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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
(Tourism and Hospitality Management)
TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
		 (Tourism and Hospitality Industry)
คำ�จำ�กัดความ ความหมาย วิวัฒนาการ ความสำ�คัญ บทบาท แนวโน้ม องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว การค้าส่งด้าน
การท่องเที่ยว การค้าปลีกด้านการท่องเที่ยว บริการที่พัก การขนส่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม และการ
เดินทางเพื่อธุรกิจ นโยบายสาธารณะ และนโยบายภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สมาคม
วิชาชีพ ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ แนวคิดหลัก
เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
TRM 115 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
		 (Psychology for Service Industry and Cross Cultural Communication)
ประเด็นและกระบวนการพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลอันรวมถึง การเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยม
ในการทำ�งานและการพักผ่อน และการนำ�หลักจิตวิทยาไปใช้ในการงานบริการ การปลูกสำ�นึกและทักษะ
เกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้รับบริการ เพื่อร่วมงาน และคู่ค้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งต่างให้ความ
หมายที่แตกต่างกันกับคำ� สัญลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติ การให้บริการได้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าจากการสร้างความเข้าใจระหว่างกันโดยปราศจากข้อขัดแย้งด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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TRM 201 อารยธรรมไทยเปรียบเทียบสำ�หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
		 และการบริการ
			
		 (Comparative Thai Civilization for Tourism and Hospitality Industry)
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต การปกครอง ศาสนา  ทัศนศิป์ ดนตรี
ภูมิปัญญา ประเพณี เทศกาล แนวความคิดเกี่ยวกับการธำ�รงรักษาและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย
TRM 211 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5)
		 (Tourism Geography)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ประเด็นสำ�คัญทางภูมิศาสตร์ เช่นแหล่งที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ชาติพันธุ์
พันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์และผลกระทบของประเด็นเหล่านัน้ ต่อแหล่งท่องเทีย่ วและกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วทัง้ ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เชิงประจักษ์
ผ่านกิจกรรมภาคสนาม ณ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์
TRM 214 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Special Events for Business Traveling)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ลักษณะธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ได้แก่การประชุม การจัดนิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ส่วนประกอบต่างๆ รูปแบบการแข่งขันปัจจัยความสำ�เร็จและข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนทั้งในระดับแหล่งท่องเที่ยว และระดับธุรกิจ   แนวโน้มธุรกิจและปัจจัยทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกที่มีผลต่อความสำ�เร็จทางธุรกิจ
TRM 225 งานมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
		 (Tour Guiding)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ลักษณะ และวิธีการจัดนำ�เที่ยวสำ�หรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ และโปรแกรมนำ�เที่ยวประเภทต่างๆ จิตวิทยาการนำ�เที่ยว บทบาท
และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ในการประสานงานกับส่วนสนับสนุนการจัดนำ�เทีย่ วต่างๆ เช่นทีพ่ กั บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การขนส่ง และแหล่งท่องเที่ยว หน้าที่ความรับผิดชอบ     หลักพื้นฐาน   ในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ การปฐมพยาบาล การดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติกับ
สถานการณ์จริงผ่านการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
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TRM 226 การวางแผนและการปฏิบัติการในธุรกิจนำ�เที่ยว
3(2-2-5)
		 (Tour Planning and Operations)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
แนวคิด และคำ�จำ�กัดความ ความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จด้านการบริการ และความสำ�เร็จเชิง
ธุรกิจของโปรแกรมนำ�เที่ยว ขั้นตอน เทคนิค และข้อคิดในการวางแผน และปฏิบัติการท่องเที่ยวแต่ละขั้น
ตอน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ และเฉพาะหน้าระหว่าง
การปฏิบัติการทัวร์ การเจรจาต่อรองกับคู่ค้า  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    ฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จำ�ลอง
TRM 227 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3(2-2-5)
		 (Tour Operator and Travel Agency Business Management)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
หน้าที่ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ต่อกัน และการพึ่งพากันของธุรกิจนำ�เที่ยว และตัวแทนท่อง
เที่ยวภายในห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว รูปแบบทางธุรกิจ แนวโน้ม ปัจจัยความสำ�เร็จหลัก ข้อมูลเชิง
ลึกที่เป็นปัจจุบัน การควบรวมกิจการทั้งแนวนอน และแนวตั้ง การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า  ลูกค้า  และ
คนกลาง อุปสรรค และโอกาสจากปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์อัตราส่วนทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ และมาตรการในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
TRM 317 การตลาดสำ�หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
		 (Marketing for Tourism and Hospitality Industry)
ความหมายของการตลาด และลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการบริการ
ความสำ�คัญต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคภาคการท่อง
เที่ยวและการบริการ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนปฏิบัติการทางการตลาดผ่าน
ส่วนผสมทางการตลาด ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการทำ�โครงงานที่กำ�หนดให้พัฒนาแผนการตลาดให้แก่
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการบริการ
TRM 318 จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
		 กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
		
