3(1-4-4)
  การท่องเที่ยวและการบริการ
  (Preparation for Internship in Tourism and Hospitality Industry)
  วิชาเรียนร่วม : TRM430 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  และการบริการ
	 	 ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ	 ตระหนักรู้ถึงคว�มสำ�คัญของก�รฝึกปฏิบัติง�นในสถ�นประกอบก�ร	
ก�รปฏิบัติตนต�มระเบียบข้อบังคับ	วินัยก�รทำ�ง�น	มรรย�ทในสถ�นที่ทำ�ง�น	ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ	ก�รใช้
อุปกรณ์สำ�นักง�น	 ก�รทำ�เอกส�รโต้ตอบธุรกิจ	 ก�รเตรียมตัวสมัครง�น	 รวมถึงเทคนิคก�รนำ�เสนออย่�งมือ
อ�ชีพ	ผู้เรียนยังได้รับก�รพัฒน�ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือก�รสมัครง�นในอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวและอุตส�หกรรม
ก�รบริก�รผ่�นก�รกิจกรรมก�รฝึกปฏิบัติอีกด้วย
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TRM 491 การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ       3(0-36-18) 
  (Internship in Tourism and Hospitality Industry)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 430   สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  และการบริการ
   TRM 490   การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
    การท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ท่ีบูรณ�ก�รคว�มรู้ท่ีได้จ�กก�รเรียนภ�คทฤษฎีเข้�กับสถ�นก�รณ์ก�ร
ประกอบอ�ชีพในอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวท่ีเปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้รับประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	ในภ�ระหน้�ท่ี
ต่�งๆ	ในสถ�นประกอบก�รณ์ก�รท่องเท่ียวและอุตส�หกรรมก�รบริก�รไม่ต่ำ�กว่�	4	เดือน	หรือ	600	ช่ัวโมง

*TRM 492 สหกิจศึกษาสำาหรับการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 9(0-35-18)
  (Cooperative Education in Tourism and Hospitality Management)
  วิชาบังคับก่อน : TRM 490  การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
    การท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 ฝึกง�นด้�นก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวและอุตส�หกรรมก�รบริก�ร	 โดยนักศึกษ�ต้องปฏิบัติ
ง�นเสมือนเป็นพนักง�นประจำ�ของหน่วยง�นนั้นไม่น้อยกว่�	 16	 สัปด�ห์	 หรือ	 4	 เดือน	 ติดต่อกัน	 และมี
ง�นเฉพ�ะที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น	 นักศึกษ�จะต้องทำ�บันทึกประจำ�วัน	 ส่งทุก
สัปด�ห์	และต้องผ่�นก�รประเมินผลง�นจ�กหน่วยง�นที่ทำ�ก�รปฏิบัติง�น

หมายเหตุ	 นักศึกษ�ที่เลือกเรียนร�ยวิช�	 TRM	 492	 สหกิจศึกษ�สำ�หรับก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวและ
ก�รบริก�ร	 ไม่ต้องเรียนร�ยวิช�	 TRM	 430	 	 สัมมน�เหตุก�รณ์ปัจจุบันในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว	 และ
ก�รบริก�ร	 TRM	463	 ก�รสื่อส�รขั้นสูงในธุรกิจท่องเที่ยวต่�งประเทศ	และTRM	491	 ก�รฝึกปฏิบัติง�นใน
อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร
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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
(Hotel and Restaurant Management)

คำาอธิบายรายวิชา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

HOS 110 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ 3(3-0-6)
  (Personality Development and Hospitality Arts)
	 	 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภ�พ	 คว�มสำ�คัญและแนวท�งก�รพัฒน�บุคลิกภ�พทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกให้เหม�ะสมกับม�ตรฐ�นธุรกิจก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร	 แนวคิดเกี่ยวกับก�รต้อนรับนักเดิน
ท�งนักท่องเที่ยวและลูกค้�ในธุรกิจอ�คันตุกะสัมพันธ์ต�มม�ตรฐ�นส�กลทั้งในก�รสื่อส�รด้วยว�จ�	ภ�ษ�
ท่�ท�ง	บุคลิกภ�พ	และขั้นตอนก�รบริก�รที่เหม�ะสม

HOS 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
  (Introduction to Hotel Business)
	 	 ก�รจัดโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รองค์ก�ร	ก�รดำ�เนินง�นของท่ีพักแรมและโรงแรม	ปฏิสัมพันธ์
ระหว่�งฝ่�ยต่�ง	ๆ	ภ�ยในโรงแรม	ตลอดจนโรงแรมอื่นในเครือเดียวกันและในเครืออื่น	ๆ	 	 	ก�รแข่งขันท�ง
ธุรกิจ		และก�รติดต่อสื่อส�รท�งก�รตล�ด		แนวโน้มของธุรกิจโรงแรม

HOS 112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
  (Food and Beverage Knowledge)
	 	 คว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อ�ห�ร	 ประเภทของผลิตภัณฑ์อ�ห�ร	 กรรมวิธีก�รเตรียมและก�ร
ประกอบอ�ห�ร	ประเภทของสต็อก	ซอส	และซุป	ประเภทของอ�ห�รตะวันตก	คว�มรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม	ขั้น
ตอนก�รผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภท	คำ�ศัพท์เฉพ�ะที่เกี่ยวข้องกับอ�ห�รและเครื่องดื่ม

HOS 221 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
  (Food and Beverage Service Management)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
	 	 โครงสร้�งแผนกบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 ก�รแบ่งส�ยง�นบริก�รและก�รหน้�ที่คว�ม
รับผิดชอบของบุคล�กร	 รวมถึงประเภทของภัตต�ค�รและรูปแบบก�รบริก�รอ�ห�ร	 เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ก�รให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมของห้องอ�ห�รก่อนเปิดให้บริก�ร	 ขั้นตอนก�ร
ปฏิบัติและให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม	ก�รประส�นง�นระหว่�งง�นบริก�รและง�นครัว	ก�รให้บริก�รรูม
เซอร์วิส	 สุขอน�มัยและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น	 ก�รจัดก�รและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้�ได้เหม�ะ
สมกับสถ�นก�รณ์	ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติก�รและสถ�นก�รณ์จริง				
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HOS 222 การจัดการการบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)
  (Front Office Service Management)
	 	 โครงสร้�งก�รบริห�รง�นและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของพนักง�นแผนกต้อนรับส่วนหน้�ของ
โรงแรม	 วิธีปฏิบัติก�รสำ�รองและจัดสรรห้องพัก	 ชนิดของห้องพัก	 ก�รต้อนรับ	 ก�รลงทะเบียน	 ก�รจัดก�ร
ด้�นสัมภ�ระ	ก�รบริก�รข่�วส�รข้อมูล		ก�รให้บริก�รโทรศัพท์	ก�รให้บริก�รตู้นิรภัย	ศูนย์บริก�รธุรกิจ		ก�ร
รับคืนห้องพัก	 ก�รให้บริก�รก�รชำ�ระเงิน	 และง�นบริก�รอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับง�นต้อนรับส่วนหน้�	 ก�ร
ประส�นง�นกับแผนกต่�งๆ	 ของโรงแรม	 บริษัทนำ�เที่ยวและส�ยก�รบิน	 ก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งและคำ�
ตำ�หนิของลูกค้�	ฝึกภ�คปฏิบัติในห้องปฏิบัติก�ร

HOS 223 การจัดการการบริการแม่บ้าน 3(2-2-5)
  (Housekeeping Service Management) 
	 	 โครงสร้�งแผนกแม่บ้�น	 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบและคุณสมบัติของพนักง�นแม่บ้�น	 ก�ร
ประส�นง�นกับแผนกต่�ง	ๆ	 	ก�รเรียนรู้อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ด	 	ก�รแบ่งแยกชนิดของอุปกรณ์	 วิธีก�รใช้	
ก�รบำ�รุง	รักษ�	ชนิดของน้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด		ก�รบริก�รห้องพักแขก	ผ้�ที่ใช้ในโรงแรม				ห้องผ้�	เครื่อง
แบบพนักง�น	ก�รว�งแผนและจัดก�รระบบ	ร�ยก�รสำ�รวจพื้นที่ที่ต้องทำ�สะอ�ด	ต�ร�งคว�มถี่ของก�รทำ�	
ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น	 ม�ตรฐ�นของผลิตภัณฑ์	 ก�รว�งแผนกำ�ลังคน	 ก�รจัดต�ร�งทำ�ง�นหมุนเวียน
พนักง�น	ต�ร�งวันหยุด	ก�รติดต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด	ชนิดและวิธีก�รทำ�สัญญ�	ก�รตกแต่งภ�ยใน	(เบื้อง
ต้น)	ก�รซักรีด	ก�รขจัดรอยเปื้อน	ก�รสำ�รวจห้องพักแขก	มีก�รฝึกปฏิบัติก�ร		ทำ�คว�มสะอ�ด	ก�รทำ�ห้อง
พัก	ก�รจัดดอกไม้	 ในโอก�สต่�ง	ๆ	ก�รจัดก�รกับคำ�ร้องเรียนจ�กแขกในกรณีต่�ง	ๆ	รวมทั้งระบบเกี่ยวกับ
ของสูญห�ย

HOS 224 การบัญชีสำาหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6)
  (Accounting for Hotel and Restaurant Business)
	 	 ระบบบัญชีโรงแรมและภัตต�ค�ร	 ประเภทข้อมูลบัญชีในธุรกิจโรงแรมและภัตต�ค�ร	 ก�ร
วิเคร�ะห์ร�ยได้และร�ยจ่�ยจ�กธุรกิจโรงแรมและภัตต�ค�ร	คว�มสัมพันธ์และก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยได้
และร�ยจ่�ยของธุรกิจโรงแรมและภัตต�ค�ร	ก�รจัดทำ�บัญชี	วิธีก�รห�ข้อมูลในก�รทำ�บัญชี	ก�รใช้บัญชีใน
ก�รควบคุมธุรกิจโรงแรมและภัตต�ค�ร	ก�รจัดทำ�งบประม�ณของโรงแรมและภัตต�ค�ร	

HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)
  (Communication in Tourism and Hospitality Industry)
  วิชาบังคับก่อน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
	 	 สื่อส�รในบริบทก�รสื่อส�รระหว่�งผู้ให้บริก�รและผู้รับบริก�รในก�รให้บริก�รก�รท่องเที่ยว
และก�รบริก�ร	เน้นก�รสื่อส�รสร้�งสรรค์กับนักท่องเที่ยวและผู้รับบริก�ร	ก�รทักท�ย	ก�รกล่�วต้อนรับ	ก�ร
แจ้งข้อมูล	ก�รตอบปฏิเสธ	โดยพัฒน�ทักษะก�รอ่�น	ก�รฟังและพูดให้แก่ผู้เรียนผ่�นทั้งกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน	จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นภ�ษ�อังกฤษ	
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HOS 341 การขายและการตลาดโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6)
  (Hotel and Restaurant Sales and Marketing)
  วิชาบังคับก่อน : MKT 201 หลักการตลาด
	 	 บทบ�ทของแผนกก�รข�ยและก�รตล�ด	หน้�ที่ก�รจัดก�ร	วิธีก�รข�ยและส่งเสริม			ก�รข�ย
โดยก�รวิเคร�ะห์ผลผลิต	ก�รโฆษณ�	และก�รข�ยตรง	ขอบข่�ยของก�รข�ย	และก�รส่งเสริม		ก�รข�ยรวม
ทั้งก�รข�ยเป็นกลุ่ม	 ก�รจัดประชุม	 ก�รจัดบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 และบันเทิง	 ก�รจัดง�นพิเศษ	 ก�ร
โฆษณ�	และก�รประช�สัมพันธ์	ก�รว�งแผนก�รตล�ดของโรงแรมและภัตต�ค�ร

HOS 342 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6)
   (Ethics and Law for Hotel and Restaurant Business)
	 	 กฎหม�ย	กฎกระทรวง	ประก�ศกระทรวง	ระเบียบ	คำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ธุรกิจในโรงแรม
และภัตต�ค�ร	 ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับคว�มรับผิดชอบของเจ้�สำ�นักโรงแรม		
ก�รดูแลคว�มปลอดภัยในชีวิต	ร่�งก�ย	ทรัพย์สิน	และสุขภ�พของผู้ใช้บริก�ร	และคว�มรับผิดชอบของฝ่�ย
บริห�รในก�รเสริมสร้�งจริยธรรมในองค์กร	และระหว่�งองค์กรที่เกี่ยวข้อง

HOS 343 การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
  (Food and Beverage Control)
	 	 บทบ�ทและหน้�ที่ของฝ่�ยควบคุมอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 ก�รจัดก�รด้�นก�รตรวจนับ	 ก�รขอ
อนุมัติจัดซื้อ	 วิธีก�รจัดซื้อ	 ก�รตรวจรับ	 ก�รจัดเก็บ	 ก�รเบิกจ่�ย	ก�รว�งแผน	ก�รควบคุมร�ค�	ก�รจัดทำ�
ตำ�รับอ�ห�รม�ตรฐ�น	ก�รกำ�หนดร�ค�อ�ห�รให้เหม�ะสมกับคุณค่�	ก�รจัดทำ�เมนูอ�ห�รและเครื่องดื่มที่
เป็นม�ตรฐ�น	ก�รว�งแผนเมนู	ร�ค�เมนูอ�ห�ร	และก�รจัดเตรียมร�ยง�นบัญชีก�รควบคุม

HOS 344 การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5)
  (Banquet and Catering Service Management)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 221 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสร้�งธุรกิจจัดเลี้ยง	ก�รดำ�เนินง�นในธุรกิจจัดเลี้ยง	ก�รตล�ดของธุรกิจจัดเลี้ยง				ก�รออกแบบร�ยก�ร
อ�ห�รสำ�หรับโอก�สต่�ง	 ๆ	 ก�รจัดสถ�นที่	 และห้องจัดเลี้ยง	 ก�รจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สำ�หรับง�น
จัดเลี้ยง	 ก�รว�งแผนก�รทำ�ง�น	 และก�รจัดก�ร	 ก�รควบคุม	 ก�รอบรมพนักง�นบริก�ร	 บุคลิกภ�พและ
จริยธรรมของพนักง�น		มีก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดเลี้ยงในมห�วิทย�ลัย

HOS 345 การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
  (Advanced Communication in Hotel Business)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 พัฒน�ทักษะก�รสื่อส�รอย่�งมีกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รส่งและรับส�ร	 ก�ร
ประก�ศข้อคว�ม	ก�รบันทึก	 ติดต่อกับแขก	ตัวแทนนำ�เที่ยว	 หรือบริษัทลูกค้�	 เพื่อก�รจอง	 และก�รยืนยัน
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บริก�รห้องพัก	และบริก�รอื่นๆของโรงแรม	ก�รร�ยง�นประจำ�วัน	ส่งง�นระหว่�งรอบบริก�ร	ก�รให้บริก�ร
แขกในแผนกห้องพัก	และบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม	ก�รรับโทรศัพท์	ก�รนำ�เสนอโรงแรมเพื่อก�รข�ย	ง�น
ปฏิคมในโรงแรม	 โดยผ่�นกิจกรรมและบทบ�ทสมมุติในบริบทต่�งๆในฐ�นะพนักง�นผู้ให้บริก�รซึ่งต้องใช้
ภ�ษ�ที่สุภ�พเหม�ะสมกับผู้รับบริก�รและคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรมระหว่�งผู้ให้บริก�รและ
ผู้รับบริก�ร	จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นภ�ษ�อังกฤษ	

HOS 346 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร                    3(2-2-5)
  (Information Technology for Hotel and Restaurant Business)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 221 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   HOS 222 การจัดการการบริการส่วนหน้า
	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับก�รจัดก�รโรงแรมและภัตต�ค�รเพ่ือพัฒน�ประสิทธิภ�พของ
ก�รดำ�เนินง�นในส่วนต่�ง	 ๆ	 ของโรงแรมและภัตต�ค�ร	 เช่น	 ง�นสำ�รองห้องพัก	 ง�นต้อนรับส่วนหน้�	 ง�น
สำ�รองที่นั่งในห้องอ�ห�ร	ง�นก�รจัดก�รและก�รเงิน	และส่วนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับก�รบริก�รแขก	ฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์	

HOS 361 งานประชาสัมพันธ์โรงแรม 3(3-0-6)
  (Public Relations for  Hotel  Business)
	 	 วิวัฒน�ก�ร	 หลักก�ร	 กระบวนก�รดำ�เนินง�นประช�สัมพันธ์	 เพื่อก�รส่งเสริมก�รข�ยของ
โรงแรมก�รผลิตและก�รเลือกใช้สื่อ	 และเครื่องมือในก�รประช�สัมพันธ์เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้�หม�ย	 ก�ร
จัดส�ยง�น	ก�รประช�สัมพันธ์ภ�ยในโรงแรม	รวมถึงก�รประช�สัมพันธ์ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ

HOS 365 การจัดดอกไม้สำาหรับธุรกิจโรงแรม 3(1-4-4)
  (Flower Arrangement for Hotel Business)
	 	 คว�มรู้เกี่ยวกับดอกไม้	 ก�รเลือกซื้อ	 ก�รเตรียม	 ก�รใช้	 ก�รเก็บรักษ�ดอกไม้และใบไม้	 วัสดุ
อุปกรณ์ต่�ง	ๆ	ที่ใช้ในก�รจัดดอกไม้	รูปแบบของก�รจัดดอกไม้	ขั้นตอนและเทคนิคในก�รจัดดอกไม้	ก�รนำ�
เสนอผลง�นก�รจัดดอกไม้	

HOS 366 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
  (Environmental Management in Hotel Business)
	 	 ภ�พรวมก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อมในโรงแรม	 ก�รจัดก�รขยะและของเสีย	 ก�รจัดก�รด้�นพลังง�น	
ระบบไฟฟ้�	น้ำ�	แสงสว่�ง	ก�รควบคุมมลภ�วะท�งเสียง	ก�รซ่อมบำ�รุง	 ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยภ�ยใน
อ�ค�รและห้องพัก		รวมทั้งก�รเยี่ยมชมกิจก�รโรงแรมที่เป็นผู้นำ�ด้�นก�รจัดก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม

HOS 367 การจัดการสปาและศูนย์ออกกำาลังกาย 3(3-0-6)
  (Spa and Fitness Management)
	 	 ประเภทของสป�และศูนย์ออกกำ�ลังก�ย	 ก�รจัดโครงสร้�งองค์กร	 ก�รบริห�รง�นและหน้�ที่
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คว�มรับผิดชอบ	 ก�รดูแลพื้นที่ปฏิบัติก�รในด้�นสุขอน�มัยและคว�มปลอดภัย	 ก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด
และก�รเงิน	ก�รจัดก�รด้�นคุณภ�พก�รให้บริก�ร	ตลอดจนปัญห�และคว�มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

HOS 370 การจัดการการบริการบาร์  3(2-2-5)
  (Bar Service Management)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
	 	 โครงสร้�งของแผนกเครื่องดื่ม	 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในบ�ร์	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อน
เปิดบ�ร์	 และปิดบ�ร์	 	 ก�รออกแบบและว�งแผนบ�ร์	 ผัง	 แบบแปลนก�รจัดแบ่งพื้นที่ส่วนต่�ง	 ๆ	 และ
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดพื้นที่บริก�ร	 ระบบควบคุมบ�ร์	 กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รข�ยและบริก�รเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์		ก�รควบคุมสต๊อก		ก�รให้บริก�รเครื่องดื่ม		ก�รจัดทำ�ร�ยง�นยอดข�ยเครื่องดื่มประจำ�วัน	ก�ร
จัดก�รข้อร้องเรียนของแขก		ฝึกปฏิบัติง�นก�รผสมเครื่องดื่มที่ที่ไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ต�มสูตร
ม�ตรฐ�นส�กล	ก�รชงช�และก�แฟ	

HOS 372 ศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ 3(1-4-4)
  (International Culinary Arts)
	 	 วัฒนธรรมก�รรับประท�นอ�ห�รของช�ติต่�งๆ	 คว�มรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเคร่ืองปรุงและวัตถุดิบ
ในก�รประกอบอ�ห�รของช�ติตะวันออก	 และตะวันตก	 ขั้นตอนก�รประกอบอ�ห�รที่ถูกต้องต�มหลัก
โภชน�ก�ร		เครื่องมือ	เครื่องใช้ในก�รประกอบอ�ห�ร		ก�รจัดร�ยก�รอ�ห�รประเภทต่�งๆ			ก�รพัฒน�และ
ประยุกต์ร�ยก�รอ�ห�ร	ฝึกปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รช�ติตะวันออก	และตะวันตก

HOS 373 ศิลปะการทำาขนมอบ  3(1-4-4)
  (Pastry and Bakery Culinary Arts)
	 	 คว�มรู้เบื้องต้นและคว�มรู้ประยุกต์เกี่ยวกับก�รทำ�ขนมอบ	 	 ก�รทำ�ขนมปังชนิดต่�ง	 ๆ	 	พ�ย
ชนิดต่�ง	ๆ	เค้กชนิดต่�ง	ๆ		ก�รออกแบบ		ก�รแต่งหน้�เค้ก	และขนมอื่นๆ	แ	เครื่องใช้	วัสดุที่นำ�ม�ใช้แต่งให้
สวยง�ม	เหม�ะสมกับโอก�ส	และสมัยนิยม		ก�รเก็บรักษ�		ก�รบรรจุหีบห่อ		ก�ร	จัดจำ�หน่�ย

HOS 374 สุขาภิบาลอาหาร ความสะอาด และความปลอดภัยในครัว 3(3-0-6)
  (Food Sanitation Hygiene and Kitchen Safety)
	 	 ส�รปนเปื้อน	จุลินทรีย์ชนิดต่�งๆ	ที่ทำ�ให้อ�ห�รเป็นพิษ	โรคที่เกิดจ�กอ�ห�รเป็นพิษ	และก�ร
ป้องกัน	ก�รจัดเตรียมอ�ห�รให้ถูกสุขอน�มัย	อน�มัย	วิธีบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	 	และผู้
เกี่ยวข้องกับก�รบริก�รด้�นอ�ห�ร	 วิธีก�รใช้เครื่องครัวอุตส�หกรรมอย่�งถูกวิธี	 ก�รป้องกันอันตร�ยจ�ก
ก�รใช้เครื่องมือ	ระบบก�รจัดก�รของเสียและสิ่งแวดล้อมได้เหม�ะสมกับขน�ดและรูปแบบธุรกิจต่�งๆ	ของ
ร้�นอ�ห�ร/ภัตต�ค�ร	



1592  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

HOS 443 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำาหรับโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6)
  (Human Resource Management for Hotel and Restaurant)
  วิชาบังคับก่อน : MGT 202  องค์การและการจัดการ
	 	 ก�รจัดก�รง�นบุคคล	 คว�มรับผิดชอบและหน้�ที่	 ก�รว�งแผนกำ�ลังคน	 ก�รสรรห�	 ก�รคัด
เลือก	 ก�รฝึกอบรม	 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น	 ค่�ตอบแทน	 สวัสดิก�ร	 ก�รเลื่อนขั้น	 ก�รสื่อส�ร	 และ
แรงง�นสัมพันธ์

HOS 444 สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ     3(2-2-5)
  (Seminar on Current Topics in Tourism and Hospitality Industry)
	 	 นักศึกษ�ต้องมีหน่วยกิตนับจบได้ไม่ต่ำ�กว่�	110	หน่วยกิต
	 	 ก�รอภิปร�ยเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร	 ปัจจัย
ด้�นก�รเมือง	 เศรษฐกิจ	และสังคมในระดับช�ติและน�น�ช�ติที่ส่งผลกระทบต่ออุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว
และก�รบริก�ร	 โดยเปิดโอก�สให้ผู้เรียนแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์นั้นๆโดยประยุกต์ใช้คว�ม
รู้จ�กร�ยวิช�ต่�ง	 ๆ	 ที่ได้ศึกษ�ม�แล้วเป็นพื้นฐ�นในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์	 ก�ร
ฟังบรรย�ยจ�กผู้ทรงคุณวุฒิ	 ก�รค้นคว้�ห�ข้อมูลเพิ่มเติมจ�กแหล่งข้อมูลที่น่�เชื่อถือและก�รนำ�เสนอ
ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่�งมืออ�ชีพ

HOS 445 การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจภัตตาคารและจัดเลี้ยง 3(3-0-6)
  (Advanced Communication in Restaurant and Catering Businesses)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
	 	 เทคนิคก�รส่ือส�รเชิงกลยุทธ์เพ่ือประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รดำ�เนินก�รธุรกิจภัตต�ค�ร	ก�รติดต่อ	
ก�รเจรจ�ต่อรอง	 ก�รคัดสรรวัตถุดิบ	 ก�รขนส่ง	 บรรจุภัณฑ์	 ก�รสื่อส�รภ�ยในครัว	 และส่วนต้อนรับของ
ภัตต�ค�ร	 ก�รจัดทำ�เอกส�ร	 และก�รประส�นง�นระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐที่กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจ
ภัตต�ค�ร	 ก�รจัดเลี้ยงในและนอกสถ�นที่ประเภทต่�งๆ	 ก�รนำ�เสนอรูปแบบก�รจัดเลี้ยง	 รวมถึงสื่อส�ร
เก่ียวกับก�รเงินและก�รธน�ค�รสำ�หรับธุรกิจภัตต�ค�รและก�รจัดเล้ียง	จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นภ�ษ�อังกฤษ	

HOS 460 การศึกษาอิสระในธุรกิจที่พักแรม 3(1-4-4)
  (Independent Study in Lodging Business)
	 	 ก�รพัฒน�โครงก�รก�รศึกษ�อิสระจ�กคว�มริเริ่มของผู้เรียนเอง	 เกี่ยวกับประเด็นในธุรกิจ
ที่พักแรม	โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�โครงก�ร	นักศึกษ�พัฒน�โครงก�รโดยเริ่มจ�ก	ก�ร
ระบุปัญห�ของประเด็นก�รศึกษ�ที่สนใจ	 ก�รเลือกและทบทวนทฤษฏีและสถ�นก�รณ์ที่เกี่ยวข้อง	 ก�รเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	ก�รวิเคร�ะห์ปัญห�	และก�รเสนอวิธีแก้ปัญห�จ�กข้อมูลที่รวบรวมได้		
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HOS 465 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
  (Electronic Marketing for Hotel Business)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 341 การขายและการตลาดโรงแรมและภัตตาคาร
	 	 ก�รประยุกต์ใช้ก�รตล�ดอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับธุรกิจโรงแรม	กลยุทธ์และโมเดลท�งก�รตล�ด
อิเล็กทรอนิกส์	ก�รว�งแผนก�รตล�ดอิเล็กทรอนิกส์	ก�รทำ�วิจัยก�รตล�ดอิเล็กทรอนิกส์	พฤติกรรมของผู้ซื้อ	
ส่วนผสมท�งก�รตล�ดอิเล็กทรอนิกส์	กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รตล�ดอิเล็กทรอนิกส์		

HOS 466 การออกแบบและการจัดการสิ่งอำานวยความสะดวกในโรงแรม           3(3-0-6)
  (Hotel Facilities Design and Management)
	 	 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รออกแบบและจัดก�รสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในโรงแรม	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ก�ร
ว�งแผนออกแบบและจัดก�รพื้นที่หลัก	แผนผังชั้นห้องพัก	ห้องพัก	พื้นที่ส�ธ�รณะ	พื้นที่สำ�หรับก�รบริห�ร
และส่วนหลังของโรงแรม	แนวโน้มก�รออกแบบและก�รจัดก�ร

HOS 467 การจัดการคุณภาพการบริการในโรงแรม 3(3-0-6)
  (Hotel Service Quality Management)
	 	 แนวคิดและหลักก�รของก�รจัดก�รคุณภ�พก�รบริก�รในโรงแรม	 ก�รว�งแผนก�รดำ�เนิน
ง�นด้�นคุณภ�พก�รบริก�ร	 กลยุทธ์ก�รบริก�ร	 ก�รประเมินคุณภ�พก�รบริก�ร	 ก�รแก้ไขปัญห�เกี่ยวกับ
คุณภ�พก�รบริก�ร

HOS 468 การจัดการธุรกิจที่พักทางเลือก 3(3-0-6)
  (Alternative Lodging Business Management)
	 	 ประเภทของธุรกิจที่พักท�งเลือก	 ก�รว�งแผนและพัฒน�	 ก�รจัดก�รด้�นก�รบริก�รและสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวก	 ก�รจัดกิจกรรมนันทน�ก�ร	 ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย	 ก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ดและ
ก�รเงิน	ก�รจัดก�รด้�นคุณภ�พก�รให้บริก�ร	ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รแก้ปัญห�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ		

HOS 471 ศิลปะการประกอบอาหารไทย  3(1-4-4)
  (Thai Culinary Arts)
	 	 วัฒนธรรมอ�ห�รไทยในแต่ละภ�ค	 ขั้นตอนพื้นฐ�นในก�รประกอบอ�ห�รไทย	 หลักในก�ร	
เตรียมอ�ห�รไทย	ก�รประกอบและก�รเสิร์ฟอ�ห�รไทย	คุณสมบัติของอ�ห�รไทย	และเครื่องปรุงหลัก	ก�ร
ว�งแผนร�ยก�รอ�ห�รต�มลักษณะที่แตกต่�งกัน	ปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รในห้องปฏิบัติก�ร

HOS 472 ศิลปะการทำาขนมไทย  3(1-4-4)
  (Thai Dessert Culinary Arts)
	 	 ประเภทและคุณลักษณะของขนมไทย	 วัตถุดิบพื้นฐ�นของขนมไทย	 เทคนิคและวิธีก�รทำ�
ขนมไทยชนิดต่�ง	ๆ	ก�รบรรจุภัณฑ์		ก�รเก็บรักษ�	
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HOS 473 การออกแบบตกแต่งอาหาร 3(1-4-4)
  (Food Styling)
	 	 ก�รประกอบอ�ห�รและศิลปะก�รตกแต่งอ�ห�ร	 ก�รจัดองค์ประกอบ	 ด้�นก�รตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร	 ใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ทำ�ให้อ�ห�รมีรูปลักษณ์สวยง�มและโดดเด่น	 น่�รับประท�น	
สำ�หรับก�รบริก�รหรือก�รถ่�ยภ�พ	

HOS 474 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ 3(1-4-4)
  (Vegetable and Fruit Carving Arts)
	 	 ประวัติคว�มเป็นม�	 หลักทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะก�รแกะสลักผักและผลไม้	 ก�รเลือกซื้อ	 ก�ร	
เตรียม	และก�รเก็บรักษ�	ผักผลไม้	 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รแกะสลัก	 รูปแบบของง�นแกะสลักผักและ
ผลไม้	ขั้นตอนและเทคนิคก�รแกะสลักผักและผลไม้	ก�รประกอบและก�รเก็บรักษ�ผลง�นแกะสลักก�รนำ�
เสนอผลง�นแกะสลัก	

HOS 475 การจัดการครัว   3(3-0-6)
  (Kitchen Management)
	 	 โครงสร้�งก�รบริห�รง�นและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของพนักง�นในแผนกครัว	 คว�มสัมพันธ์
ของแผนกครัวกับแผนกอื่น	 ๆ	 แนวคิดและรูปแบบก�รจัดก�รครัว	 ก�รออกแบบและว�งผังครัว	 ก�รติดตั้ง
อุปกรณ์และก�รบำ�รุงรักษ�	คว�มสัมพันธ์ของก�รออกแบบร�ยก�รอ�ห�รกับก�รออกแบบครัว	ก�รควบคุม
ต้นทุนและคุณภ�พอ�ห�ร	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�นงบประม�ณ	 ด้�นบุคล�กร	 ด้�นสุข�ภิบ�ลและคว�ม
ปลอดภัย	ระบบก�รวิเคร�ะห์อันตร�ยและจุดวิกฤตที่ใช้ในง�นครัว	

HOS 476 การจัดการภัตตาคาร  3(3-0-6)
  (Restaurant Management)
	 	 ประเภทของภัตต�ค�ร	 แนวคิดก�รดำ�เนินธุรกิจภัตต�ค�ร	 ก�รออกแบบห้องอ�ห�รและส่วน
ประกอบต่�ง	 ๆ	 ก�รจัดองค์กร	 ก�รว�งแผนธุรกิจและก�รตล�ด	 ก�รว�งแผนและจัดก�รทรัพย�กรบุคคล	
ก�รว�งแผนและก�รวิเคร�ะห์ร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจภัตต�ค�ร	แนวโน้มของธุรกิจภัตต�ค�ร		

HOS 492 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร       3(1-4-4)
  (Preparation for Internship in Hotel and Restaurant Business)
	 	 ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ	 ตระหนักรู้ถึงคว�มสำ�คัญของก�รฝึกปฏิบัติง�นในสถ�นประกอบก�ร	
ก�รปฏิบัติตนต�มระเบียบข้อบังคับ	 วินัยก�รทำ�ง�น	 มรรย�ทในสถ�นที่ทำ�ง�น	 ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ	 ก�ร
ใช้อุปกรณ์สำ�นักง�น	 ก�รทำ�เอกส�รโต้ตอบธุรกิจ	 ก�รเตรียมตัวสมัครง�น	 รวมถึงเทคนิคก�รนำ�เสนออย่�ง
มืออ�ชีพ	 ผู้เรียนยังได้รับก�รพัฒน�ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสมัครง�นในธุรกิจโรงแรมและภัตต�ค�ร	 ผ่�น
กิจกรรมก�รฝึกปฏิบัติอีกด้วย
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HOS 493 การฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  3(0-36-18)
  (Internship in Hotel and Restaurant Business)
  วิชาบังคับก่อน : HOS 444  สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  และการบริการ
   HOS 492 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและ  
    ภัตตาคาร
	 	 ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้ที่ได้จ�กก�รเรียนภ�คทฤษฎีเข้�กับสถ�นก�รณ์
ก�รประกอบอ�ชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตต�ค�ร	 ที่เปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้รับประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นใน
ภ�ระหน้�ที่ต่�งๆในสถ�นประกอบก�รโรงแรม	รีสอร์ท	และภัตต�ค�ร	ไม่ต่ำ�กว่�	4	 เดือน	หรือ	600	ชั่วโมง			
ผู้เรียนนำ�เสนอร�ยง�นก�รฝึกง�นต่อกรรมก�รของส�ข�วิช�

*HOS 494 สหกิจศึกษาสำาหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 6(0-40-20)
  (Cooperative Education for Hotel and Restaurant Business)
	 	 ฝึกง�นด้�นก�รจัดก�รโรงแรมและภัตต�ค�ร	 โดยนักศึกษ�ต้องปฏิบัติง�นเสมือนเป็นพนักง�น
ประจำ�ของหน่วยง�นนั้นไม่น้อยกว่�	16	สัปด�ห์	หรือ	4	เดือนติดต่อกัน	และมีง�นเฉพ�ะที่ได้รับมอบหม�ย
จ�กหน่วยง�นให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น	 นักศึกษ�จะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุกสัปด�ห์	 และต้องผ่�นก�ร
ประเมินผลง�นจ�กหน่วยง�นที่ทำ�ก�รปฏิบัติง�น

หมายเหตุ	 นักศึกษ�ที่เลือกเรียนวิช�	 HOS494	 สหกิจศึกษ�สำ�หรับธุรกิจโรงแรมและภัตต�ค�ร	 ไม่ต้อง
เรียน	 2	 ร�ยวิช�	 ได้แก่	 ร�ยวิช�	 HOS	 492	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รฝึกปฏิบัติง�นในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตต�ค�ร	 และ	 ร�ยวิช�	 HOS	 493	 ก�รฝึกปฏิบัติง�นในธุรกิจโรงแรมและภัตต�ค�ร	 ซึ่งนักศึกษ�ต้องฝึก
ปฏิบัติง�นอยู่ในสถ�นประกอบก�รอย่�งน้อย	4	เดือน
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
(Aviation Business Management)

ABM 101 อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น  3(3-0-6)
  (Introduction to Aviation Industry)
	 	 โครงสร้�งพื้นฐ�นของอุตส�หกรรมก�รบิน	 ประวัติคว�มเป็นม�	 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตส�หกรรมก�รบิน	ลักษณะ	องค์ประกอบ		องค์ก�รและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รบิน

ABM102 การพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมการบริการในวิชาชีพ  ด้านการบิน 3(3-0-6)
  (Personality and Service Culture Development in Aviation Profession)
	 	 หลักก�ร	 แนวคิด	 เก่ียวกับก�รพัฒน�บุคลิกภ�พและวัฒนธรรมก�รบริก�รในธุรกิจด้�นก�รบิน	
บทบ�ทก�รเป็นผู้ให้บริก�รในธุรกิจด้�นก�รบิน	 กระบวนก�รบริก�ร	 ก�รดูแลคว�มปลอดภัย	 ก�รนำ�ทฤษฎี
ท�งจิตวิทย�ม�ประยุกต์ใช้	 ก�รปรับปรุงบุคลิกภ�พ	 ม�รย�ทส�กล	 ก�รสื่อส�ร	 ก�รแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�	
และกลยุทธ์ในก�รบริก�รธุรกิจด้�นก�รบิน