(Professionalism, Ethics, and Laws in Tourism and Hospitality Industry)
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและลูกค้าภาคการ
บริการ ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีศุลกากร การกักกันสัตว์ การตรวจคนเข้าเมืองและการ
บังคับใช้กฎหมายแก่นักท่องเที่ยว
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TRM 320 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการบริการ
3(3-0-6)
		 (Service Customer Behavior)
สำ�รวจปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าภาคการ
บริการ แรงจูงใจ การหาข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ชุดทางเลือก เกณฑ์การตัดสินใจ และพฤติกรรมหลัง
การซื้อ วัฒนธรรม ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ กลุ่มอิทธิพล ครอบครัว อัตมโนภาพ ความเสี่ยงที่รับรู้ ความ
พึงพอใจ ผู้เรียนเรียนรู้และประยุกต์กรอบทฤษฎีในบริบทที่เกี่ยวข้องผ่านโครงงานวิจัยย่อยในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย
TRM 329 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
		 การท่องเที่ยวและการบริการ
		 (Social Sciences Research Methodology in Tourism and Hospitality Industry Context)
แนวคิดและกระบวนการในการทำ�วิจัยทางสังคมศาสตร์ในบริบทของอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวและการบริการ ได้แก่กระบวนทรรศน์ในการทำ�วิจัย การกำ�หนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้แก่ การกำ�หนดคำ�ถามการวิจัย การกำ�หนดตัวแปร การตั้ง
สมมติฐาน การกำ�หนดจำ�นวนประชากร การทอดแบบสอบถาม การพิสูจน์สมมติฐาน       การตอบคำ�ถาม
การวิจัย การใช้กรณีศึกษา  การสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์   การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
การจัดเตรียมข้อมูลเชิงคุณภาพ และการแปรผลข้อมูลเชิงคุณภาพ
TRM 338 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)
		 (Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry)
นโยบาย ทฤษฎี การปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ โดยเฉพาะในธุรกิจบริษัทท่องเที่ยว ที่พักแรม กิจกรรมพิเศษ ครอบคลุมประเด็น ที่หลากหลาย
อันได้แก่ การจ้างงานและการสรรหา กฎหมายและความเท่าเทียม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการของพนักงาน
และกลยุทธ์ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ แนวทางและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษา
TRM 343 การขายและการตลาดในธุรกิจนำ�เที่ยว
3(3-0-6)
		 (Sales and Marketing in Tour Business)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
นิยามของการขาย หลักการการขายและการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด เทคนิคการขาย
การเจรจาโต้ตอบ การเจรจาต่อรอง การเปิดและปิดการขาย การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  การขายโดยตัว
บุคคลการขายทางไกล พาณิชย์อิเลคโทรนิค ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว การสร้างความประทับใจในงาน
ขายและการบริการหลังการขาย
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TRM 360 การสื่อสารขั้นสูงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำ�หรับ
3(3-0-6)
		 นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
		 (Advanced Communication for Inbound Tourism)
		
วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุดในสถานการณ์
ต่างๆที่เป็นไปได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวสำ�หรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ การสื่อสารระหว่างตัวแทนนำ�เที่ยว
คู่ค้า  ตัวแทนท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศ การจอง และเจรจากับคู่ค้าหลัก ได้แก่ บริการที่พัก บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม บริการค้าปลีกของที่ระลึก การสื่อสารกับมัคคุเทศก์ ผู้นำ�เที่ยว คนขับรถ เทคนิคในการ
ขายทัวร์ให้นักท่องเที่ยวซื้อเพิ่ม สำ�รวจ สำ�นวน และคำ�เรียกขาน และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการการท่องเที่ยว
การใช้สำ�นวน และบทสนทนาที่ใช้บ่อยในการให้บริการ และแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่นักท่องเที่ยว รายวิชานี้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
TRM 363
		

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
3(3-0-6)
(Introduction to ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Countries)
ความเป็นมาของความร่วมมือ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคด้านการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ (Dos and
Don’ts) ในการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
TRM 364 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำ�คัญของกลุ่มประเทศอาเซียน
3(2-2-5)
		 และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
		 (ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Key Tourism Resources)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม		
		 แม่น้ำ�โขง
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญของกลุม่ ประเทศอาเซียนและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�ำ้ โขง ทัง้ ทีเ่ ป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมเยือน กิจกรรม
ประเพณี ที่น่าสนใจ รวมทั้งกิจกรรมกีฬา การประชุม การจัดนิทรรศการ อาหาร สินค้าพื้นเมือง เรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และศึกษาดูงานการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง

TRM 365 โลจิสติกส์และการอำ�นวยความสะดวกการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
		 กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง		
		 (Logistics and Travel Facilitation in ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS))
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม		
		 แม่น้ำ�โขง
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ข้อมูลการเดินทางในกลุม่ ประเทศอาเซียนและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�ำ้ โขง ได้แก่ เส้นทางคมนาคม
ทั้งทางบก ทางน้ำ� และทางอากาศ การอำ�นวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว เช่น การตรวจ
คนเข้าเมือง การศุลกากร การทำ� Visa การลำ�เลียงสัมภาระ การชำ�ระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว และ
การซื้อตั๋วเดินทางต่างๆ การเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยว และโอกาสในการไปทำ�งานด้านท่องเที่ยว ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานการท่องเที่ยวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
TRM 493 โครงการพิเศษด้านท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนและ
3(1-4-4)
		 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
		 (Special Project on ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Tourism)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและ อนุภูมิภาคลุ่ม		
				
แม่น้ำ�โขง
			
TRM 364 ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญของกลุม่ ประเทศอาเซียนและ
				
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น้ำ�โขง
			
TRM 365 โลจิสติกส์และการอำ�นวยความสะดวกการท่องเที่ยว
		
กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและดำ�เนินการจัดทำ�โครงการพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง โดยใช้กระบวนการวิจัย การศึกษา  ค้นคว้า  การสังเกต
และการคิดวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยและจัดทำ�รายงานฉบับ
สมบูรณ์
TRM 494 การสัมมนาการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง 3(2-2-5)
		 (Seminar on ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Tourism)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม		
				
แม่น้ำ�โขง
			
TRM 364 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำ�คัญของกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุ
				
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
					TRM 365 โลจิสติกส์และการอำ�นวยความสะดวกการท่องเที่ยว
				
กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
ความรู้เกี่ยวกับการสัมมนา จัดสัมมนาอภิปรายระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น ในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง    เน้นการนำ�เสนอ
ประเด็นที่น่าสนใจ สภาพปัจจุบัน ปัญหา โอกาส และอนาคตของการจัดการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ก่อนออกไปสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง   
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TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
3(3-0-6)
		 (General Information on Cruise Tourism)
ศึกษาเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วด้วยเรือสำ�ราญ ความเป็นมาของธุรกิจการท่องเทีย่ วด้วยเรือสำ�ราญ
และอนาคตของธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ (Look back and Look forward) การจำ�แนก
ประเภทต่างๆ ของเรือสำ�ราญ (Cruise Ships) เส้นทางการเดินเรือสำ�ราญ และช่วงเวลาท่องเที่ยวในแต่ละ
เส้นทาง โครงสร้างการบริหารงานบริษัทเรือสำ�ราญ จริยธรรม กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบน
เรือสำ�ราญ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเรือสำ�ราญอย่างยั่งยืน
TRM 367 การจัดการ การให้บริการและการอำ�นวยความสะดวก
3(2-2-5)
		 ในการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
		 (Cruise Tourism Management)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การอำ�นวยความสะดวกเรือ่ งการชำ�ระค่าสินค้าและบริการและการซือ้ ตัว๋ เดินทางต่างๆ ทีเ่ กีย่ ว
กับเรือสำ�ราญ โลจิสติกส์สำ�หรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำ�ราญ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ  
ความปลอดภัยในการทำ�งานบนเรือ   พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ การจัดการผู้โดยสาร การฝึก
รับสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือ การเป็นผู้นำ�และการทำ�งานเป็นทีม ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
TRM 368 งานบริการบนเรือสำ�ราญ		
3(2-2-5)
		 (Hospitality Management on Cruise)
วิชาบังคับก่อน : TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการนักท่องเที่ยวบนเรือสำ�ราญ ด้านการบริการ ส่วนหน้า 
งานแม่บา้ น การบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ งานอำ�นวยความสะดวกทัว่ ไปในเรือสำ�ราญ (Cruise concierge)
รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษบนเรือสำ�ราญ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ    
TRM495 โครงการพิเศษการท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ
3(1-4-4)
		 (Special Project on Cruise)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
			
TRM 367 การจัดการการให้บริการและการอำ�นวยความสะดวก		
				
ในการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
			
TRM 368 งานบริการบนเรือสำ�ราญ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และการจัดทำ�โครงการพิเศษ จัดทำ�โครงการพิเศษ
ด้านท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการท่องเที่ยว เช่น การจัดการ การให้บริการ และการ
อำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบนเรือสำ�ราญ  เป็นต้น โดยนำ�ปัญหาเข้าสู่กระบวนการวิจัย การศึกษา
ค้นคว้าการสังเกต และการคิดวิเคราะห์  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย และ
จัดทำ�รายงานฉบับสมบูรณ์
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TRM 496 การสัมมนาการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
3(1-4-4)
		 (Seminar on Cruise Tourism )
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
			
TRM 367 การจัดการการให้บริการและการอำ�นวยความสะดวกในการ
				
ท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
			
TRM 368 งานบริการบนเรือสำ�ราญ
         
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสัมมนา จัดการสัมมนาอภิปราย ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ความคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ เน้นการนำ�เสนอประเด็นที่น่า
สนใจ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และอนาคตของการจัดการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำ�ราญ
TRM 381 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
		 (Recreation for Tourism)
หลักและวิธีการจัดนันทนาการด้านต่างๆ สำ�หรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน โดยเฉาพะทักษะ
ในด้านการนำ�เกม หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนาน และฝึกควบคุมพฤติกรรมของผู้เล่นให้อยู่ในกรอบที่
กำ�หนด โดยใช้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมท่องเที่ยวมาปรับใช้
TRM 382 การนำ�เที่ยวในต่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (Outbound Tour Conducting)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 227 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
			