ABM 201 กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจด้านการบิน 3(3-0-6)
  ( Laws and Ethics in Aviation Business)
	 	 กฎหม�ยก�รบินพลเรือน	 ระเบียบ	 และประเด็นจริยธรรม	 ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจด้�น
ก�รบิน	 ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับน�น�ช�ติ	 ก�รบังคับใช้กฎหม�ยและข้อบังคับต่�ง	 ๆ	 จ�กหน่วยง�น
ภ�ครัฐและองค์ก�รระหว่�งประเทศ		เงื่อนไขข้อแนะนำ�เกี่ยวกับก�รประกันภัยและคว�มรับผิดชอบ		รวมทั้ง
กรณีด้�นจริยธรรมในธุรกิจด้�นก�รบิน

ABM 203 การจัดการธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6)
  (Airline Business Management)
	 	 บูรณ�ก�รคว�มรู้เก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นของส�ยก�รบินภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์ท่ีมีทั้งก�ร
ร่วมมือและก�รเกิดรูปแบบใหม่ของก�รดำ�เนินธุรกิจก�รบินซึ่งส่งผลกระทบต่อ	 โครงสร้�ง	 หน้�ที่	 รูปแบบ
ก�รจัดองค์ก�ร	ก�รบริห�รบุคคล	ก�รจัดต�ร�งบินและอ�ก�ศย�น	สิทธิก�รบินและเส้นท�งบิน			ก�รจัดก�ร
บริก�รและคว�มปลอดภัย	ระบบส�รสนเทศและก�รจัดก�รร�ยได้

ABM 204 การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6)
  (Air Cargo Management)
	 	 องค์ประกอบพื้นฐ�นของก�รดำ�เนินก�รธุรกิจก�รขนส่งสินค้�	 และพัสดุภัณฑ์ท�งอ�ก�ศ	
ประเภทของสินค้�	กฎหม�ย	ระเบียบข้อบังคับ	ระเบียบวิธีปฏิบัติ	และง�นเอกส�รต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่อง		ด้�น
ภ�ษีศุลก�กร	 	 ค่�ธรรมเนียม	 บรรจุภัณฑ์	 ก�รปิดฉล�ก	 ก�รตรวจรับสินค้�	 	 ระบบก�รแลกเปลี่ยนเงินตร�	
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ก�รจัดก�รโรงเก็บสินค้�และพัสดุภัณฑ์ท�งไปรษณีย์อ�ก�ศ	 	 ศัพท์พื้นฐ�นเฉพ�ะที่ใช้ในอุตส�หกรรมก�ร
ขนส่งสินค้�ท�งอ�ก�ศ

ABM 205 การจัดการท่าอากาศยาน   3(2-2-5)
  (Airport Management)
	 	 องค์ประกอบของระบบก�รบริห�รจัดก�ร	ก�รให้บริก�ร	ก�รปฏิบัติง�นด้�นต่�ง	ๆ	ระบบและ
อุปกรณ์เพื่อก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย	 ณ	 ท่�อ�ก�ศย�น	 	 แหล่งร�ยได้และร�ยจ่�ยของท่�อ�ก�ศย�น			
ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตล�ดของท่�อ�ก�ศย�นประเภทต่�ง	 ๆ	 ทั้งท่�อ�ก�ศย�นภ�ยในประเทศ	 และท่�
อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ	 	 	ก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต่�งๆ	ที่อยู่ในท่�อ�ก�ศย�น	 	กฎระเบียบต่�ง	ๆ	ของ
องค์ก�รที่กำ�กับดูแลทั้งภ�ยในประเทศ	และระหว่�งประเทศ		

ABM 207 การจัดการข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
  (Cross-Cultural Management in Aviation Business)
	 	 ลักษณะและรูปแบบก�รบริห�รธุรกิจข้�มวัฒนธรรม	 ปัจจัยกำ�หนดวัฒนธรรม	 ปรัชญ�	 และ
ระบบค่�นิยมท�งวัฒนธรรมซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมและมุมมองของปัจเจกบุคคล	รูปแบบก�รบริห�รจัดก�ร	ก�ร
สร้�งสัมพันธภ�พระหว่�งบุคคลต�มหลักวิช�ชีพ	 ภ�วะผู้นำ�และก�รจัดก�รองค์ก�รข้�มวัฒนธรรม	 แนวท�ง
ปฏิบัติของก�รจัดก�รข้�มวัฒนธรรมเพ่ือก�รบริก�รในธุรกิจก�รบิน	

ABM 268 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 1 3(2-2-5)
  (English for Aviation Communication I)
  วิชาบังคับก่อน : ENG 121 English For Global Exploration
  ENG 122 English in TED-Technologies,Entertain,and Design)
	 	 ทักษะก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ�อังกฤษในสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ของอุตส�หกรรมก�รบิน	 	 ทั้งก�ร
อ่�นออกเสียง	 รหัสม�ตรฐ�น	 และคำ�ศัพท์เฉพ�ะที่ใช้ในอุตส�หกรรมก�รบินได้อย่�งถูกต้อง	 	 นำ�คำ�ศัพท์	
สำ�นวนและรหัสต่�ง	 ๆ	 ม�เขียนเพื่อให้ส�ม�รถสื่อส�รต�มสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ได้อย่�งเหม�ะสมกับคว�ม
แตกต่�งท�งวัฒนธรรม		เพื่อป้องกันปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รสื่อส�รข้�มวัฒนธรรม	

ABM 269 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 2 3(2-2-5)
  (English for Aviation Communication II)
  วิชาบังคับก่อน : ABM 268 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 1
	 	 คว�มรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อกำ�หนดเร่ืองคว�มชำ�น�ญในก�รส่ือส�รด้วยภ�ษ�อังกฤษ
สำ�หรับก�รใช้วิทยุส่ือส�รของพนักง�นด้�นก�รบินท่ีเก่ียวข้องกับก�รปฏิบัติก�รในอุตส�หกรรมก�รบิน	 ต�ม
ม�ตรฐ�นและแนวท�งปฏิบัติ	 ต�มเอกส�รแนบท้�ย	 1,10	 และ	 11	 ขององค์ก�รก�รบินพลเรือนระหว่�ง
ประเทศ	 (ICAO)	คำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ	ชื่อย่อและคำ�ย่อเชิงเทคนิคด้�นก�รปฏิบัติก�ร	ก�รใช้รหัสเรียกข�น
ที่ใช้ในวิทยุสื่อส�ร	ระเบียบและข้อปฏิบัติในก�รสื่อส�รผ่�นท�งวิทยุสื่อส�ร	และผ่�นท�งโทรพิมพ์/โทรเลขที่
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เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติก�รบิน		และก�รดำ�เนินง�นด้�นผู้โดยส�ร	ณ	ท่�อ�ก�ศย�น	พร้อมก�รฝึกปฏิบัติใน
ก�รฟัง	พูด	อ่�นและเขียน	(โทรพิมพ์)

ABM 302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอำานวยการบินและระบบการจราจร ทางอากาศ 3(3-0-6)
  (Introduction to Flight Operation and Air Traffic System)
	 	 ภ�พรวมองค์ประกอบและกลไกก�รดำ�เนินก�รเดินอ�ก�ศของเที่ยวบิน	 ทั้งในส่วนง�นของ
ส�ยก�รบินและก�รบริก�รนำ�ร่องจ�กหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง	 คว�มรู้เก่ียวกับแผนก�รบินและก�รอำ�นวยก�รบิน	
ระบบก�รจร�จรท�งอ�ก�ศ	 ก�รจัดสรรน่�นฟ้�	 ก�รจัดเส้นท�งเดินอ�ก�ศ	 รวมทั้งก�รสื่อส�รระหว่�งหอ
บังคับก�รบินกับอ�ก�ศย�น			

ABM 303 ระบบสารสนเทศในการสำารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร สายการบิน 3(2-2-5) 
  (Information Technology System for Airline Reservation and Ticketing)
	 	 ภ�พรวมของกระบวนก�รในก�รสำ�รองที่นั่งและก�รออกบัตรโดยส�รส�ยก�รบิน		กฎ	ระเบียบ
และ	เงื่อนไขต่�ง	ๆ	ในก�รเดินท�งโดยเครื่องบิน		คำ�ย่อ	คำ�นิย�ม	รหัสเมือง/	สน�มบิน	คำ�ศัพท์ต่�ง	ๆ	และ
ภ�ษ�ที่ใช้ในส�ยก�รบิน	ก�รใช้ระบบสำ�รองที่นั่งและคำ�นวณร�ค�ค่�โดยส�รผ่�นระบบคอมพิวเตอร์สำ�รอง
ที่นั่ง	(Computerized	Reservation	System	-	CRS)		ก�รสำ�รองที่นั่งและสร้�งบันทึกข้อมูลก�รจอง/สำ�รอง	
(Passenger	Name	Record	-	PNR)		ก�รรับ-ส่งข้อมูลสำ�รองที่นั่งระหว่�งส�ยก�รบินและสำ�นักง�นฯ		ผ่�น
ระบบคอมพิวเตอร์สำ�รองที่นั่ง	 ก�รคิดร�ค�ค่�โดยส�รต�มประเภทของก�รเดินท�ง	 ข้อมูลที่แสดงร�ย
ละเอียดก�รคำ�นวณอัตร�ค่�โดยส�รและก�รแปลงค่�สกุลเงินจ�กหน่วยร�ค�กล�งให้เป็นสกุลเงินของ
ประเทศต้นท�งด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนของสม�คมก�รขนส่งท�งอ�ก�ศระหว่�งประเทศ	 (International	 Air	
Transport	Association	–	IATA)	(IATA	Rate	of	Exchange	–	IROE)	ก�รออกบัตรโดยส�ร		

ABM 304 การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจด้านการบิน 3(3-0-6)
  (Safety Management in Aviation Business)
	 	 องค์ประกอบต่�งๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยในก�รขนส่งท�งอ�ก�ศ			
ระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของเคร่ืองบินและสัมภ�ระ	 ระบบคว�มปลอดภัยและก�รฝึกอบรมของบุคล�กร
และเจ้�หน้�ที่ผู้เกี่ยวข้อง		ก�รควบคุมก�รจร�จรท�งอ�ก�ศ		ระบบก�รควบคุมน้ำ�หนักและคว�มสมดุลของ
เครื่องบิน	 	 ระบบก�รปล่อยเครื่องบิน	 	 ก�รป้องกันอุบัติภัย	 	 ก�รสอบสวนอุบัติภัย	 	 แนวคิดด้�นก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรลูกเรือ	(Crew	Resource	Management	-CRM)

ABM 307 การตลาดในธุรกิจด้านการบิน 3(3-0-6)
  (Marketing for Aviation Business)
  วิชาบังคับก่อน : MKT 201 หลักการตลาด
	 	 หลักก�ร	แนวคิด	กระบวนก�รท�งก�รตล�ดประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้�นก�รบิน	
พฤติกรรมผู้บริโภค	ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ท�งก�รตล�ด	ก�รจัดทำ�แผนก�รตล�ด		ก�รบริห�รร�ยได้	ก�ร
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บริห�รลูกค้�สัมพันธ์	 ก�รสื่อส�รท�งก�รตล�ด	 และคว�มร่วมมือท�งก�รตล�ดระหว่�งส�ยก�รบิน	 บริษัท
นำ�เที่ยว	ตัวแทนจำ�หน่�ยบัตรโดยส�ร	โรงแรม	และองค์กรอื่นๆ

ABM 309 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน  3(3-0-6)
  (Aviation Human Resource Management)
	 	 หลักก�ร	 แนวคิด	 	 คว�มสำ�คัญ	 บทบ�ทของก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจด้�นก�รบิน	
ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 ก�รจูงใจ	 คว�มผูกพันของพนักง�น	 ทิศท�งและแนวโน้มของก�รทำ�ง�น
ทรัพย�กรมนุษย์	และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบุคล�กรท�งด้�นก�รบิน

ABM 312 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน  3(2-2-5)
  (In-flight Service Management)
	 	 หลักและกระบวนก�รบริห�รจัดก�รเที่ยวบินเพื่อให้เกิดคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยส�ร	 โดย
จะเน้นที่ขั้นต้อนก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นต้อนรับบนเครื่องบิน	 ทั้งในส่วนก�รบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม	
ก�รให้คว�มปลอดภัยและง�นบริก�รอื่น	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนทำ�ก�รบิน	 ระหว่�งทำ�ก�รบิน	 และหลังก�ร
ทำ�ก�รบิน	

ABM 313 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน  3(2-2-5)
  (Passenger Ground Handling)
	 	 ก�รปฏิบัติก�รภ�คพื้นดินของส�ยก�รบินและท่�อ�ก�ศย�น		ร�ยละเอียดในขั้นตอนก�รดูแล
ผู้โดยส�รและสิ่งบริก�รต่�ง	ๆ	ต�มก�รควบคุมน้ำ�หนักก�รโดยส�ร	ง�นด้�นเอกส�รต่�ง	ๆ	ที่จำ�เป็นและก�ร
ประส�นง�นกับหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ก่อนที่เที่ยวบินจะส�ม�รถออกเดินท�งได้

ABM 314 การจัดการอาหารสำาหรับเที่ยวบิน 3(3-0-6)
  (Flight Catering Management)
	 	 ระบบ	อุปกรณ์	และกระบวนก�รในก�รจัดห�อ�ห�รสำ�หรับก�รบริก�รในแต่ละเที่ยวบิน	 รวม
ถึงวิธีก�รทำ�ง�นร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในก�รว�งแผนมื้ออ�ห�ร	 และประเภทของอ�ห�ร
ในแต่ละเส้นท�ง	และในส่วนของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในก�รจัดเตรียมอ�ห�รเพื่อนำ�ขึ้นเครื่องบิน	

ABM 315 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสาร 3(2-2-5)
  (Passenger Service English)
  วิชาบังคับก่อน : ENG 121 English For Global Exploration
   ENG 122 English in TED-Technologies,Entertain,and Design)
   ENG 126 English at Work
   ENG 127 Presentation in English
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ทักษะก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ�อังกฤษที่ใช้ในก�รบริก�รผู้โดยส�รทั้งก�รบริก�รภ�คพื้น	 และก�รบริก�รบน
เครื่องบิน	พร้อมก�รฝึกปฏิบัติ	 เริ่มตั้งแต่	 คำ�ศัพท์เฉพ�ะ	ก�รกล่�วคำ�ทักท�ย	ก�รบริก�ร	ก�รให้คำ�แนะนำ�	
ก�รตอบสนองกับคำ�ติ	คำ�ชม	ก�รให้คว�มช่วยเหลือ	ก�รกล่�วคำ�อำ�ล�	และก�รประก�ศประเภทต่�งๆ

ABM 317  การจัดการธุรกิจการบินทั่วไปและการเช่าเหมาลำา 3(2-2-5)
  (General Aviation and Charter Business Management)
	 	 ภ�พรวมรูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจต�มกระแสแนวโน้มของธุรกิจก�รให้บริก�รก�รบินท่ัวไป
และก�รเช่�เหม�ลำ�	ประเภทและคุณลักษณะเฉพ�ะของธุรกิจ	ข้อกำ�หนดด้�นกฎหม�ยกระบวนก�รจัดก�ร
ภ�ยใน		โครงสร้�งต้นทุนและร�ยรับ	ก�รตล�ดและก�รข�ย	ก�รดำ�เนินก�รบินและม�ตรก�รคว�มปลอดภัย		
ประเด็นด้�นจริยธรรม	ตลอดจนร�ยละเอียดต่�งๆเกี่ยวกับก�รจัดก�รเที่ยวบินและพิธีก�รท�งเอกส�ร	ณ	ท่�
อ�ก�ศย�นที่เกี่ยวข้อง

ABM 318 การจัดการบริการลานจอด 3(3-0-6)
  (Ramp Service Management)
	 	 ภ�พรวมองค์ประกอบในก�รให้บริก�ร	 ณ	 ล�นจอดอ�ก�ศย�น	 ระเบียบปฏิบัติในก�รให้
บริก�รเคร่ืองบิน	ก�รล�กเคร่ืองบินโดยเน้นกฎให้บริก�รด้�นคว�มปลอดภัยและคว�มม่ันคงท�งก�รบิน	ก�รจัด
เตรียมเอกส�รและก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นต่�งๆ	เพื่อบริก�รเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบิน
 
ABM 319 การจัดการและการปฏิบัติการของสายการบินต้นทุนต่ำา  3(2-2-5)
  (Low Cost Carrier Administration and Operation)
	 	 ระบบก�รจัดก�รของส�ยก�รบินต้นทุนต่ำ�ที่ส่งผลต่อรูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจและวิธีก�รให้
บริก�รที่แตกต่�งไปจ�กส�ยก�รบินแบบดั้งเดิม	 	 เริ่มจ�กก�รจัดโครงสร้�งองค์กร	 ก�รจัดก�รทรัพย�กร
บุคล�กร	 ก�รจัดก�รตล�ดและก�รข�ย	 กลยุทธ์ด้�นต้นทุนและแหล่งร�ยได้	 กลยุทธก�รจัดก�รฝูงบิน	 รวม
ถึงก�รปฏิบัติก�รด้�นต่�งๆ	ประกอบด้วย	ก�รบริก�รผู้โดยส�ร	ณ	ท่�อ�ก�ศย�น	อ�ทิ	ระบบก�รลงทะเบียน
ผู้โดยส�รในเที่ยวบิน	 ระบบก�รจัดก�รสัมภ�ระและก�รสูญห�ย	 ระบบก�รบริก�รผู้โดยส�รในเที่ยวบิน	
ระบบก�รนำ�ส่งสินค้�และอ�ห�รเพื่อจำ�หน่�ยบนเครื่องบิน	และระบบก�รจัดก�รกับผู้โดยส�รพิเศษประเภท
ต่�งๆ	รวมถึงระบบก�รจัดก�รก�รขนส่งสินค้�

ABM 320 การปฏิบัติการตัวแทนการขนส่งสินค้า 3(2-2-5)
  (Air Cargo Agency Operation)
  วิชาบังคับก่อน : ABM 204  การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
	 	 ภ�พรวมระบบขนส่งสินค้�ท�งอ�ก�ศโดยตัวแทน	 ก�รเป็นตัวแทนผู้ส่งออก	 สม�คมผู้ขนส่ง
สินค้�ท�งอ�ก�ศ	 	 กระบวนก�รดำ�เนินง�นก�รขนส่ง	 	 หน้�ที่ในก�รให้บริก�รองค์กร	 พันธกรณีของตัวแทน			
ผู้ส่งออก	
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ABM 322 การตลาดและการขายการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6)
  (Air Cargo Sales and Marketing)
  วิชาบังคับก่อน : MKT 201  หลักการตลาด
   ABM 204  การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ระบบก�รตล�ดและก�รข�ยในธุรกิจก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศ	 	บทบ�ท	 /หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
ของผู้ข�ยและผู้ซื้อ	 	 ก�รห�ตล�ด	 	 รวมทั้งหลักจิตวิทย�ในก�รข�ยและก�รให้บริก�รลูกค้�	 คว�มรู้คว�ม
เข้�ใจในพื้นฐ�นในก�รรับขนส่งสินค้�ประเภทต่�ง	ๆ	และก�รควบคุมน้ำ�หนักก�รบรรทุก	

ABM 323 การควบคุมน้ำาหนักและความสมดุลของอากาศยาน  3(3-0-6)
  และการใช้อุปกรณ์ส่วนควบ
  (Aircraft Load Control and Weight Balance and Unit Load Devices)
  วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
	 	 แบบอ�ก�ศย�นที่ใช้ในก�รขนส่งสินค้�ท�งอ�ก�ศ	 คว�มจำ�เป็นในก�รควบคุมน้ำ�หนัก
บรรทุกและคว�มสมดุลของอ�ก�ศย�น	 ตำ�แหน่งจุดศูนย์ถ่วงของอ�ก�ศย�นและ	 ข้อจำ�กัดของจุดศูนย์ถ่วง			
โครงสร้�งระว�งบรรทุก	สินค้�	 	 	ขน�ดและ	ข้อจำ�กัดในก�รบรรทุกของอุปกรณ์ส่วนควบชนิดต่�ง	ๆ	ที่ใช้ใน
ก�รบรรทุก		และก�รบันทึกข้อมูลในเอกส�รก�รบรรทุก	(Load	Sheet)		ต�มม�ตรฐ�นกล�ง

ABM 324 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศ  3(2-2-5)
  (Information Systems for Air Transport)
	 	 ระบบส�รสนเทศต่�ง	ๆ	ที่ใช้ในธุรกิจก�รขนส่งท�งอ�ก�ศในปัจจุบัน	ทั้งในส่วนของก�รบริก�ร
ผู้โดยส�รและก�รขนส่งสินค้�	

ABM 325 พิธีการทางศุลกากรและการรับสินค้า 3(3-0-6)
  (Cargo Formality and Acceptance)
	 	 ภ�พรวมกระบวนก�รท�งศุลก�กรสำ�หรับก�รนำ�เข้�และส่งออกสินค้�	 	 เงื่อนไขก�รนำ�เข้�ส่ง
ออกและโครงสร้�งท�งภ�ษี		ก�รรับสินค้�และประเภทของก�รตรวจสอบ		ระเบียบปฏิบัติในก�รตรวจปล่อย
สินค้�นำ�เข้�และส่งออก		กฎหม�ยว่�ด้วยพิกัดอัตร�ศุลก�กร		อัตร�ค่�ขนส่งสินค้�ท�งอ�ก�ศและก�รแลก
เปลี่ยนเงินตร�ระหว่�งประเทศ		รวมทั้งภ�ษีและค่�ธรรมเนียมอื่นๆ

ABM 332 การวางแผนและพัฒนาท่าอากาศยาน 3(3-0-6)
  (Airport Planning and Development)
	 	 แนวคิด		ระบบก�รว�งแผนพัฒน�ท่�อ�ก�ศย�นประเภทต่�ง	ๆ 			กระบวนก�รว�งแผน		แม่บท
ก�รพัฒน�ท่�อ�ก�ศย�น		เพื่อรองรับก�รแข่งขันของธุรกิจท่�อ�ก�ศย�นที่สูงขึ้น
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ABM341 กฎการบินและการเดินอากาศเพื่อการวางแผนการบิน 3(3-0-6) 
  (Rules of the Air and Navigation for Flight Planning)
	 	 ภ�พรวมกฎก�รบินของอ�ก�ศย�นพ�ณิชย์ต�มม�ตรฐ�นองค์ก�รบินพลเรือนระหว่�ง
ประเทศ	 ทั้งแบบมีเครื่องวัดและไม่มีเครื่องวัดประกอบก�รบิน	 วิธีก�รให้สัญญ�ณเคลื่อนที่อ�ก�ศย�นภ�ค
พื้นดินในเขตก�รบิน	 รวมทั้งคว�มรู้เกี่ยวกับแผนที่ก�รเดินอ�ก�ศ	 ข้อกำ�หนดและกระบวนก�รเดินอ�ก�ศ
ต�มองค์กรก�รบินพลเรือนระหว่�งประเทศ	

ABM 342 การวางแผนฝูงบินและการจัดตารางเที่ยวบิน  3(3-0-6)
  (Fleet Planning and Flight Scheduling)
	 	 หลักก�รก�รว�งแผนฝูงบิน	กระบวนก�รก�รเลือกฝูงบิน	วิธีก�รว�งแผนฝูงบินเส้นท�งบิน	ก�ร
จัดสรรเวล�ก�รใช้สน�มบิน	ประเภท	คว�มเหม�ะสมของสน�มบินที่ใช้ข้อจำ�กัดพื้นที่ในน่�นฟ้�	ก�รลงหยุด
เพื่อเติมน้ำ�มัน	 กฎระเบียบเกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นของลูกเรือและชั่วโมงก�รปฏิบัติหน้�ที่ก�รบริก�รภ�คพื้น
ของสน�มบินและบริก�รน้ำ�มัน	

ABM343 อุตุนิยมวิทยาด้านการบินและการแปลความสำาหรับการวางแผนการบิน  3(2-2-5)
  (Aviation Meteorology and Interpretation for Flight Planning)
	 	 ทฤษฎีว่�ด้วยอ�ก�ศ	 ก�รร�ยง�น	 ก�รพย�กรณ์	 และแผนภูมิอ�ก�ศรวมถึงก�รบริก�รท�ง
อุตุนิยมวิทย�เพื่อก�รเดินอ�ก�ศระหว่�งประเทศ	 แหล่งข้อมูลอ�ก�ศ	 ก�รบริก�รออนไลน์	 และสถ�นี
อุตุนิยมวิทย�

ABM 344 การวางแผนในลานจอดเพื่อการปฏิบัติการบิน 3(3-0-6)
  (Ramp Planning for Flight Operation)
  วิชาเทียบเท่า:  ABM 318 การจัดการบริการลานจอด    
	 	 กระบวนก�รเตรียมเครื่องบินและวิเคร�ะห์กิจกรรมวิกฤตเมื่อเครื่องบินลงจอด	 ณ	 ล�นจอด
อ�ก�ศย�น	 เพื่อคว�มพร้อมใช้ในเที่ยวบินถัดไป	 ประกอบด้วย	 ก�รขอจัดสรรก�รจร�จร	 ก�รเติมน้ำ�มัน
และก�รละล�ยน้ำ�แข็งที่ตัวอ�ก�ศย�น	 ก�รทำ�คว�มสะอ�ด	 ก�รนำ�อ�ห�รขึ้นเครื่อง	 กระบวนก�รถอย
อ�ก�ศย�น	 ง�นพิธีก�รท�งศุลก�กรและตรวจคนเข้�เมือง	 ง�นรักษ�คว�มปลอดภัยและก�รควบคุมคว�ม
ลื่นไหล	 ง�นสุขอน�มัยและคว�มปลอดภัยในล�นจอด	 รวมทั้งประเด็นก�รรับรู้สินค้�อันตร�ยและปัจจัย
มนุษย์

ABM 410 ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจด้านการบิน 3(2-2-5)
  (Research Methodology in Aviation Business)
	 	 ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจก�รบิน	ก�รออกแบบง�นวิจัย	ก�รเขียนโครงก�รวิจัย	ก�รประมวลผล	
ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รวิจัย	 ก�รกำ�หนดคว�มสัมพันธ์ของตัวแปร	 ก�รวิเคร�ะห์คว�มคล�ดเคลื่อนของผลก�ร
วิจัย	ก�รนำ�เสนอผลก�รวิจัยเพื่อก�รแก้ปัญห�ท�งธุรกิจ
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ABM 412 สัมมนากลยุทธ์ในธุรกิจด้านการบิน 3(1-4-4)
  (Seminar in Aviation Business Strategies)
	 	 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและคว�มรู้ที่เรียนม�ในวิช�ต่�ง	 ๆ	 เพื่อวิเคร�ะห์กลยุทธ์ท�งธุรกิจของส�ย
ก�รบินประเภทต่�งๆ	ทั้งในอดีต	ปัจจุบัน	และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอน�คต
	 	 Application	of	studied	theories	and	acquired	knowledge	from	various	courses	through	
analysis	of	various	types	of	airline	strategies	from	past,	present	and	future	trend.

ABM 416 การควบคุมคุณภาพและการบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
  (Quality Control and Customer Service in Aviation Business)
	 	 วิธีก�รควบคุมคุณภ�พของกิจก�รทั่วไป	หลักก�รของระบบคุณภ�พต่�ง	ๆ	ที่ส�ม�รถประยุกต์
ใช้กับง�นบริก�รในธุรกิจก�รบิน	 และก�รเดินท�งโดยจะเน้นวิธีก�รสร้�งม�ตรฐ�นง�นบริก�รที่ส�ม�รถ
สร้�งคว�มพอใจให้กับลูกค้�ได้	ทั้งก�รบริก�รภ�คพื้นและก�รบริก�รบนเครื่องบิน

ABM 417 ราคาค่าโดยสารและการออกบัตรโดยสารการบินขั้นสูง  3(2-2-5)
  (Advanced Airline Fare and Ticketing)
	 	 วิช�บังคับก่อน	 :	 ABM	 303	 ระบบส�รสนเทศในก�รสำ�รองที่นั่งและออกบัตรโดยส�รส�ย
ก�รบินหลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณร�ค�ค่�โดยส�รระหว่�งประเทศก�รออกบัตรโดยส�รของส�ยก�รบินโดย
ใช้ระบบก�รสำ�รองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จวิธีก�รคำ�นวณค่�ภ�ษีและค่�ธรรมเนียมประเภทต่�งๆ	 ก�รออกบัตร
โดยส�รหมู่คณะ	ก�รเปลี่ยนแปลงก�รสำ�รองที่นั่ง	ก�รออกบัตรโดยส�รใหม่ก�รยกเลิกและ
ก�รขอคืนเงิน

ABM 419 การจัดการรายได้สายการบิน 3(3-0-6)
  (Airline Revenue Management)
  วิชาบังคับก่อน : ABM 303  ระบบสารสนเทศในการสำารองที่นั่งและการออกบัตร
    โดยสารสายการบิน
    ABM 307  การตลาดในธุรกิจด้านการบิน
	 	 หลักก�รเบ้ืองต้น	 กลยุทธ์	 และเป้�หม�ยของก�รจัดก�รร�ยได้ส�ยก�รบิน	 ก�รจัดก�รด้�น
อุปสงค์	 กลยุทธ์ด้�นร�ค�	 ก�รกระจ�ยร�ค�ในระบบสำ�รองเพ่ือก�รจัดจำ�หน่�ย	 ก�รควบคุมท่ีน่ังคงเหลือ	 ก�ร
จัดก�รเพ่ือป้องกันท่ีน่ังว่�ง	ก�รจัดก�รในก�รสำ�รองท่ีน่ังกลุ่ม	รวมท้ัง	ก�รติดต�มและวัดผลก�รจัดก�รร�ยได้	

ABM 424 ระบบการจัดการคลังสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6)
  (Air Cargo Warehouse Management System)
  วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
	 	 แนวคิดพื้นฐ�นในก�รกำ�หนดอ�ค�รคลังสินค้�ท�งอ�ก�ศ		ลักษณะม�ตรฐ�นของคลังสินค้�	
องค์ประกอบคลังสินค้�	 ข้อกำ�หนดในก�รจัดก�รคลังสินค้�	 ม�ตรก�รคว�มปลอดภัยและก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัยคลังสินค้�	รวมถึงระบบส�รสนเทศที่ใช้ในก�รจัดก�ร
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ABM 425 การจัดการการขนส่งสินค้าอันตราย 3(3-0-6)
  (Dangerous Goods Management)
  วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
	 	 ข้อกำ�หนดว่�ด้วยก�รขนส่งสินค้�อันตร�ย	 คว�มรับผิดชอบของผู้ขนส่งและตัวแทนก�รขนส่ง	
ข้อจำ�กัดในก�รส่งสินค้�อันตร�ย	 ก�รแยก	 และก�รแสดงประเภทสินค้�อันตร�ย	 ก�รบรรจุ	 ปิดป้�ย	 ตีตร�		
และก�รจำ�กัดจำ�นวนก�รขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี	ก�รบรรทุก	ก�รเก็บ	ก�รตรวจ	ระเบียบปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

ABM 428 การจัดการรายได้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศและความตกลง            3(3-0-6)
  ส่วนแบ่งรายได้
  (Air Cargo Revenue Management and Proration)
  วิชาบังคับก่อน : ACC 100 การบัญชีการเงิน
	 	 ทฤษฎีก�รจัดแบ่งร�ยได้ระหว่�งส�ยก�รบินและข้อตกลงก�รชำ�ระเงินระหว่�งผู้ขนส่งสินค้�
ท�งอ�ก�ศ	ก�รข�ย	 	ก�รทำ�บัญชี	 	และกฎระเบียบด้�นก�รขนส่งสินค้�ของประเทศต่�ง	ๆ	 	ค่�ธรรมเนียม
เรียกเก็บเพิ่ม	 	 ก�รเปลี่ยนถ่�ยก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งส�ยก�รบิน	 	 ค่�น�ยหน้�ของผู้รับทำ�ก�รขนส่ง	 	 ข้อ
ตกลงในก�รขนส่งสินค้�		ค่�เก็บรักษ�สินค้�		ค่�ธรรมเนียมในก�รเรียกเก็บค่�ขนส่งสินค้�	ณ		เมืองปล�ยท�ง

ABM 429 โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบิน             3(3-0-6)
  (Logistics and Supply Chain Management in Aviation Industry)
	 	 ภ�พรวมระบบโลจิกติกส์และห่วงโซ่อุปท�นในอุตส�หกรรมก�รบิน	 ก�รจัดก�รเส้นท�งก�รบิน	
ก�รจำ�จองก�รขนส่งท�งอ�ก�ศและก�รว�งแผน	 ก�รเลือกตำ�แหน่งศูนย์กล�งขนส่งสินค้�ท�งอ�ก�ศ	 ก�ร
จัดก�รอ�ค�รคลังสินค้�ด้�นก�รบิน	และ	หัวข้อพิเศษด้�นโลจิกติกส์ด้�นก�รบิน

ABM 445 อากาศยานพาณิชย์และเทคโนโลยีการบินสำาหรับการวางแผนการบิน   3(3-0-6)
  (Commercial Aircraft and Aviation Technology for Flight Planning)
	 	 หลักก�รพื้นฐ�นของระบบอ�ก�ศย�นและอ�ก�ศพลศ�สตร์	 ระบบอ�ก�ศย�นสมัยใหม่	 ก�ร
สื่อส�รและก�รนำ�ร่อง	 สมรรถนะและข้อจำ�กัดของเครื่องบินพ�ณิชย์และเทคโนโลยีก�รบินในปัจจุบัน	 เพื่อ
ก�รว�งแผนเที่ยวบินของส�ยก�รบิน

ABM 446 แผนการบินเชิงปฏิบัติการ3(2-2-5) 
  (Operational Flight Plan)
	 	 องค์ประกอบในก�รว�งแผนก�รบิน	ข้อมูลเส้นท�งบิน	 เวล�	คว�มเร็วและก�รคำ�นวณน้ำ�มัน	
ปัจจัยด้�นสภ�วะอ�ก�ศ		สมรรถนะของเครื่องบิน	สภ�พท�งเทคนิคของอ�ก�ศย�น	ก�รเลือกสน�มบินท�ง
เลือก	และก�รฝึกปฏิบัติก�รว�งแผนก�รบิน
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ABM 447 การควบคุมการบรรทุกของอากาศยาน  3(3-0-6)
  (Aircraft Load Control) 
  วิชาเทียบเท่า :  ABM323 การควบคุมน้ำาหนักและความสมดุลของอากาศยานและการใช ้  
  อุปกรณ์ส่วนควบ   
	 	 แนวคิดเกี่ยวกับน้ำ�หนักและคว�มสมดุลอ�ก�ศย�นเพื่อก�รปฏิบัติก�รบิน	 คำ�จำ�กัดคว�ม
ของน้ำ�หนัก	กฎ	ระเบียบ	เงื่อนไขน้ำ�หนักในก�รปฏิบัติก�รบินและคว�มปลอดภัย	ก�รจัดสมดุลก�รบรรทุก
ด้วยแผนภูมิ	 ก�รบันทึกน้ำ�หนักก�รบรรทุกในเอกส�รก�รบรรทุกและระบบคอมพิวเตอร์ต�มม�ตรฐ�นสม�คม
ก�รขนส่งท�งอ�ก�ศระหว่�งประเทศ	(International	Air	Transport	Association	-	IATA)

ABM 448 การสื่อสารเพื่อการอำานวยการบิน  3(3-0-6)
  (Communications for Flight Operations) 
	 	 ก�รสื่อส�รท�งวิทยุและข้อปฏิบัติในก�รอำ�นวยก�รบินในสถ�นก�รณ์ปกติรวมถึงขั้นตอนใน
สถ�นก�รณ์ไม่ปกติที่เกิดจ�กสภ�พอ�ก�ศระบบท�งเทคนิคของเครื่องบิน	และปัจจัยภ�ยนอกต่�งๆ	รวมทั้ง
ก�รสื่อส�รเมื่อเกิดสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน

ABM 493 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการบิน 3(2-2-5)
  (Preparation for Professional Experience in Aviation Business)
	 	 หลักก�ร	 แนวคิด	 กระบวนก�รของก�รฝึกง�นในสถ�นประกอบก�รและทักษะเฉพ�ะสำ�หรับ
วิช�ชีพด้�นก�รบินที่อยู่บนพื้นฐ�นของคุณธรรม	 จริยธรรมในวิช�ชีพ	 ขั้นตอนและเทคนิคก�รสมัครง�น	
คว�มรู้เชิงธุรกิจสำ�หรับบุคคล	 กรอบคว�มคิดเชิงส�กล	 ก�รจัดก�รสื่อสังคมออนไลน์ส่วนบุคคล	 ก�รใช้
ภ�ษ�ท�งธุรกิจและม�รย�ทสังคม	 กลยุทธ์ก�รสื่อส�รเพื่อโน้มน้�วใจ	 ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 เทคนิคก�รสร้�ง
คว�มคิดเชิงบวก	รวมทั้งก�รจัดก�รและก�รใช้อุปกรณ์สำ�นักง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ABM 494 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการบิน  3(0-40-20)
  (Internship for Professional Experience in Aviation Business)
  วิชาบังคับก่อน : ABM 412 สัมมนากลยุทธ์ในธุรกิจด้านการบิน
	 	 ฝึกง�นด้�นก�รจัดก�รก�รธุรกิจด้�นก�รบินในสถ�นประกอบก�รไม่น้อยกว่�	 16	 สัปด�ห์	
หรือ	 4	 เดือน	ติดต่อกัน	 โดยอยู่ในคว�มดูแลของอ�จ�รย์และสถ�นประกอบก�ร	นักศึกษ�จะต้องทำ�บันทึก
ประจำ�วันส่งทุกสัปด�ห์รวมทั้งผ่�นก�รประเมินผลง�นจ�กสถ�นประกอบก�ร	 มีก�รนำ�เสนอร�ยง�นก�ร
ฝึกง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร	

*ABM 495 สหกิจศึกษาในธุรกิจด้านการบิน 9(0-35-18)
  (Co-operative Education in Aviation Business)
	 	 ก�รปฏิบัติง�นจริงด้�นก�รจัดก�รธุรกิจก�รบินในสถ�นประกอบก�รอย่�งมีระบบเสมือนเป็น
พนักง�นขององค์กร	 โดยจัดให้มีก�รเรียนในสถ�นศึกษ�ร่วมกับก�รปฏิบัติง�นจริง	 ในสถ�นประกอบก�ร	
เรียนรู้กระบวนก�รดำ�เนินง�น	ศึกษ�ปัญห�และแนวท�งก�รแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้น	จ�กก�รปฏิบัติง�น	โดยนำ�
เสนอง�นในรูปแบบภ�คนิพนธ์	
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สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
(Culinary Arts and Technology)

CAT112 แนวโน้มอาหารโลกและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการอาหาร 3(3-0-6)
  (World Food Trend and Cross-Cultural Communication in Food Services)
	 	 อ�ห�รในภูมิภ�คต่�งๆของโลก	 อ�ห�รกับวัฒนธรรม	 อ�ห�รกับก�รเมืองและอัตลักษณ์ของ
ช�ติวิธีปรุงและเตรียมอ�ห�รในชีวิตประจำ�วันและประเพณีต่�งๆ	 คว�มหม�ยเชิงสัญลักษณ์ของอ�ห�รที่มี
ผลต่อค่�นิยมและคว�มเชื่อ	แนวโน้ม	ทิศท�ง	และพฤติกรรมผู้บริโภคต่ออ�ห�รโลก

CAT 113 ความรู้และการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ และเครื่องปรุงผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง   1(1-0-2)
  (Equipment and Ingredient; Vegetables, Fruits, Eggs, Farinaceous Dishes, 
  Knowledge and Handling)
  วิชาบังคับร่วม : CAL113 ปฏิบัติการความรู้และการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องปรุง  
  ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง  
	 	 พัฒน�คว�มรู้	และทักษะที่จำ�เป็นในก�รเตรียมอ�ห�ร	ทั้งคว�มรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับก�ร
ใช้เครื่องครัว	ผัก	ผลไม้		ไข่	แป้ง	และเครื่องปรุง	ทักษะและเทคนิคก�รใช้มีดและเครื่องครัวอื่นๆที่เหม�ะสม
กับผัก	ผลไม้		ไข่	แป้ง	และเครื่องปรุงประเภท	ต่�งๆ	เพื่อใช้ในก�รเตรียมอ�ห�ร	ธรรมช�ติ	คุณลักษณะของ
เครื่องปรุงประเภทต่�งๆที่ม�จ�กต่�งๆ	 ถิ่นกันรวมถึงปฏิกิริย�ท�งเคมีที่ส่งผลต่ออ�ห�ร	 และเครื่องปรุงอื่นๆ
และหลักสุขอน�มัยและข้อกฎหม�ยเกี่ยวกับเครื่องปรุงและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวประเภทต่�งๆ	 ก�รเก็บ
รักษ�	 ซ่อมบำ�รุง	 ก�รนำ�	 กลับม�ใช้ใหม่และก�รจัดก�รกับสิ่งที่เหลือใช้และสิ่งปฏิกูลเพื่อคว�มคุ้มค่�ของ
ต้นทุน	และก�รรักษ�	สิ่งแวดล้อมและพลังง�น
  
CAL113  ปฏิบัติการความรู้และการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ และ 2(0-4-2)
       เครื่องปรุงผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง  
      (Equipment and Ingredient;Vegetables, Fruits, Eggs, Farinaceous Dishes, 
  Knowledge, Handling Operations)
	 	 วิช�บังคับร่วม	 :	CAT113	คว�มรู้และก�รจัดก�ร	 เกี่ยวกับเครื่องมือ	และเครื่องปรุงผัก	ผลไม้	
ไข่	แป้ง	ปฏิบัติก�ร	ก�รใช้เคร่ืองครัว	ผัก	ผลไม้		ไข่	แป้ง	และเคร่ืองปรุงประเภท	ต่�งๆ	ท่ีใช้ในก�รเตรียมอ�ห�ร
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CAT114 การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล                      1(1-0-2) 
    (Selection, Preparation and Cooking of Meat and Seafood)
	 	 วิช�บังคับร่วม	 :	 CAL	 114	 ปฏิบัติก�ร	 ก�รคัดสรร	 ก�รเตรียม	 ก�รปรุงเนื้อสัตว์และ	 อ�ห�ร
ทะเลพัฒน�คว�มรู้	 ทักษะ	 และเทคนิคเกี่ยวกับก�รซื้อ	 คัดสรร	 เตรียม	 และปรุงเนื้อแดงและเนื้อข�วชนิด
ต่�งๆ	อ�ห�รทะเลประเภทต่�งๆ	ทั้งสด	แช่แข็ง	และบรรจุหีบห่อในฟิล์มคร�โยแว็ก	ก�รเรียกข�นส่วนต่�งๆ
ของสัตว์	พันธุ์	และคว�มเหม�ะสมกับร�ยก�รอ�ห�ร	และก�รปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ต่�งๆ	ก�รตัดที่เหม�ะสม
กับชนิด	วิธีก�รปรุง	และร�ยก�รอ�ห�ร	ทั้งต�มหลักส�กล	และหลักก�รเฉพ�ะของศ�สน�ต่�งๆ	วิธีก�รเก็บ	
รักษ�ให้คงคุณภ�พและคุณลักษณะท�งโภชน�ก�ร

CAL 114 ปฏิบัติการ การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล 2(0-4-2) 
    (Selection, Preparation and Cooking of Meat and Seafood Operations)
	 	 วิช�บังคับร่วม	:	CAT114	ก�รคัดสรร	ก�รเตรียม	ก�รปรุงเนื้อสัตว์และอ�ห�รทะเล
ปฏิบัติก�ร	 ก�รคัดสรร	 ก�รเตรียม	 และปรุงเนื้อแดงและเนื้อข�วชนิดต่�งๆ	 อ�ห�รทะเลประเภทต่�งๆ	 ทั้ง
สด	 แช่แข็ง	 และบรรจุหีบห่อในฟิล์มคร�โยแว็ก	 ก�รเรียกข�นส่วนต่�งๆของสัตว์	 พันธุ์	 และคว�มเหม�ะสม
กับร�ยก�รอ�ห�ร	 และก�รปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ต่�งๆ	 ก�รตัดที่เหม�ะสมกับชนิด	 วิธีก�รปรุง	 และร�ยก�ร
อ�ห�ร	 ทั้งต�มหลักส�กล	 และหลักก�รเฉพ�ะของศ�สน�ต่�งๆ	 วิธีก�รเก็บ	 รักษ�ให้คงคุณภ�พและ
คุณลักษณะท�งโภชน�ก�ร
  
CAT 121  องค์ประกอบอาหารและโภชนาการ                                          3(3-0-6) (Food  
  Compositions and  Nutrition)
	 	 คว�มหม�ย	แหล่งที่ม�	บทบ�ทของส�รอ�ห�รและผลกระทบที่มีผลต่อร่�งก�ย	องค์ประกอบ
ท�งเคมีของอ�ห�ร	เช่น	โปรตีน	ค�ร์โบไฮเดรต	ไขมัน	วิต�มิน	และเกลือแร่	โครงสร้�งและคุณสมบัติท�งเคมี	
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งเคมีระหว่�งก�รเตรียม	ก�รปรุง	และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รรวมทั้งผลกระทบ	วิธีป้องกัน	
พฤติกรรมก�รบริโภค	อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ	ฉล�กโภชน�ก�ร	ก�รคำ�นวณคุณค่�ท�งอ�ห�ร

CAT 122 สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร 3(3-0-6)
  (Food Hygiene and Safety)
	 	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อก�รเติบโต	ยับย้ัง	และทำ�ล�ยจุลินทรีย์ในอ�ห�ร	จุลินทรีย์ท่ีทำ�ให้อ�ห�รเส่ือมเสีย	
จุลินทรีย์ก่อโรคในอ�ห�ร	 จุลินทรีย์ดัชนีด้�นสุขลักษณะอ�ห�ร	 จุลินทรีย์ที่ใช้เพื่อแปรรูปอ�ห�ร	 ก�รตรวจ
ห�จุลินทรีย์ในอ�ห�ร	 ม�ตรฐ�นด้�นจุลชีววิทย�ของอ�ห�ร	 อันตร�ยของอ�ห�รและม�ตรก�รควบคุม	 ข้อ
กำ�หนดวิธีปฏิบัติด้�นสุขลักษณะสำ�หรับอ�ห�รก่ึงสุกและอ�ห�รสุกในก�รจัดอ�ห�รบริก�รคนจำ�นวนม�ก	
ข้อกำ�หนดด้�นสุข�ภิบ�ลอ�ห�รสำ�หรับโรงแรม	โรงอ�ห�ร	โรงครัว	และร้�นอ�ห�ร	
  



1608  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

CAT 215 น้ำาสต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง 1(1-0-2)
  (Stock, Soup, Sauce, Salads, and Appetizers)
  วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเครื่องมือเครื่องปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
  วิชาบังคับร่วม : CAL 215 ปฏิบัติการน้ำาสต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง
	 	 พัฒน�คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 และทักษะในก�รเตรียมและปรุงน้ำ�สต๊อก	 น้ำ�ซุป	 และซ๊อสต่�งๆ
สำ�หรับใช้ในธุรกิจบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม	ทั้งแบบส�กล	แบบร่วมสมัย	และสำ�หรับก�รประกอบอ�ห�ร
ในวัฒนธรรมต่�งๆ

CAL 215 ปฏิบัติการน้ำาสต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง 2(0-4-2)
  (Stock, Soup, Sauce, Salads, and Appetizers Operations)
  วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเครื่องมือเครื่องปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
  วิชาบังคับร่วม : CAT 215 น้ำาสต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง
	 	 ก�รปฏิบัติก�รทักษะก�รปรุงและก�รนำ�เสนออ�ห�รว่�ง	 อ�ห�รเรียกน้ำ�ย่อย	 และสลัด
ประเภทต่�งๆ	ทั้งอ�ห�รว่�งและสลัดแบบส�กล	และร่วมสมัย	รวมถึงอ�ห�รว่�ง	สลัด	และยำ�ต�มหลักก�ร
ประกอบอ�ห�รของกลุ่มวัฒนธรรมต่�งๆ	 ก�รปรุงและเตรียมน้ำ�สลัดและน้ำ�ยำ�ประเภทต่�งๆ	 ก�รเตรียม
ล่วงหน้�ก่อนเสิร์ฟ	และก�รเก็บรักษ�ให้คงสภ�พ	รสช�ติ	และคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร	

CAT216 ความรู้ในการเตรียม อบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากยีสต์ 1(1-0-2)
  (Knowledge of Baking of Pastry, Cakes and Yeast Products)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 216 ปฏิบัติการอบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากยีสต์
	 	 พัฒน�คว�มรู้	 ทักษะ	 และเทคนิคเบื้องต้นที่จำ�เป็นในก�รเตรียม	 และอบ	 พ�ย	 เค้ก	 และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์เป็นส่วนประกอบประเภทต่�งๆ	 สำ�หรับบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มเชิงพ�ณิชย์	 สำ�รวจ
คว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์เหล่�น้ีท่ีม�จ�กประเทศต้นตำ�รับต่�งๆ	 ตำ�รับส�กล	 และร่วมสมัย	 ก�รกำ�หนด	
และก�รแปรสัดส่วนให้เข้�กับจำ�นวนก�รผลิต	และคว�มหล�กหล�ยของเคร่ืองปรุงท่ีอ�จเปล่ียนแปลงไป	

CAL 216 ปฏิบัติการอบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากยีสต์ 2(0-4-2)
  (Baking of Pastry, Cakes and Yeast Products Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT216 ความรู้ในการเตรียม อบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ท่ีทำาจากยีสต์
	 	 ก�รฝึกปฏิบัติก�รในก�รเตรียม	 และอบ	 พ�ย	 เค้ก	 และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์เป็นส่วนประกอบ
ประเภทต่�งๆ	 สำ�หรับบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มเชิงพ�ณิชย์	 ก�รกำ�หนด	 และก�รแปรสัดส่วนให้เข้�กับ
จำ�นวนก�รผลิต	 และคว�มหล�กหล�ยของเครื่องปรุงที่อ�จเปลี่ยนแปลงไป	 เทคนิคก�รตกแต่งและก�รนำ�
เสนอเบื้องต้น
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CAT 217 จริยธรรมและกฎหมายในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
  (Ethics and Law in Food and Beverage Business)
หลักก�ร	 และเหตุผลเกี่ยวกับ	 จริยธรรมสำ�หรับผู้ประกอบอ�ห�รทั้งหลักส�กล	 และหลักศ�สน�อิสล�ม
ผู้ประกอบก�รธุรกิจอ�ห�รทั้งในและต่�งๆประเทศ	 กฎหม�ย	 กฎกระทรวงและระเบียบต่�งๆเกี่ยวกับสุข
อน�มัยอ�ห�ร	 กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ในธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 ข้อกำ�หนดของก�รขอเครื่องหม�ย
รับรองม�ตรฐ�นด้�นต่�งๆของผลิตภัณฑ์	 และธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่มขององค์ก�รภ�ครัฐ	 องค์ก�รอิสระ	
สม�คมวิช�ชีพ	และองค์ก�รระหว่�งประเทศที่สำ�คัญ

CAT 219 การจัดการครัว และการควบคุมต้นทุน 3(3-0-6)
  (Kitchen Management and Cost Control)
	 	 คว�มรู้	และทักษะที่จำ�เป็นในก�รบริห�รคลังเครื่องปรุงสด	เครื่องปรุงแห้ง	ก�รบำ�รุงรักษ�	ก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ด	เครื่องครัว	สถ�นที่ประกอบอ�ห�ร	และสถ�นที่บริก�รอ�ห�ร	ก�รพัฒน�ทักษะก�รสื่อส�ร
กับเพื่อนร่วมง�นภ�ยในครัว	 และพนักง�นส่วนหน้�ของบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มที่ม�จ�กพื้นฐ�นท�ง
วัฒนธรรมที่แตกต่�งกัน	 ก�รจัดก�รด้�นก�รตรวจนับ	 ก�รขออนุมัติในก�รจัดซื้อ	 ก�รตรวจรับ	 ก�รว�งแผน	
ก�รควบคุมร�ค�	 ก�รจัดทำ�ตำ�รับอ�ห�รม�ตรฐ�น	 ก�รกำ�หนดร�ค�อ�ห�รให้เหม�ะสมกับคุณค่�	 ก�รจัด
ทำ�เมนูอ�ห�รและเครื่องดื่มที่เป็นม�ตรฐ�น	 ก�รว�งแผนเมนู	 ร�ค�เมนูอ�ห�ร	 และก�รจัดเตรียมร�ยง�น
บัญชีก�รควบคุม

CAT 221 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสำาหรับงานครัว 2(2-0-3)
  (Ingredients Management and Food Processing for Culinary)
	 	 วิช�บังคับร่วม:	CAL221	ปฏิบัติก�รก�รจัดก�รวัตถุดิบและก�รแปรรูปอ�ห�รสำ�หรับง�นครัว
วัตถุดิบอ�ห�ร	 ก�รเลือกซื้อ	 กระบวนก�รแปรรูปอ�ห�รสำ�หรับง�นครัว	 ก�รเสื่อมเสียและก�รถนอมอ�ห�ร	
หลักก�รถนอมอ�ห�รท�งก�ยภ�พ	 เคมี	 และชีวภ�พ	 เทคโนโลยีก�รแปรรูปอ�ห�ร	 ผลิตภัณฑ์หมัก	 วัตถุ
เจือปนอ�ห�รและส�รเสริมสุขภ�พ	ก�รบรรจุอ�ห�ร	ฉล�กอ�ห�ร
  
CAL 221 ปฏิบัติการการจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสำาหรับงานครัว 1(0-3-3)
  (Ingredients Management and Food Processing for Culinary Operation)
	 	 วิช�บังคับร่วม:	CAT221	ก�รจัดก�รวัตถุดิบและก�รแปรรูปอ�ห�รสำ�หรับง�นครัวปฏิบัติก�ร
วัตถุดิบอ�ห�ร	ก�รเลือกซื้อ	ก�รแปรรูปอ�ห�รสำ�หรับง�นครัว