TRM 225 งานมัคคุเทศก์
แหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศ เริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรปและแอฟริกา เส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดิน
ทางไปเที่ยวชม การทำ�รายการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค การประสานงานกับผู้ประสานงานในท้องถิ่น การ
ทำ�งานร่วมกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เทคนิคการแปลข้อมูลในการนำ�เที่ยว  การนัดหมาย การประสานงานกับสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกในท้องถิ่น สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ  เวลาท้องถิ่น เงินตราต่างประเทศ การเดินทาง
เข้าออกประเทศต่างๆ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
TRM 383 การนำ�ชาวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทย
3(2-2-5)
		 (Inbound Tour Conducting)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 227 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
			
TRM 225 งานมัคคุเทศก์
เรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย การ
ดูแลนักท่องเที่ยว การนำ�เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในประเทศไทย การนำ�นัก
ท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรม การแนะนำ�อาหารการกิน การแต่งกาย มารยาทไทย ความเชื่อ ศาสนาประจำ�ชาติ

1584
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

และการท่องเที่ยวในเทศกาล งานประเพณีต่างๆ ที่สำ�คัญของไทย โดยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำ�มา
ประยุกต์ใช้ในการนำ�นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศไทย
TRM 401 ระบบสารสนเทศสำ�หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
		 (Tourism and Hospitality Industry Information System)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การใช้ใน
งานปฏิบัติการ การตลาด และการค้าปลีกเพื่อการสร้างประสิทธิผลสูงสุด และผลิตภาพขององค์กร แนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้าปลีก และการสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อช่วยการตัดสินใจในระดับแผนก และองค์กรผ่านรายงาน
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
อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสถานการณ์การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติและนานาชาติที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆโดยใช้หลักความรู้จากรายวิชาต่างๆที่ได้
ศึกษามาแล้วเป็นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ การฟังบรรยายจากผู้ทรง
คุณวุฒิ การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการนำ�เสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะ
อย่างมืออาชีพ
TRM 440 ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)
		 (Electronic and Mobile Phone Travel Retail Business)
		
วิชาบังคับก่อน: TRM 317 การตลาดสำ�หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
การสำ�รวจแนวคิด วิวัฒนาการ และคุณลักษณะของ พาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ และพาณิชยกร
รมบนโทรศัพท์มือถือ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเดินทาง ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความเจริญเติบโต
ของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ รูปแบบธุรกิจ และ ปัจจัยความสำ�เร็จ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในบริบท
พาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ และพาณิชยกรรมบนโทรศัพท์มือถือ การสื่อสารทางการตลาด ความปลอดภัยและ
การจ่ายเงิน ประเด็นความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  การปรับตัวของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวหน้าร้านให้เข้ากับ
สภาวะแวดล้อมใหม่ที่ครอบงำ�โดยธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์
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TRM 441 การสื่อสารการตลาดและสังคมออนไลน์สำ�หรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
		 (Social Media and Marketing Communication for Tourism Business)
การสำ�รวจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการเดินทาง การเปลี่ยน
ผ่านจากเว็บ 1.0 ไปยัง เว็บ 3.0 การนำ�คำ�พูดปากต่อปากไปสู่ข้อมูลดิจิทอล อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์
กับพฤติกรรมนักเดินทาง และกระบวนการตัดสินใจของนักเดินทาง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคู่ค้า  และ
ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจการเดินทาง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยว
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ
TRM 449 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3(2-2-5)
		 (Sustainable Tourism Development)
ความหมาย และ ความเป็นมาของการพัฒนาแนวคิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์
ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นหลักการและการดำ�เนินงานการท่องเทีย่ ว
ประเภทต่างๆ ทีน่ �ำ หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาปรับใช้เพือ่ ประโยชน์ทย่ี ง่ั ยืนทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมและ
สังคมของชุมชนทีเ่ ป็นจุดหมายปลายทาง เช่น การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การท่องเทีย่ ว
ชุมชน ผูเ้ รียนได้ประสบการณ์เชิงประจักษ์เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนผ่านประสบการณ์ภาคสนาม
TRM 463 การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (Advanced Communication for Outbound Tourism)
		
วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารต่อเนื่องเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างตัวแทนท่องเที่ยวต่างประเทศ
กับบริษัทจัดนำ�เที่ยวในต่างประเทศ การจอง การต่อรอง และการยืนยันบริการสนับสนุน การสื่อสารระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้องระหว่างนำ�เที่ยว เทคนิคการติดต่อกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ เจ้าหน้าที่สายการบิน
การตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันพืชและสัตว์ ศุลกากร การประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง สถานทูต
โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย ธนาคาร เพื่อแก้ปัญหาที่คาดการณ์ และไม่ได้คาดการณ์ไว้ และการควบคุม
คุณภาพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำ�เที่ยว รายวิชานี้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
TRM 490 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
3(1-4-4)
		 การท่องเที่ยวและการบริการ
		 (Preparation for Internship in Tourism and Hospitality Industry)
		
วิชาเรียนร่วม : TRM430 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
		 และการบริการ
การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงความสำ�คัญของการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ วินัยการทำ�งาน มรรยาทในสถานที่ทำ�งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้
อุปกรณ์สำ�นักงาน การทำ�เอกสารโต้ตอบธุรกิจ การเตรียมตัวสมัครงาน รวมถึงเทคนิคการนำ�เสนออย่างมือ
อาชีพ ผูเ้ รียนยังได้รบั การพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงานในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรม
การบริการผ่านการกิจกรรมการฝึกปฏิบัติอีกด้วย
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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
ประสบการณ์การเรียนรูท้ บ่ี รู ณาการความรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียนภาคทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์การ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์การทำ�งาน ในภาระหน้าที่
ต่างๆ ในสถานประกอบการณ์การท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมการบริการไม่ต�ำ่ กว่า 4 เดือน หรือ 600 ชัว่ โมง
*TRM 492 สหกิจศึกษาสำ�หรับการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
9(0-35-18)
		 (Cooperative Education in Tourism and Hospitality Management)
		
วิชาบังคับก่อน : TRM 490 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
				
การท่องเที่ยวและการบริการ
ฝึกงานด้านการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติ
งานเสมือนเป็นพนักงานประจำ�ของหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน ติดต่อกัน และมี
งานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ�วัน ส่งทุก
สัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน
หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา  TRM 492 สหกิจศึกษาสำ�หรับการจัดการการท่องเที่ยวและ
การบริการ ไม่ต้องเรียนรายวิชา  TRM 430   สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
การบริการ TRM 463 การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ และTRM 491 การฝึกปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
(Hotel and Restaurant Management)
คำ�อธิบายรายวิชา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
HOS 110 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ
3(3-0-6)
		 (Personality Development and Hospitality Arts)
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสำ�คัญและแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอกให้เหมาะสมกับมาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการต้อนรับนักเดิน
ทางนักท่องเที่ยวและลูกค้าในธุรกิจอาคันตุกะสัมพันธ์ตามมาตรฐานสากลทั้งในการสื่อสารด้วยวาจา ภาษา
ท่าทาง บุคลิกภาพ และขั้นตอนการบริการที่เหมาะสม
HOS 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
		 (Introduction to Hotel Business)
การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การ การดำ�เนินงานของทีพ่ กั แรมและโรงแรม ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรม ตลอดจนโรงแรมอื่นในเครือเดียวกันและในเครืออื่น ๆ   การแข่งขันทาง
ธุรกิจ  และการติดต่อสื่อสารทางการตลาด  แนวโน้มของธุรกิจโรงแรม
HOS 112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
		 (Food and Beverage Knowledge)
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร กรรมวิธีการเตรียมและการ
ประกอบอาหาร ประเภทของสต็อก ซอส และซุป ประเภทของอาหารตะวันตก ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ขั้น
ตอนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภท คำ�ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม
HOS 221 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
		 (Food and Beverage Service Management)
วิชาบังคับก่อน : HOS 112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสร้างแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแบ่งสายงานบริการและการหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงประเภทของภัตตาคารและรูปแบบการบริการอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมความพร้อมของห้องอาหารก่อนเปิดให้บริการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การประสานงานระหว่างงานบริการและงานครัว การให้บริการรูม
เซอร์วิส สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน การจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าได้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและสถานการณ์จริง    
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HOS 222 การจัดการการบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
		 (Front Office Service Management)
โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าของ
โรงแรม วิธีปฏิบัติการสำ�รองและจัดสรรห้องพัก ชนิดของห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน การจัดการ
ด้านสัมภาระ การบริการข่าวสารข้อมูล  การให้บริการโทรศัพท์ การให้บริการตู้นิรภัย ศูนย์บริการธุรกิจ  การ
รับคืนห้องพัก การให้บริการการชำ�ระเงิน และงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานต้อนรับส่วนหน้า  การ
ประสานงานกับแผนกต่างๆ ของโรงแรม บริษัทนำ�เที่ยวและสายการบิน การแก้ไขความขัดแย้งและคำ�
ตำ�หนิของลูกค้า ฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
HOS 223 การจัดการการบริการแม่บ้าน
3(2-2-5)
		 (Housekeeping Service Management)
โครงสร้างแผนกแม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของพนักงานแม่บ้าน การ
ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ  การเรียนรู้อุปกรณ์ทำ�ความสะอาด  การแบ่งแยกชนิดของอุปกรณ์ วิธีการใช้
การบำ�รุง รักษา ชนิดของน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด  การบริการห้องพักแขก ผ้าที่ใช้ในโรงแรม    ห้องผ้า  เครื่อง
แบบพนักงาน การวางแผนและจัดการระบบ รายการสำ�รวจพื้นที่ที่ต้องทำ�สะอาด ตารางความถี่ของการทำ�
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การวางแผนกำ�ลังคน การจัดตารางทำ�งานหมุนเวียน
พนักงาน ตารางวันหยุด การติดต่อการทำ�ความสะอาด ชนิดและวิธีการทำ�สัญญา การตกแต่งภายใน (เบื้อง
ต้น) การซักรีด การขจัดรอยเปื้อน การสำ�รวจห้องพักแขก มีการฝึกปฏิบัติการ  ทำ�ความสะอาด การทำ�ห้อง
พัก การจัดดอกไม้ ในโอกาสต่าง ๆ การจัดการกับคำ�ร้องเรียนจากแขกในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งระบบเกี่ยวกับ
ของสูญหาย
HOS 224 การบัญชีสำ�หรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3(3-0-6)
		 (Accounting for Hotel and Restaurant Business)
ระบบบัญชีโรงแรมและภัตตาคาร ประเภทข้อมูลบัญชีในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การ
วิเคราะห์รายได้และรายจ่ายจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของรายได้
และรายจ่ายของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การจัดทำ�บัญชี วิธีการหาข้อมูลในการทำ�บัญชี การใช้บัญชีใน
การควบคุมธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การจัดทำ�งบประมาณของโรงแรมและภัตตาคาร
HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
		 (Communication in Tourism and Hospitality Industry)
		