CAT 222 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร 2(2-0-3)
  (Food Product Development and Quality Control)
	 	 วิช�บังคับร่วม	 :	 CAL222	 ปฏิบัติก�รก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รและก�รควบคุมคุณภ�พ
อ�ห�ร	 ขั้นตอนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร	 ได้แก่	 ก�รสร้�งและก�รคัดเลือก	 แนวคว�มคิดก�รออกแบบ
กระบวนก�รผลิตและก�รประเมินคุณภ�พผลิตภัณฑ์ใหม่	 ก�รวิเคร�ะห์ตล�ดและคว�มสำ�เร็จในตล�ด	
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คุณภ�พของอ�ห�รและปัจจัยที่มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงคุณภ�พอ�ห�ร	 วิธีควบคุมและประกันคุณภ�พ
อ�ห�ร	ก�รวัดคุณภ�พอ�ห�รโดยก�รประเมินท�งประส�ทสัมผัสและก�รใช้เครื่องมือ

CAL 222 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร 1(0-3-3)
  (Food Product Development and Quality Control Operations)
	 	 วิช�บังคับร่วม:	 CAT222	 ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รและก�รควบคุมคุณภ�พอ�ห�รปฏิบัติ
ก�ร	ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่	วัดคุณภ�พอ�ห�รโดยก�รประเมินท�งประส�ทสัมผัสและ
ก�รใช้เครื่องมือ

CAT 291 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 1        1(0-40-20)
  (Food and Beverage Industrial Placement I)
	 	 ก�รประยุกต์ใช้คว�มรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนในสถ�นก�รณ์จริงโดยก�รฝึกง�น
เสมือนหนึ่งเป็นพนักง�นเต็มเวล�กับส่วนครัวของสถ�นประกอบก�รด้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มเป็นเวล�ไม่
น้อยกว่�	 6	 สัปด�ห์	 และนำ�เสนออนุทินก�รฝึกปฏิบัติง�นที่สะท้อนประสบก�รณ์ด้�นก�รประกอบอ�ห�ร	
ก�รบริห�รจัดก�ร	และทักษะท�งสังคมในที่ทำ�ง�นที่ได้จ�กก�รฝึกง�นแก่อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

CAT 304 หลักการตลาดสำาหรับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(3-0-6)
  (Principles of Marketing for Food and Beverage Service Business)
	 	 หลักเศรษฐศ�สตร์และก�รจัดก�รเพื่อนำ�ไปใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 โดยเน้น
ถึงก�รตล�ด	ปัญห�ของตล�ด	ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์	ก�รจำ�หน่�ยและก�รกระจ�ยสินค้�	ก�รตั้งร�ค�	และ
ก�รส่งเสริมก�รข�ย

CAT 311 ศิลปะการประกอบอาหารไทย 1(1-0-2)
  (Thai Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม: CAL311 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทย  
	 	 ประวัติอ�ห�รไทย	 คว�มเชื่อมโยง	 และคว�มเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมอื่นๆที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยน
ผ่�นท�งวัฒนธรรมและก�รแลกเปลี่ยนท�งเศรษฐกิจและสังคม	 วิวัฒน�ก�ร	 และก�รดัดแปลง	 เครื่องปรุง
เฉพ�ะถิ่น	 เครื่องเทศ	 วิธีก�รเตรียมและปรุง	 สุนทรียภ�พท�งรสช�ติ	 และศิลปะท�งส�ยต�	 อ�ห�รที่ใช้ใน
โอก�สสำ�คัญท�งประเพณีต่�งๆ	 ก�รพัฒน�ทักษะ	 และเทคนิคก�รประกอบอ�ห�รไทยม�ตรฐ�นที่เป็นพื้น
ฐ�นของอ�ห�รไทยอื่นๆ

CAL 311 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทย 2(0-4-2)
  (Thai Culinary Arts Operation)
  วิชาบังคับร่วม : CAT311 ศิลปะการประกอบอาหารไทย 
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ปฏิบัติก�รเตรียมและปรุงอ�ห�รไทย	 พัฒน�ทักษะและเทคนิคก�รประกอบอ�ห�รไทยม�ตรฐ�นที่เป็นพื้น
ฐ�นของอ�ห�รไทยอื่นๆ

CAT 312 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก 1(1-0-2)
  (Oriental Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 312 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
	 	 อ�ห�รตะวันออกจ�กภูมิภ�คต่�งๆได้แก่ภูมิภ�คตะวันออกกล�ง	เอเชียใต้	และตะวันออกไกล	
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกันและกันผ่�นก�รแลกเปลี่ยนท�งเศรษฐกิจและสังคม	 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวัน
ตกระหว่�งยุคจักรวรรดินิยม	 อิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันหลังสงคร�มโลกครั้งที่สองและระหว่�งสงคร�ม
เย็น	 เครื่องปรุง	 วิธีก�รปรุง	 และร�ยก�รอ�ห�รที่เหม�ะสมกับปัจจัยท�งภูมิศ�สตร์และวัฒนธรรม	 ก�ร
พัฒน�ทักษะและเทคนิคที่จำ�เป็นต่อก�รปรุงอ�ห�รตะวันออกได้แก่	อ�ห�รจีน	อ�ห�รอินเดีย	อ�ห�รม�เลย์	
และอ�ห�รญี่ปุ่น	ทักษะก�รนำ�เสนอและตกแต่ง

CAL 312 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก 2(0-4-2)
  (Oriental Culinary Arts Operation)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 312 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
	 	 ปฏิบัติก�รเกี่ยวกับ	 เครื่องปรุง	 วิธีก�รปรุง	 และร�ยก�รอ�ห�รที่เหม�ะสมกับปัจจัยท�ง
ภูมิศ�สตร์และวัฒนธรรม	 ก�รพัฒน�ทักษะและเทคนิคที่จำ�เป็นต่อก�รปรุงอ�ห�รตะวันออกได้แก่	 อ�ห�ร
จีน	อ�ห�รอินเดีย	อ�ห�รม�เลย์	และอ�ห�รญี่ปุ่น	ทักษะก�รนำ�เสนอและตกแต่ง

CAT 313 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก 1(1-0-2)
  (Occidental Culinary Arts)
  วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเคร่ืองมือเคร่ืองปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
  วิชาบังคับร่วม : CAL 313 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก 
	 	 คว�มรู้อ�ห�รตะวันตกภูมิภ�คต่�งๆ	 คว�มเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	 และสภ�พท�งภูมิศ�สตร์	
พรรณพืช	พันธุ์สัตว์	และประวัติศ�สตร์ของแต่ละภูมิภ�ค	วิวัฒน�ก�ร	และแนวโน้มของอ�ห�รตะวันตกร่วม
สมัย	ก�รพัฒน�คว�มรู้	ทักษะ	ก�รว�งแผนร�ยก�รอ�ห�รที่ทำ�ให้เกิดคว�มสมดุลท�งโภชน�ก�ร	และคว�ม
มีประสิทธิภ�พของต้นทุน

CAL 313 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก 2(0-4-2)
  (Occidental Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเครื่องมือเครื่องปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
  วิชาบังคับร่วม : CAT 313 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
	 	 อ�ห�รตะวันตกภูมิภ�คต่�งๆ	 คว�มเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	 และสภ�พท�งภูมิศ�สตร์	 พรรณ
พืช	พันธุ์สัตว์	และประวัติศ�สตร์ของแต่ละภูมิภ�ค	วิวัฒน�ก�ร	และแนวโน้มของอ�ห�รตะวันตก		ร่วมสมัย	
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ก�รพัฒน�คว�มรู้	 ทักษะ	 และเทคนิคก�รเตรียมเครื่องปรุง	 ก�รเก็บรักษ�	 และก�รปรุงที่เหม�ะสมกับก�ร
ปรุงอ�ห�รตะวันตกประเภทต่�งๆเพื่อก�รพ�ณิชย์	 ก�รนำ�เสนอและตกแต่ง	 ก�รเลือกอ�ห�รจ�นเคียงและ
อ�ห�รเรียกน้ำ�ย่อยที่เข้�กันกับอ�ห�รจ�นหลัก	

CAT 314 อาหารฮาลาล และการปฏิบัติการครัวตามหลักศาสนาอิสลาม 1(1-0-2)
  (Halal Food and Islamic Kitchen Operation)
  วิชาบังคับก่อน : CAT 113  ความรู้และการจัดการเก่ียวกับเคร่ืองมือและเคร่ืองปรุงผัก ผลไม้ 
    ไข่ แป้ง  
  วิชาบังคับร่วม : CAL 314  ปฏิบัติการอาหารฮาลาล และการปฏิบัติการครัวตามหลัก  
    ศาสนาอิสลาม
	 	 หลักก�รบริโภคและประกอบอ�ห�รที่ถูกต้องต�มหลักศ�สน�อิสล�มหรือฮ�ล�ล	 อ�ห�รและ
เครื่องปรุงรสที่ต้องห้�มต�มหลักศ�สน�อิสล�มต�มหลักหะรอมเช่นเนื้อหมู	 เนื้อสัตว์ป่�กินเนื้อ	 สัตว์บูช�ยัน
พระเจ้�องค์อื่นๆนอกเหนือจ�กพระอัลล�ห์	สัตว์เลื้อยคล�น	เนื้อของสัตว์ทะเลมีเขี้ยว	และเนื้อสัตว์					ฮ�ล�ล
ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงที่เข้�หลักหะรอมแล้ว	 รวมถึงอ�ห�รที่อ�จถูกหรือผิดหลักศ�สน�อิสล�ม
ต�มหลักม�ชบูฮ์ซึ่งจำ�เป็นต้องมีก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบ	 เครื่องปรุง	 และวิธีก�รเตรียมของอ�ห�รนั้นๆ	
ก�รเชือดสัตว์ต�มหลักด�ฮิบ�

CAL 314 ปฏิบัติการอาหารฮาลาล และการปฏิบัติการครัวตามหลักศาสนาอิสลาม 2(0-4-2)
  (Halal Food Operations and Islamic Kitchen Operations)
  วิชาบังคับก่อน : CAT 113  ความรู้และการจัดการเกี่ยวกับ ครื่องมือและเครื่องปรุงผัก 
    ผลไม้ ไข่ แป้ง  
  วิชาบังคับร่วม : CAT 314  อาหารฮาลาล และการปฏิบัติการครัวตามหลักศาสนาอิสลาม
	 	 ก�รปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รท่ีถูกต้องต�มหลักศ�สน�อิสล�มหรือฮ�ล�ล	 อ�ห�รและเคร่ือง
ปรุงรสที่ต้องห้�มต�มหลักศ�สน�อิสล�มต�มหลักหะรอมเช่นเนื้อหมู	 เนื้อสัตว์ป่�กินเนื้อ	 สัตว์บูช�ยัน
พระเจ้�องค์อื่นๆนอกเหนือจ�กพระอัลล�ห์	 สัตว์เลื้อยคล�น	 เนื้อของสัตว์ทะเลมีเขี้ยว	 และเนื้อสัตว์ฮ�ล�ล
ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงที่เข้�หลักหะรอมแล้ว	 รวมถึงอ�ห�รที่อ�จถูกหรือผิดหลักศ�สน�อิสล�ม
ต�มหลักม�ชบูฮ์ซึ่งจำ�เป็นต้องมีก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบ	 เครื่องปรุง	 และวิธีก�รเตรียมของอ�ห�รนั้นๆ	
ก�รเชือดสัตว์ต�มหลักด�ฮิบ�

CAT 331 การเตรียมและการอบขนมปัง 1(1-0-2)
   (Bread Dough Preparation and Baking)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 331 ปฏิบัติการการเตรียมและการอบขนมปัง
	 	 วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีมีผลต่อคุณลักษณะและคุณภ�พของขนมปังชนิดต่�งๆ	
ประเภทของขนมปังชนิดต่�งๆ	 เทคนิคก�รเตรียมแป้งเพื่อก�รทำ�ขนมปัง	ก�รอบ	ก�รเก็บรักษ�	ก�รควบคุม
คุณภ�พ	ก�รจัดทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�
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CAL 331 ปฏิบัติการการเตรียมและการอบขนมปัง 2(0-4-2)
   (Bread Dough Preparation and Baking Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 331  การเตรียมและการอบขนมปัง
	 	 ปฏิบัติก�ร	ก�รเตรียมวัตถุดิบของขนมปังชนิดต่�งๆ	เทคนิคก�รเตรียมแป้งเพื่อก�รทำ�ขนมปัง	
ก�รอบ	ก�รเก็บรักษ�	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รจัดทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	

CAT 332 การเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี้ 1(1-0-2)
  (Preparation of Cake, Sponge, and Cookie Batter and Baking)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 332  ปฏิบัติการการเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี
	 	 วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณลักษณะและคุณภ�พของเค้กสปอนช์	 ขนม
เค้ก	และคุ้กกี้	 	ประเภทของเค้กสปอนช์	ขนมเค้ก	และคุ้กกี้	วิธีก�รผสมเค้กสปอนช์	ขนมเค้ก	และคุ้กกี้แบบ
ต่�งๆ	ก�รอบ	ก�รเก็บรักษ�	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รจัดทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 332 ปฏิบัติการการเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี 2(0-4-2)
  (Preparation of Cake, Sponge, and Cookie Batter and Baking Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 332 การเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี ้
	 	 ปฏิบัติก�ร	ก�รเตรียมวัตถุดิบของเค้กสปอนช์	ขนมเค้ก	และคุ้กกี้	วิธีผสมเค้กสปอนช์		ขนมเค้ก	
และคุ้กกี้แบบต่�งๆ	ก�รอบ	ก�รเก็บรักษ�	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รจัดทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	

CAT 333 การแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก 1(1-0-2)
  (Cake Decoration)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 333 ปฏิบัติการการแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
	 	 วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภ�พ		คุณลักษณะของสิ่งที่ใช้สำ�หรับแต่งหน้�
และชนิดของสิ่งที่ใช้ตกแต่งเค้ก	 เทคนิคก�รเตรียมวัตถุดิบที่นำ�ม�ใช้ในก�รตกแต่งเค้ก	 วิธีก�รตกแต่งเค้ก
แบบต่�งๆ			ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 333 ปฏิบัติการการแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก 2(0-4-2)
  (Cake Decoration Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 333 การแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
	 	 เทคนิคก�รเตรียมวัตถุดิบที่นำ�ม�ใช้ในก�รตกแต่งเค้ก	วิธีก�รตกแต่งเค้กแบบต่�งๆ			

CAT 334 ศิลปะการทำาขนมประเภทพาย 1(1-0-2)
   (Pastry Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 334 ปฏิบัติการศิลปะการทำาขนมประเภทพาย
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วัตถุดิบและคุณสมบัติที่มีต่อคุณลักษณะและคุณภ�พของพ�ยและเพสตี้	 ประเภทของพ�ยและเพสตี้	 วิธี
ก�รผสมพ�ยและเพสตี้แบบต่�งๆ	 ก�รอบ	 ก�รเก็บ	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 ก�รจัดทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	 ฝึก
ปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 334 ปฏิบัติการศิลปะการทำาขนมประเภทพาย 2(0-4-2)
   (Pastry Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 334 ศิลปะการทำาขนมประเภทพาย
	 	 วิธีก�รผสมพ�ยและเพสตี้แบบต่�งๆ	 ก�รอบ	 ก�รเก็บ	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 ก�รจัดทำ�ตำ�รับ
ม�ตรฐ�น	

CAT 335 ศิลปะการทำาไอศกรีม และของหวานเย็น 1(1-0-2)
   (Ice-cream and Cold Desserts Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 335 ปฏิบัติการศิลปะการทำาไอศกรีม และของหวานเย็น
	 	 ประเภท	คุณลักษณะของไอศกรีมและของหว�นเย็น	คุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีมีผลต่อคุณลักษณะ
ตลอดจนคุณภ�พของไอศกรีมและของหว�นเย็น	เทคนิคก�รผลิต	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รจัดเสิร์ฟ		ก�รทำ�
ตำ�รับม�ตรฐ�น	ก�รคิดร�ค�	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�	ศึกษ�คำ�ศัพท์ที่สำ�คัญและเกี่ยวข้องกับก�รผลิตไอศกรีม
และของหว�นเย็น		

CAL 335 ปฏิบัติการศิลปะการทำาไอศกรีม และของหวานเย็น 2(0-4-2)
  (Ice-cream and Cold Desserts Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 335 ศิลปะการทำาไอศกรีม และของหวานเย็น
	 	 เทคนิคก�รผลิตไอศครีมและของหว�นเย็น		ก�รควบคุมคุณภ�พ		ก�รจัดเสิร์ฟ		ก�รทำ�ตำ�รับ
ม�ตรฐ�น	ก�รคิดร�ค�

CAT 336 ศิลปะการทำาช็อกโกเลต และลูกกวาด 1(1-0-2)
   (Chocolate and Confectionary Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 336 ปฏิบัติการศิลปะการทำาช็อกโกเลต และลูกกวาด
	 	 คุณสมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตช็อกโกแลตและลูกกว�ด	เช่น	น้ำ�ต�ล	
โกโก้	ไขมัน	นม	และวัตถุเจือปนอ�ห�ร		กรรมวิธีก�รผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกว�ด		ช็อกโกแลต	หม�กฝรั่ง	เจลลี่		
รวมทั้งก�รควบคุมคุณภ�พในก�รผลิตผลิตภัณฑ์		ส�เหตุของก�รปนเปื้อน		วิธีก�รบรรจุในบรรจุภัณฑ์		และ
ก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์

CAL 336 ปฏิบัติการศิลปะการทำาช็อกโกเลต และลูกกวาด 2(0-4-2)
   (Chocolate and Confectionary Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 336 ศิลปะการทำาช็อกโกเลต และลูกกวาด
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วิธีก�รผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกว�ด	 	 ช็อกโกแลต	 หม�กฝรั่ง	 	 เจลลี่	 	 รวมทั้งก�รควบคุมคุณภ�พในก�รผลิต
ผลิตภัณฑ์		วิธีก�รบรรจุในบรรจุภัณฑ์		และก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์

CAT 341 ศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย 1(1-0-2)
  (Thai Condiments Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม: CAL341 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
	 	 คว�มหม�ย		ประวัติคว�มเป็นม�	ประเภทของเครื่องจิ้มไทยที่เป็นที่นิยม	คุณภ�พของวัตถุดิบ
ที่มีผลต่อคุณลักษณะของเครื่องจิ้มชนิดต่�งๆ	 เทคนิคก�รปรุงเครื่องจิ้ม	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 	 ก�รแกะสลัก	
ก�รจัดเสิร์ฟ		ตำ�รับม�ตรฐ�น	และก�รกำ�หนดร�ค�		ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 341 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย 2(0-4-2)
  (Thai Condiments Culinary Arts Operation)
  วิชาบังคับร่วม: CAT341 ศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
	 	 ปฏิบัติก�ร	ปรุงเครื่องจิ้ม	แกะสลัก	จัดเสิร์ฟ		จัดทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	และกำ�หนดร�ค�

CAT 342 ศิลปะการประกอบอาหารว่างไทย 1(1-0-2)
  (Thai Appetizers Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม: CAL342 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
	 	 คว�มหม�ย		ประวัติคว�มเป็นม�	ประเภทอ�ห�รว่�งไทยที่เป็นที่นิยม	คุณภ�พของวัตถุดิบที่มี
ผลต่อคุณลักษณะของอ�ห�รว่�งชนิดต่�งๆ	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�รว่�งชนิดต่�งๆ	 ก�รควบคุมคุณภ�พ		
ก�รเก็บรักษ�	ก�รจัดเสิร์ฟ		ตำ�รับม�ตรฐ�น	และก�รกำ�หนดร�ค�ข�ย		ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 342 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารว่างไทย 2(0-4-2)
   (Thai Appetizers Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม: CAT342 ศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
	 	 ปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รว่�งชนิดต่�งๆ	จัดเสิร์ฟ	จัดทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	และกำ�หนดร�ค�ข�ย	

CAT 343 ศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง 1(1-0-2)
  (Thai Cuisines of the Court Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม: CAT343 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
	 	 คว�มสำ�คัญ	 ลักษณะของอ�ห�รไทยช�ววัง	 ตำ�รับต่�งๆ	 รู้จักส่วนประกอบของอ�ห�รและ
กรรมวิธีในก�รปรุง	 หลักก�รจัดอ�ห�รให้สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติในร�ชสำ�นักไทย	 ก�รประดิษฐ์ดัดแปลง
ให้เข้�กับรูปแบบธุรกิจอ�ห�รในปัจจุบัน	 ก�รแกะสลัก	 ก�รจัดเสิร์ฟ	 และม�รย�ทในก�รรับประท�น	 ฝึก
ปฏิบัติต�มเนื้อห�
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CAL 343 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง 2(0-4-2)
   (Thai Cuisines of the Court Culinary Arts Operations )
  วิชาบังคับร่วม: CAT343 ศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
	 	 ปฏิบัติก�ร	 ปรุง	 จัดอ�ห�รให้สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติในร�ชสำ�นักไทย	 แกะสลัก	 	 	 	 จัด
เสิร์ฟ	(จัดก�รเรียนก�รสอนร่วม	CAT	343)

CAT 344 ศิลปะการประกอบอาหารไทยประจำาถิ่น 1(1-0-2)
  (Thai Regional Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL344  ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
	 	 คว�มสำ�คัญ	 ลักษณะของอ�ห�รไทย	 อ�ห�รประจำ�ภ�คต่�งๆ	 รู้จักส่วนประกอบของก�รจัด
ร�ยก�รกรรมวิธีในก�รปรุง	หลักก�รจัดอ�ห�รให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและก�รดำ�เนินชีวิตของแต่ละภูมิภ�ค
ของประเทศไทย	 ก�รนำ�เสนอในรูปแบบต่�งๆที่ทันสมัย	 ก�รแกะสลัก	 ก�รจัดเสิร์ฟ	 และม�รย�ทในก�รรับ
ประท�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 344 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยประจำาถิ่น 2(0-4-2)
  (Thai Regional Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม: CAT344  ศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
	 	 ปฏิบัติก�ร	 ปรุง	 จัดอ�ห�รให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและก�รดำ�เนินชีวิตของแต่ละภูมิภ�ค
ของประเทศไทย	แกะสลัก	จัดเสิร์ฟ(จัดก�รเรียนก�รสอนร่วม	CAT	344)

CAT 345 ศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ  1(1-0-2) 
  (Thai Hawker Foods Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม: CAL345  ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ  
	 	 ลักษณะของอ�ห�รจ�นเดียว	และอ�ห�รไทยจ�นด่วนร่วมสมัย	เครื่องปรุง	วิธีก�รปรุง	ก�รนำ�
เสนอ	 รสช�ติม�ตรฐ�น	 สุขอน�มัยอ�ห�ร	 ก�รจัดซื้อวัตถุดิบ	 และควบคุมต้นทุน	 ก�รกำ�หนดร�ค�	 เทคนิค
ก�รเพ่ิมมูลค่�ให้แก่อ�ห�รจ�นเดียวและอ�ห�รไทยจ�นด่วนร่วมสมัย	 ก�รปรับร�ยก�รอ�ห�รและวิธีก�รนำ�
เสนอเข้�กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของช�วเมือง

CAL 345  ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ  2(0-4-2) 
    (Thai Hawker Foods Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT345  ศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ  
	 	 ปฏิบัติก�ร	 ปรุง	 นำ�เสนอ	 รสช�ติม�ตรฐ�น	 เทคนิคก�รเพิ่มมูลค่�ให้แก่อ�ห�รจ�นเดียวและ
อ�ห�รไทยจ�นด่วนร่วมสมัย	
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CAT 346 การประกอบธุรกิจอาหารไทยในต่างแดน 3(3-0-6)
  (Thai Food Business Operation Overseas)
	 	 ก�รประยุกต์หลักเศรษฐศ�สตร์สำ�หรับก�รจัดก�รด้�นธุรกิจร้�นอ�ห�รไทย	 ก�รวิเคร�ะห์	
อุปสงค์	 อุปท�น	 ตล�ดและก�รแข่งขันในตล�ดน�น�ช�ติ	 ก�รว�งแผนธุรกิจก�รผลิตและจำ�หน่�ย	 ก�ร
พย�กรณ์สภ�วะแวดล้อมท�งธุรกิจและ	ก�รตัดสินใจ	ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนและกำ�ไร	ประเภทของร้�นอ�ห�ร	
ก�รบริห�รจัดก�รร้�นอ�ห�รไทย	 โครงสร้�งขององค์กรและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของพนักง�น	 แต่ละฝ่�ย	
ก�รออกแบบตกแต่งให้เหม�ะสมกับประโยชน์ใช้สอย	 รูปแบบก�รให้	 บริก�ร	 บทบ�ทหน้�ที่ของพนักง�น	
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินกิจก�ร	ร้�นอ�ห�รไทยในต่�งแดน

CAT 347 ศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม 1(1-0-2)
  (Thai Fusion Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม: CAL345ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
	 	 แนวคิดเก่ียวอ�ห�รผส�นวัฒนธรรมท่ีนำ�เอ�วัตถุดิบ	 เคร่ืองปรุง	และกระบวนก�รปรุงอ�ห�รต�่ง
ถิ่นฐ�น	 และร�กฐ�นท�งวัฒนธรรมที่แตกต่�งกันม�บูรณ�ก�รกันให้เกิดเป็นร�ยก�รอ�ห�รที่มีเอกลักษณ์
เฉพ�ะตน	 และมีคว�มสมดุลท�งรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัส	 ก�รนำ�แนวคิดเกี่ยวกับอ�ห�รผส�นวัฒนธรรมม�
ใช้ในก�รประกอบอ�ห�รไทยเชิงพ�ณิชย์	 ก�รดัดแปลงตำ�รับดั้งเดิมให้มีคว�มร่วมสมัย	 ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้
ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์	 ก�รออกแบบร�ยก�รอ�ห�ร	 ก�รพัฒน�ตำ�รับม�ตรฐ�น	 ก�รนำ�เสนอ	 ก�รคำ�นวณ
ต้นทุน	และก�รกำ�หนดร�ค�ข�ย	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 347 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม 2(0-4-2)
  (Thai Fusion Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม: CAT347 ศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
	 	 ปฏิบัติก�รปรุงอ�ห�รต่�งถิ่นฐ�น	 และร�กฐ�นท�งวัฒนธรรมที่แตกต่�งกันม�บูรณ�ก�รกัน
ให้เกิดเป็นร�ยก�รอ�ห�รที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตน	 ก�รออกแบบร�ยก�รอ�ห�ร	 พัฒน�ตำ�รับม�ตรฐ�นและ
นำ�เสนอ

CAT 352 ศิลปะการประกอบอาหารจีน  1(1-0-2)
  (Chinese Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 352 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารจีน
	 	 ประเภทและชนิดของอ�ห�รจีน	 ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รจีน	 วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	
กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของ
อ�ห�รจีน	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้	เหม�ะ
สม	ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�
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CAL 352 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารจีน  2(0-4-2)
  (Chinese Culinary Arts Operations) 
  วิชาบังคับร่วม : CAT 352 ศิลปะการประกอบอาหารจีน  
	 	 ก�รปฏิบัติก�ร	 วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	
และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รจีน		ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	
รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้	เหม�ะสม	

CAT 353 ศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย 1(1-0-2)
  (Indian Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 353 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย 
	 	 ประเภทและชนิดของอ�ห�รอินเดีย		ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รอินเดีย	วัตถุดิบ	เครื่อง
ปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดี
ของอ�ห�รอินเดีย		ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้
เหม�ะสม		ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 353 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย 2(0-4-2)
  (Indian Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 353 ศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย 
	 	 ก�รปฏิบัติก�ร	 วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	
และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รอินเดีย	 	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�ร
เสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม		

CAT 354 ศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม  1(1-0-2)
  (Vietnamese Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 354 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม  
	 	 ประเภทและชนิดของอ�ห�รเวียดน�ม	 ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รเวียดน�ม	 วัตถุดิบ	
เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อ
สัมผัสที่ดีของอ�ห�รเวียดน�ม	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และ
เครื่องดื่มให้เหม�ะสม		ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 354 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม  2(0-4-2)
  (Vietnamese Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 354 ศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม
	 	 ก�รปฏิบัติก�ร	 วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	
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และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รเวียดน�ม	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 ก�รนำ�เสนอ	 และ
ก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม		

CAT 355 ศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย  1(1-0-2)
  (Indonesia and Malaysia Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 355 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย
	 	 ประเภทและชนิดของอ�ห�รในประเทศอินโดนีเซียและม�เลเซีย	 ลักษณะต�มธรรมช�ติ
ของอ�ห�รประเทศอินโดนีเซียและม�เลเซีย	 วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�ร
ประกอบอ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รประเทศอินโดนีเซียและม�เลเซีย	
ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม		ก�รทำ�
ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 355 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย  2(0-4-2)
  (Indonesia and Malaysia Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 355 ศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย  
	 	 ก�รปฏิบัติก�ร	 วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	
และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รประเทศอินโดนีเซียและม�เลเซีย	 ก�รควบคุม
คุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม		

CAT 356 ศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น  1(1-0-2)
  (Japanese Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 356 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น   
	 	 ประเภทและชนิดของอ�ห�รญี่ปุ่น	 ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รญี่ปุ่น	 วัตถุดิบ	 เครื่อง
ปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดี
ของอ�ห�รญี่ปุ่น	ภูมิภ�คต่�งๆ	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และ
เครื่องดื่มให้เหม�ะสม		ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 356 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น  2(0-4-2)
  (Japanese Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 356 ศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น  
	 	 ก�รปฏิบัติก�ร	 วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	
และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รญี่ปุ่น	 ภูมิภ�คต่�งๆ	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 	 	 ก�รนำ�
เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม		
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CAT 357 ศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี 1(1-0-2)
  (Korean Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 357 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเกาหล ี
	 	 ประเภทและชนิดของอ�ห�รเก�หลี	 ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รเก�หลี	 วัตถุดิบ	 เครื่อง
ปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดี
ของอ�ห�รเก�หลี	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้
เหม�ะสม		ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 357 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี 2(0-4-2)
  (Korean Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 357 ศิลปะการประกอบอาหารเกาหล ี
	 	 ก�รปฏิบัติก�ร	 วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	
และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รเก�หลี	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 ก�รนำ�เสนอ	 และก�ร
เสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม

CAT 358 อาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม  1(1-0-2) 
  (Asian Fusion Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 358 ปฏิบัติการอาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม  
	 	 แนวคิดเก่ียวอ�ห�รผส�นวัฒนธรรมท่ีนำ�เอ�วัตถุดิบ	 เคร่ืองปรุง	และกระบวนก�รปรุงอ�ห�รต�่ง
ถิ่นฐ�น	 และร�กฐ�นท�งวัฒนธรรมที่แตกต่�งกันม�บูรณ�ก�รกันให้เกิดเป็นร�ยก�รอ�ห�รที่มีเอกลักษณ์
เฉพ�ะตน	 และมีคว�มสมดุลท�งรสช�ติ	 และรสสัมผัส	 ก�รนำ�แนวคิดเกี่ยวกับอ�ห�รผส�นวัฒนธรรมม�
ใช้ในก�รปรับร�ยก�รอ�ห�รอ�ห�รเอเชียตะวันออก	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และเอเชียใต้ที่เป็นที่รู้จักเพื่อ
ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์	 ก�รออกแบบร�ยก�รอ�ห�ร	 ก�รพัฒน�ตำ�รับม�ตรฐ�น	 ก�รตั้งร�ค�	 และก�รนำ�
เสนอ	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 358 ปฏิบัติการอาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม  2(0-4-2)
  (Asian Fusion Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 358 อาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม
	 	 ก�รปฏิบัติก�ร	 ก�รออกแบบร�ยก�รอ�ห�ร	 ก�รพัฒน�ตำ�รับม�ตรฐ�น	 ก�รตั้งร�ค�	 และ
ก�รนำ�เสนอ	

CAT 361 ศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน 1(1-0-2)
  (American Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 361 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
	 	 ประเภทและชนิดของอ�ห�รอเมริกัน	 ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รอเมริกัน	 วัตถุดิบ	
เครื่องปรุง	
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CAL 361 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน                                        2(0-4-2) 
  (American Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 361 ศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
	 	 ก�รฝึกปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รอเมริกัน	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบ
อ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รอเมริกันภูมิภ�คต่�งๆ	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	
ก�รนำ�เสนอ	 และก�รเสิร์ฟ	 รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�รและเครื่องดื่มให้เหม�ะสม	 	 ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	 ฝึก
ปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAT 362 ศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน 1(1-0-2)
  (Italian Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 362 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
ประเภทและชนิดของอ�ห�รอิต�เลียน	ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รอิต�เลียน	วัตถุดิบ	เครื่องปรุง	

CAL 362 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน 2(0-4-2)
  (Italian Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 362 ศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
	 	 ก�รปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รอิต�เลียน	 วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	
เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รอิต�เลียนภูมิภ�คต่�งๆ	
ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม		ก�รทำ�
ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAT 363 ศิลปะการประกอบอาหารสเปน  1(1-0-2)
  (Spanish Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 363 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารสเปน
ประเภทและชนิดของอ�ห�รสเปน	ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รสเปน	วัตถุดิบ	เครื่องปรุง	

CAL 363 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารสเปน  2(0-4-2)
  (Spanish Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 363 ศิลปะการประกอบอาหารสเปน
	 	 ก�รฝึกปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รสเปน	เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	
และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รสเปนภูมิภ�คต่�งๆ	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รนำ�เสนอ	และก�รเสิร์ฟ	รวมถึงก�ร
จับคู่อ�ห�ร	และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม	ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�
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CAT 364 ศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส 1(1-0-2)
  (French Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 364 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส
ประเภทและชนิดของอ�ห�รฝรั่งเศส	ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รฝรั่งเศส	วัตถุดิบ	เครื่องปรุง	

CAL 364 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส 2(0-4-2)
  (French Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 364 ศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส 
	 	 ก�รฝึกปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รฝรั่งเศส	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบ
อ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รฝรั่งเศสภูมิภ�คต่�งๆ	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	
ก�รนำ�เสนอ	 และก�รเสิร์ฟ	 รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	 และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม	 	 ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	 ฝึก
ปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAT 365 ศิลปะการประกอบอาหารกรีก 1(1-0-2)
  (Greek Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 365 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารกรีก
ประเภทและชนิดของอ�ห�รกรีก	ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รกรีก	วัตถุดิบ	เครื่องปรุง	

CAL 365 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารกรีก 2(0-4-2)
  (Greek Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 365 ศิลปะการประกอบอาหารกรีก
	 	 ก�รฝึกปฏิบติก�รประกอบอ�ห�รกรีก	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบ
อ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รกรีกภูมิภ�คต่�งๆ	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	
ก�รนำ�เสนอ	 และก�รเสิร์ฟ	 รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	 และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม	 	 ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	 ฝึก
ปฏิบัติต�มเนื้อห�	

CAT 366 ศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน 1(1-0-2)
  (German Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 366 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน
	 	 ประเภทและชนิดของอ�ห�รเยอรมัน	 ลักษณะต�มธรรมช�ติของอ�ห�รเยอรมัน	 วัตถุดิบ	
เครื่องปรุง	
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CAL 366 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน 2(0-4-2)
  (German Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 366 ศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน 
	 	 ก�รฝึกปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รเยอรมัน	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบ
อ�ห�ร	 และอิทธิพลที่มีต่อรสช�ติ	 และเนื้อสัมผัสที่ดีของอ�ห�รเยอรมันภูมิภ�คต่�งๆ	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	
ก�รนำ�เสนอ	 และก�รเสิร์ฟ	 รวมถึงก�รจับคู่อ�ห�ร	 และเครื่องดื่มให้เหม�ะสม	 	 ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	 ฝึก
ปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAT 367 สุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง 1(1-0-2)
  (Wine and Cheese Appreciation and Selection)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 367 ปฏิบัติการสุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
ศ�สตร์และก�รปฏิบัติของก�รทดสอบไวน์	ก�รใช้ประส�ทสัมผัสเพื่อก�รทดสอบและซ�บซึ้ง	ปัญห�และข้อ
ผิดพล�ดเกี่ยวกับก�รรับรู้	คุณภ�พ		ศิลปะแห่งก�รดื่ม	ก�รเทคนิคจับคู่ไวน์กับอ�ห�ร	เนยแข็งประเภทต่�งๆ	
และที่ม�	

CAL 367 ปฏิบัติการสุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง 2(0-4-2)
  (Wine and Cheese Appreciation and Selection Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 367 สุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
	 	 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจับคู่ไวน์กับอ�ห�รและเนยแข็งประเภทต่�งๆ	 เทคนิคก�รนำ�เสนอ	 ก�ร
ทดสอบ	ศ�สตร์แห่งก�รทดสอบเนยแข็ง	ก�รจับคู่เนยแข็งกับไวน์และอ�ห�ร