วิชาบังคับก่อน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
สื่อสารในบริบทการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการให้บริการการท่องเที่ยว
และการบริการ เน้นการสื่อสารสร้างสรรค์กับนักท่องเที่ยวและผู้รับบริการ การทักทาย การกล่าวต้อนรับ การ
แจ้งข้อมูล การตอบปฏิเสธ โดยพัฒนาทักษะการอ่าน การฟังและพูดให้แก่ผู้เรียนผ่านทั้งกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

1589
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

HOS 341 การขายและการตลาดโรงแรมและภัตตาคาร
3(3-0-6)
		 (Hotel and Restaurant Sales and Marketing)
		
วิชาบังคับก่อน : MKT 201 หลักการตลาด
บทบาทของแผนกการขายและการตลาด หน้าที่การจัดการ วิธีการขายและส่งเสริม   การขาย
โดยการวิเคราะห์ผลผลิต การโฆษณา และการขายตรง ขอบข่ายของการขาย และการส่งเสริม  การขายรวม
ทั้งการขายเป็นกลุ่ม การจัดประชุม การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และบันเทิง การจัดงานพิเศษ การ
โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาดของโรงแรมและภัตตาคาร
HOS 342 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3(3-0-6)
		 (Ethics and Law for Hotel and Restaurant Business)
กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ คำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจในโรงแรม
และภัตตาคาร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าสำ�นักโรงแรม  
การดูแลความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสุขภาพของผู้ใช้บริการ และความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร และระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
HOS 343 การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
		 (Food and Beverage Control)
บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการด้านการตรวจนับ การขอ
อนุมัติจัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การวางแผน การควบคุมราคา การจัดทำ�
ตำ�รับอาหารมาตรฐาน การกำ�หนดราคาอาหารให้เหมาะสมกับคุณค่า  การจัดทำ�เมนูอาหารและเครื่องดื่มที่
เป็นมาตรฐาน การวางแผนเมนู ราคาเมนูอาหาร และการจัดเตรียมรายงานบัญชีการควบคุม
HOS 344 การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
		 (Banquet and Catering Service Management)
		
วิชาบังคับก่อน : HOS 221 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสร้างธุรกิจจัดเลี้ยง การดำ�เนินงานในธุรกิจจัดเลี้ยง การตลาดของธุรกิจจัดเลี้ยง    การออกแบบรายการ
อาหารสำ�หรับโอกาสต่าง ๆ การจัดสถานที่ และห้องจัดเลี้ยง การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สำ�หรับงาน
จัดเลี้ยง การวางแผนการทำ�งาน และการจัดการ การควบคุม การอบรมพนักงานบริการ บุคลิกภาพและ
จริยธรรมของพนักงาน  มีการฝึกปฏิบัติการจัดเลี้ยงในมหาวิทยาลัย
HOS 345 การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
		 (Advanced Communication in Hotel Business)
		
วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งและรับสาร การ
ประกาศข้อความ การบันทึก ติดต่อกับแขก ตัวแทนนำ�เที่ยว หรือบริษัทลูกค้า  เพื่อการจอง และการยืนยัน
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บริการห้องพัก และบริการอื่นๆของโรงแรม การรายงานประจำ�วัน ส่งงานระหว่างรอบบริการ การให้บริการ
แขกในแผนกห้องพัก และบริการอาหารและเครื่องดื่ม การรับโทรศัพท์ การนำ�เสนอโรงแรมเพื่อการขาย งาน
ปฏิคมในโรงแรม โดยผ่านกิจกรรมและบทบาทสมมุติในบริบทต่างๆในฐานะพนักงานผู้ให้บริการซึ่งต้องใช้
ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับผู้รับบริการและคำ�นึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
HOS 346 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3(2-2-5)
		 (Information Technology for Hotel and Restaurant Business)
		