CAT 371 ศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม 1(1-0-2)
  (Thai Culinary Arts According to Islamic Faith)
	 	 วิช�บังคับร่วม	:	CAL	371	ปฏิบัติก�รศิลปะก�รประกอบอ�ห�รไทยต�มหลักศ�สน�อิสล�ม
	 	 หลักก�รประกอบอ�ห�รไทยต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	ก�รเลือกใช้วัตถุดิบ	เคร่ืองปรุง	กระบวนก�ร
ประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�รที่มีต่อคุณภ�พของอ�ห�รไทยต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	 ก�ร
ควบคุมคุณภ�พ	ก�รจัดว�งและเสิร์ฟต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 371 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม 2(0-4-2)
  (Thai Culinary Arts According to Islamic Faith Operation)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 371 ศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม 
	 	 ก�รปฏิบัติก�รเลือกใช้วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบ
อ�ห�รที่มีต่อคุณภ�พของอ�ห�รไทยต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 ก�รจัดว�งและเสิร์ฟ
ต�มหลักศ�สน�อิสล�ม		
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CAT 372 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม 1(1-0-2)
  (Occidental Culinary Arts According to Islamic Faith)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 372 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
	 	 หลักก�รประกอบอ�ห�รตะวันตกต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	 ก�รเลือกใช้วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	
กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	เทคนิคก�รประกอบอ�ห�รที่มีต่อคุณภ�พของอ�ห�รตะวันตกต�มหลักศ�สน�
อิสล�ม		ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รจัดว�งและเสิร์ฟต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติ
ต�มเนื้อห�

CAl 372  ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม 2(0-4-2)
  (Occidental Culinary Arts According to Islamic Faith Operation)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 372 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
	 	 ก�รปฏิบัติก�รเลือกใช้วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบ
อ�ห�รที่มีต่อคุณภ�พของอ�ห�รตะวันตกต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 ก�รจัดว�งและ
เสิร์ฟต�มหลักศ�สน�อิสล�ม

CAT 373 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม 1(1-0-2)
  (Oriental Culinary Arts According to Islamic Faith)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 373 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนา  
  อิสลาม
	 	 หลักก�รประกอบอ�ห�รตะวันออกต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	 ก�รเลือกใช้วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	
กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�รท่ีมีต่อคุณภ�พของอ�ห�รตะวันออกต�มหลักศ�สน�
อิสล�ม	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รจัดว�งและเสิร์ฟต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติ
ต�มเนื้อห�

CAL 373 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม 2(0-4-2)
  (Oriental Culinary Arts According to Islamic Faith Operation)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 373 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม 
	 	 ก�รปฏิบัติก�รเลือกใช้วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบ
อ�ห�รที่มีต่อคุณภ�พของอ�ห�รตะวันออกต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	 	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 ก�รจัดว�งและ
เสิร์ฟต�มหลักศ�สน�อิสล�ม

CAT 374 หลักการประกอบอาหารมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ 1(1-0-2)
  (Principles of Cooking Muslim Food in South East Asia and South Asia Regions)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 374 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
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หลักก�รประกอบอ�ห�รในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และเอเชียใต้ต�มหลักศ�สน�อิสล�ม		ก�รเลือก
ใช้วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�รที่มีต่อคุณภ�พของอ�ห�รใน
ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และเอเชียใต้	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 ก�รจัดว�งและเสิร์ฟต�มหลักศ�สน�
อิสล�ม		ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 374 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2(0-4-2)
  และเอเชียใต้
  (Principles of Cooking Muslim Food in South East Asia and South Asia Regions   
  Operation)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 374 หลักการประกอบอาหารมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  และเอเชียใต้
	 	 ก�รปฏิบัติก�รเลือกใช้วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบ
อ�ห�รที่มีต่อคุณภ�พของอ�ห�รในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และเอเชียใต้	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�ร
จัดว�งและเสิร์ฟต�มหลักศ�สน�อิสล�ม		

CAT 375 หลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ 1(1-0-2)
  (Principle of Cooking Middle Eastern and North African Foods)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 375 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหาร  
  แอฟริกาเหนือ
	 	 หลักก�รประกอบอ�ห�รตะวันออกกล�ง	 และอ�ห�รแอฟริก�เหนือต�มหลักศ�สน�อิสล�ม		
ก�รเลือกใช้วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบอ�ห�รที่มีต่อคุณภ�พของ
อ�ห�รในภูมิภ�คตะวันออกกล�ง	และอ�ห�รแอฟริก�เหนือ	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รจัดว�งและเสิร์ฟต�ม
หลักศ�สน�อิสล�ม		ก�รทำ�ตำ�รับม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�

CAL 375 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ 2(0-4-2)
  (Principle of Cooking Middle Eastern and North African Foods Operation)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 375 หลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ 
	 	 ก�รปฏิบัติก�รเลือกใช้วัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	 เทคนิคก�รประกอบ
อ�ห�รที่มีต่อคุณภ�พของอ�ห�รในภูมิภ�คตะวันออกกล�ง	และอ�ห�รแอฟริก�เหนือ	ก�รควบคุมคุณภ�พ	
ก�รจัดว�งและเสิร์ฟต�มหลักศ�สน�อิสล�ม		

CAT 376 หลักการจัดการครัวตามคติศาสนาอิสลาม 3(3-0-6)
  (Principles of Kitchen Management According to Islamic Faiths)
	 	 ศึกษ�หลักก�รหลักก�รจัดก�รครัวต�มคติศ�สน�อิสล�มประเภทของครัว	 ก�รจัดก�ร	 ก�ร
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ออกแบบ	 ก�รจัดว�งอุปกรณ์	 ม�ตรฐ�นและระบบคุณภ�พท�งด้�นอ�ห�รฮ�ล�ล	 คว�มปลอดภัยในก�ร
ทำ�ง�น	เรียนรู้สุข�ภิบ�ลท�งด้�นง�นครัว	แนวปฏิบัติก�รขอรับรองเครื่องหม�ยฮ�ล�ล

CAT 381 การประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ 1(1-0-2)
  (Vegan and Vegetarian Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 381 ปฏิบัติการการประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
	 	 คว�มหม�ย	คำ�จำ�กัดคว�มของอ�ห�รเจ	และมังสวิรัติประเภทต่�งๆ	แหล่งที่ม�ของส�รอ�ห�ร
ประเภทต่�งๆจ�กเครื่องปรุงเจและมังสวิรัติ	 ก�รออกแบบร�ยก�รอ�ห�รที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รท�ง
โภชน�ก�รของผู้บริโภคแต่ละวัย	 และก�รเจ็บป่วยประเภทต่�งๆกระบวนก�รปรุง	 ควว�มสมดุลของรสช�ติ	
ก�รนำ�เสนอ	 ก�รเก็บอ�ห�ร	 ก�รพัฒน�ตำ�รับม�ตรฐ�น	 ก�รตั้งร�ค�	 และก�รควบคุมคุณภ�พ	 ฝึกปฏิบัติ
ต�มเนื้อห�

CAL 381 ปฏิบัติการการประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ 2(0-4-2)
  (Vegan and Vegetarian Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 381 การประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
	 	 ปฏิบัติก�รปรุงอ�ห�รที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รท�งโภชน�ก�รของผู้บริโภคแต่ละวัย	 และ
ก�รเจ็บป่วยประเภทต่�งๆ		นำ�เสนอ	พัฒน�ตำ�รับม�ตรฐ�น	(จัดก�รเรียนก�รสอนร่วมCAL	381)	

CAT 382 หลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น 1(1-0-2)
  (Principles of Gluten Free Cooking)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 382 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
	 	 คำ�จำ�กัดคว�มของกลูเต็นและผลกระทบที่มีต่อสุขภ�พ	และอ�ห�ร	เครื่องปรุงที่มีกลูเต็น	และ
ปร�ศจ�กกลูเต็น	ก�รออกแบบมื้ออ�ห�รแบบปร�ศจ�กกลูเต็น	ก�รเตรียม	ก�รปรุง	และก�รสรรห�	

CAL 382 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น 2(0-4-2)
  (Principles of Gluten Free Cooking Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 382 หลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
	 	 ปฏิบัติก�ร	เตรียม	ปรุงอ�ห�รแบบปร�ศจ�กกลูเต็น	

CAT 383 หลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 1(1-0-2)
  (Principles of Cooking for Health)
  วิชาบังคับร่วม: CAL 383 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
	 	 คว�มสำ�คัญของส�รอ�ห�รต่อสุขภ�พ	 คว�มต้องก�รพลังง�นและส�รอ�ห�ร	 ก�รประเมิน
ภ�วะโภชน�ก�รของบุคคลในภ�วะปกติและภ�วะสุขภ�พเบี่ยงเบน	 หลักก�รจัดอ�ห�รเพื่อบำ�บัดรักษ�	
ก�รดัดแปลงส�รอ�ห�รให้เหม�ะสมต�มเงื่อนไขของโรค	 และอ�ก�รแสดง	 ตลอดจนกระทั่งก�รประยุกต์ใช้
สำ�หรับพย�บ�ล
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CAL 383 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 2(0-4-2)
  (Principles of Cooking for Health Operations)
  วิชาบังคับร่วม: CAT 383 หลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
	 	 ปฏิบัติก�รจัดอ�ห�รเพื่อบำ�บัดรักษ�	 ดัดแปลงอ�ห�รให้เหม�ะสมกับบุคคลภ�วะปกติและ
ภ�วะสุขภ�พเบี่ยงเบน

CAT 384 หลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน                                          1(1-0-2)
  (Principles of Raw Food Preparation)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 384 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน 
	 	 หลักก�รของก�รบริโภคอ�ห�รดิบ	คว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับอ�ห�รดิบ	ข้อดี	และข้อเสียของก�ร
บริโภคอ�ห�รดิบ	เครื่องปรุง	และอุปกรณ์ที่จำ�เป็น	ก�รว�งแผนมื้ออ�ห�ร	ก�รเตรียม	ก�รนำ�เสนอ	และก�ร
ควบคุมต้นทุน

CAL 384 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน 2(0-4-2) 
  (Principles of Raw Food Preparation Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 384 หลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน
	 	 ปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รไม่ผ่�นคว�มร้อน	ก�รเตรียมและก�รนำ�เสนอ

CAT 385 หลักการประกอบอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์                             1(1-0-2)
  (Principles of Cooking Whole Foods and Organic Foods)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 385 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์ 
คำ�จำ�กัดคว�มของอ�ห�รธรรมช�ติ	 และอ�ห�รอินทรีย์	 แนวคิดเกี่ยวกับโภชน�ก�รเชิงบูรณ�ก�ร	 พลังหยิน
หย�ง	 และพลังชี่กับรูปแบบก�รบริโภคอ�ห�ร	 แหล่งที่ม�ของส�รอ�ห�รจ�กอ�ห�รธรรมช�ติ	 และอ�ห�ร
อินทรีย์	พลังก�รรักษ�สุขภ�พ	ก�รว�งแผนร�ยก�รอ�ห�ร	ก�รเตรียม	ก�รนำ�เสนอ	และก�รควบคุมต้นทุน

CAL 385 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์ 2(0-4-2)
  (Principles of Cooking Whole Foods and Organic Foods Operations)
  วิชาบังคับร่วม: CAT 385 หลักการประกอบอาหารธรรมชาติและอาหารอินทรีย์
	 	 ปฏิบัติก�รว�งแผนมื้ออ�ห�ร	ก�รเตรียมและก�รนำ�เสนอ

CAT 386 ศิลปะการประกอบอาหารโพรไบโอติก  1(1-0-2)
  (Probiotic Culinary Arts)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 386 ปฏิบัติการศิลปการประกอบอาหารโพรไบโอติก
	 	 แนวคิดเก่ียวกับอ�ห�รโพรไปโอติกซึ่งใช้ประโยชน์กับแบคทีเรียท่ีเป็นประโยชน์กับระบบก�ร
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ย่อยอ�ห�รจำ�พวกกรดแล็กติก	 ซึ่งมักพบในอ�ห�รหมัก	 ประโยชน์ของอ�ห�รโพรไบโอติกที่มีต่อสุขภ�พทั้ง
ก�รรักษ�โรค	ก�รป้องกันคว�มเจ็บป่วย	และก�รส่งเสริมสุขภ�พ	ศิลปะก�รปรุงอ�ห�รและเครื่องดื่มโพรไบ
โอติกที่มีสุนทรียท�งรสช�ติ	ก�รนำ�เสนอที่น่�สนใจ	และส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์	ก�รคำ�นวณ
ต้นทุน	ก�รตั้งร�ค�	และก�รพัฒน�สูตรอ�ห�รและเครื่องดื่มม�ตรฐ�น	ฝึกปฏิบัติต�มเนื้อห�
  
CAL 386 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารโพรไบโอติก  2(0-4-2) 
  (Probiotic Culinary Arts Operations)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 386 ศิลปะการประกอบอาหารโพรไบโอติก   
	 	 ปฏิบัติก�รปรุงอ�ห�รและเครื่องดื่มโพรไบโอติกที่มีสุนทรียท�งรสช�ติ	 ก�รนำ�เสนอ	 	 	 	 	 ก�ร
พัฒน�สูตรอ�ห�รและเครื่องดื่มม�ตรฐ�น	

CAT 392 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 2          1(0-40-20)
  (Food and Beverage Industrial Placement II)
  วิชาบังคับก่อน : CAT 291 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 1
	 	 ก�รประยุกต์ใช้คว�มรู้	 และทักษะก�รประกอบอ�ห�ร	 คว�มเข้�ใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักก�ร
ประกอบอ�ห�ร	และหลักคิดเกี่ยวกับอ�ห�รของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่�งกันในก�รฝึกปฏิบัติง�นใน
ส่วนปฏิบัติก�รครัวของธุรกิจบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มเป็นเวล�ไม่น้อยกว่�	8	สัปด�ห์	ผู้เรียนบูรณ�ก�รสิ่ง
ที่เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์ก�รฝึกง�นกับคว�มรู้จ�กชั้นเรียนผ่�นประสบก�รณ์ก�รฝึกปฏิบัติก�รที่มีเนื้อห�
เกี่ยวข้องกับก�รประกอบอ�ห�ร	 ก�รจัดก�รครัว	 ก�รบริห�รวิธีก�รทำ�ง�น	 และทักษะท�งสังคมในสถ�นที่
ทำ�ง�นและนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�

CAT 412 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร 1(1-0-2)
  (Molecular Gastronomy and Food Styling)
  วิชาบังคับร่วม : CAL 412 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร 
ก�รประกอบอ�ห�รโดยอ�ศัยหลักท�งวิทย�ศ�สตร์	 ม�ใช้ในก�รเปลี่ยนลักษณะของอ�ห�รท�งก�ยภ�พ
และเคมี		ให้มีคว�มสวยง�มเชิงศิลปะเกิดคว�มประทับใจ	พัฒน�ทักษะ	และมุมมองในก�รนำ�เสนออ�ห�ร
ทั้งต่อลูกค้�และต่อสื่อ	องค์ประกอบอ�ห�ร	และกระบวนก�รถ่�ยภ�พที่จำ�เป็นต่อก�รสื่อส�รก�รตล�ด	ก�ร
ตกแต่งอ�ห�รที่เหม�ะสมกับโอก�ส	และรูปแบบก�รเสิร์ฟ

CAL 412 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร 2(0-4-2)
  (Molecular Gastronomy and Food Styling Operation)
  วิชาบังคับร่วม : CAT 412 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร
	 	 ปฏิบัติก�รประกอบอ�ห�รโดยอ�ศัยหลักท�งวิทย�ศ�สตร์	 ม�ใช้ในก�รเปลี่ยนลักษณะของ
อ�ห�รท�งก�ยภ�พและเคมี	ให้มีคว�มสวยง�มเชิงศิลปะ	ตกแต่งอ�ห�ร	และรูปแบบก�รเสิร์ฟ
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CAT 491 โครงงาน 1    1(0-3-2)
  (Project I)
	 	 ค้นคว้�ข้อมูล	 ว�งแผนก�รทดลอง	 ประม�ณเวล�และค่�ใช้จ่�ยตลอดก�รทดลอง	 โดยมี
อ�จ�รย์เป็นที่ปรึกษ�	ส่งโครงร่�งโครงง�นเมื่อสิ้นสุดภ�คก�รศึกษ�	

CAT 492 โครงงาน 2   2(0-6-3)
  (Project II)
	 	 ทำ�ก�รทดลองต�มโครงร่�ง	 โครงง�น	 ภ�ยใต้ก�รควบคุมดูแลของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�โครงง�น	
ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์	เมื่อสิ้นสุดภ�คก�รศึกษ�

CAT 493 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 3          1(0-40-20)
  (Food and Beverage Industrial Placement III)
  ข้อบังคับการลงทะเบียน : เป็นวิชาสุดท้ายของการลงทะเบียนในหลักสูตร ไม่สามารถลง
ทะเบียนร่วมกับรายวิชาอื่นๆ ได้
	 	 ก�รประยุกต์ใช้คว�มรู้	 และทักษะท่ีได้จ�กก�รเรียนในช้ันเรียน	 และก�รฝึกปฏิบัติง�นก่อนหน้�
นี้ในก�รฝึกปฏิบัติง�นจริงกับสถ�นประกอบก�รด้�นอ�ห�รและเคร่ืองดื่มในต่�งประเทศหรือในไทยเป็น
เวล�ไม่น้อยกว่�	 6	 เดือน	 ผู้เรียนพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องโดยบูรณ�ก�รคว�มรู้ที่มีม�แต่เดิมกับประสบก�รณ์
ที่ได้จ�กก�รฝึกปฏิบัติง�นผ่�นร�ยง�นก่ึงวิจัยท่ีมีก�รเก็บข้อมูลปฐมภูมิจ�กสถ�นประกอบก�รและนำ�เสนอ
ร�ยง�นนั้นต่อคณะกรรมก�รประจำ�คณะ

CAT 494 สหกิจศึกษาในธุรกิจอาหาร 6(0-80-40)
  (Cooperative Education in Food Business)
	 	 ก�รฝึกง�นด้�นศิลปะและเทคโนโลยีก�รประกอบอ�ห�ร	 โดยฝึกปฏิบัติง�นเสมือนเป็นพนักง�น
ประจำ�ของหน่วยง�นนั้นไม่น้อยกว่�	 50	 สัปด�ห์	 หรือทั้งปีก�รศึกษ�ต่อเนื่องกัน	 และมีง�นเฉพ�ะที่ได้รับ
มอบหม�ยจ�กหน่วยง�นให้ปฏิบัติเสร็จสิ้น	 นักศึกษ�จะต้องนำ�เสนอร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ร�ยสัปด�ห์	
และผ่�นก�รประเมินผลง�นจ�กหน่วยง�นที่ทำ�ก�รปฏิบัติง�น	