วิชาบังคับก่อน : HOS 221 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
			
HOS 222 การจัดการการบริการส่วนหน้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับการจัดการโรงแรมและภัตตาคารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
การดำ�เนินงานในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมและภัตตาคาร เช่น งานสำ�รองห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า  งาน
สำ�รองที่นั่งในห้องอาหาร งานการจัดการและการเงิน และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการแขก ฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
HOS 361 งานประชาสัมพันธ์โรงแรม
3(3-0-6)
		 (Public Relations for Hotel Business)
วิวัฒนาการ หลักการ กระบวนการดำ�เนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมการขายของ
โรงแรมการผลิตและการเลือกใช้สื่อ และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การ
จัดสายงาน การประชาสัมพันธ์ภายในโรงแรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
HOS 365 การจัดดอกไม้สำ�หรับธุรกิจโรงแรม
3(1-4-4)
		 (Flower Arrangement for Hotel Business)
ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ การเลือกซื้อ การเตรียม การใช้ การเก็บรักษาดอกไม้และใบไม้ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ รูปแบบของการจัดดอกไม้ ขั้นตอนและเทคนิคในการจัดดอกไม้ การนำ�
เสนอผลงานการจัดดอกไม้
HOS 366 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
		 (Environmental Management in Hotel Business)
ภาพรวมการจัดการสิง่ แวดล้อมในโรงแรม การจัดการขยะและของเสีย การจัดการด้านพลังงาน
ระบบไฟฟ้า  น้ำ� แสงสว่าง การควบคุมมลภาวะทางเสียง การซ่อมบำ�รุง ระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
อาคารและห้องพัก  รวมทั้งการเยี่ยมชมกิจการโรงแรมที่เป็นผู้นำ�ด้านการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม
HOS 367 การจัดการสปาและศูนย์ออกกำ�ลังกาย
3(3-0-6)
		 (Spa and Fitness Management)
ประเภทของสปาและศูนย์ออกกำ�ลังกาย การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานและหน้าที่
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ความรับผิดชอบ การดูแลพื้นที่ปฏิบัติการในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย การจัดการด้านการตลาด
และการเงิน การจัดการด้านคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
HOS 370 การจัดการการบริการบาร์		
3(2-2-5)
		 (Bar Service Management)
		
วิชาบังคับก่อน : HOS 112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสร้างของแผนกเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในบาร์ การเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดบาร์ และปิดบาร์   การออกแบบและวางแผนบาร์ ผัง แบบแปลนการจัดแบ่งพื้นที่ส่วนต่าง ๆ และ
การทำ�ความสะอาดพื้นที่บริการ ระบบควบคุมบาร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  การควบคุมสต๊อก  การให้บริการเครื่องดื่ม  การจัดทำ�รายงานยอดขายเครื่องดื่มประจำ�วัน การ
จัดการข้อร้องเรียนของแขก  ฝึกปฏิบัติงานการผสมเครื่องดื่มที่ที่ไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ตามสูตร
มาตรฐานสากล การชงชาและกาแฟ
HOS 372 ศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ
3(1-4-4)
		 (International Culinary Arts)
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติตา่ งๆ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับเครือ่ งปรุงและวัตถุดบิ
ในการประกอบอาหารของชาติตะวันออก และตะวันตก ขั้นตอนการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ  เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร  การจัดรายการอาหารประเภทต่างๆ   การพัฒนาและ
ประยุกต์รายการอาหาร ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารชาติตะวันออก และตะวันตก
HOS 373 ศิลปะการทำ�ขนมอบ		
3(1-4-4)
		 (Pastry and Bakery Culinary Arts)
ความรู้เบื้องต้นและความรู้ประยุกต์เกี่ยวกับการทำ�ขนมอบ   การทำ�ขนมปังชนิดต่าง ๆ  พาย
ชนิดต่าง ๆ เค้กชนิดต่าง ๆ  การออกแบบ  การแต่งหน้าเค้ก และขนมอื่นๆ แ เครื่องใช้ วัสดุที่นำ�มาใช้แต่งให้
สวยงาม เหมาะสมกับโอกาส และสมัยนิยม  การเก็บรักษา  การบรรจุหีบห่อ  การ จัดจำ�หน่าย
HOS 374 สุขาภิบาลอาหาร ความสะอาด และความปลอดภัยในครัว
3(3-0-6)
		 (Food Sanitation Hygiene and Kitchen Safety)
สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ทำ�ให้อาหารเป็นพิษ โรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ และการ
ป้องกัน การจัดเตรียมอาหารให้ถูกสุขอนามัย อนามัย วิธีบำ�รุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้   และผู้
เกี่ยวข้องกับการบริการด้านอาหาร วิธีการใช้เครื่องครัวอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี การป้องกันอันตรายจาก
การใช้เครื่องมือ ระบบการจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบธุรกิจต่างๆ ของ
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
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HOS 443 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำ�หรับโรงแรมและภัตตาคาร
3(3-0-6)
		 (Human Resource Management for Hotel and Restaurant)
		
วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
การจัดการงานบุคคล ความรับผิดชอบและหน้าที่ การวางแผนกำ�ลังคน การสรรหา  การคัด
เลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การเลื่อนขั้น การสื่อสาร และ
แรงงานสัมพันธ์
HOS 444 สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(2-2-5)
		 (Seminar on Current Topics in Tourism and Hospitality Industry)
นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตนับจบได้ไม่ต่ำ�กว่า 110 หน่วยกิต
การอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ปัจจัย
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติและนานาชาติที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆโดยประยุกต์ใช้ความ
รู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วเป็นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ การ
ฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการนำ�เสนอ
ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างมืออาชีพ
HOS 445 การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจภัตตาคารและจัดเลี้ยง
3(3-0-6)
		 (Advanced Communication in Restaurant and Catering Businesses)
		
วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
เทคนิคการสือ่ สารเชิงกลยุทธ์เพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำ�เนินการธุรกิจภัตตาคาร การติดต่อ
การเจรจาต่อรอง การคัดสรรวัตถุดิบ การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การสื่อสารภายในครัว และส่วนต้อนรับของ
ภัตตาคาร การจัดทำ�เอกสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจ
ภัตตาคาร การจัดเลี้ยงในและนอกสถานที่ประเภทต่างๆ การนำ�เสนอรูปแบบการจัดเลี้ยง รวมถึงสื่อสาร
เกีย่ วกับการเงินและการธนาคารสำ�หรับธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลีย้ ง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
HOS 460 การศึกษาอิสระในธุรกิจที่พักแรม
3(1-4-4)
		 (Independent Study in Lodging Business)
การพัฒนาโครงการการศึกษาอิสระจากความริเริ่มของผู้เรียนเอง เกี่ยวกับประเด็นในธุรกิจ
ที่พักแรม โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึกษาพัฒนาโครงการโดยเริ่มจาก การ
ระบุปัญหาของประเด็นการศึกษาที่สนใจ การเลือกและทบทวนทฤษฏีและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การวิเคราะห์ปัญหา และการเสนอวิธีแก้ปัญหาจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
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HOS 465 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
		 (Electronic Marketing for Hotel Business)
		
วิชาบังคับก่อน : HOS 341 การขายและการตลาดโรงแรมและภัตตาคาร
การประยุกต์ใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์และโมเดลทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การทำ�วิจัยการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมของผู้ซื้อ
ส่วนผสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
HOS 466 การออกแบบและการจัดการสิ่งอำ�นวยความสะดวกในโรงแรม
3(3-0-6)
		 (Hotel Facilities Design and Management)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบและจัดการสิ่งอำ�นวยความสะดวกในโรงแรม          การ
วางแผนออกแบบและจัดการพื้นที่หลัก แผนผังชั้นห้องพัก ห้องพัก พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สำ�หรับการบริหาร
และส่วนหลังของโรงแรม แนวโน้มการออกแบบและการจัดการ
HOS 467 การจัดการคุณภาพการบริการในโรงแรม
3(3-0-6)
		 (Hotel Service Quality Management)
แนวคิดและหลักการของการจัดการคุณภาพการบริการในโรงแรม การวางแผนการดำ�เนิน
งานด้านคุณภาพการบริการ กลยุทธ์การบริการ การประเมินคุณภาพการบริการ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการ
HOS 468 การจัดการธุรกิจที่พักทางเลือก
3(3-0-6)
		 (Alternative Lodging Business Management)
ประเภทของธุรกิจที่พักทางเลือก การวางแผนและพัฒนา  การจัดการด้านการบริการและสิ่ง
อำ�นวยความสะดวก การจัดกิจกรรมนันทนาการ การรักษาความปลอดภัย การจัดการด้านการตลาดและ
การเงิน การจัดการด้านคุณภาพการให้บริการ การบริหารความเสี่ยงและการแก้ปัญหาในการดำ�เนินธุรกิจ  
HOS 471 ศิลปะการประกอบอาหารไทย
3(1-4-4)
		 (Thai Culinary Arts)
วัฒนธรรมอาหารไทยในแต่ละภาค ขั้นตอนพื้นฐานในการประกอบอาหารไทย หลักในการ
เตรียมอาหารไทย การประกอบและการเสิร์ฟอาหารไทย คุณสมบัติของอาหารไทย และเครื่องปรุงหลัก การ
วางแผนรายการอาหารตามลักษณะที่แตกต่างกัน ปฏิบัติการประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการ
HOS 472 ศิลปะการทำ�ขนมไทย		
3(1-4-4)
		 (Thai Dessert Culinary Arts)
ประเภทและคุณลักษณะของขนมไทย วัตถุดิบพื้นฐานของขนมไทย เทคนิคและวิธีการทำ�
ขนมไทยชนิดต่าง ๆ การบรรจุภัณฑ์  การเก็บรักษา 
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HOS 473 การออกแบบตกแต่งอาหาร
3(1-4-4)
		 (Food Styling)
การประกอบอาหารและศิลปะการตกแต่งอาหาร การจัดองค์ประกอบ ด้านการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำ�ให้อาหารมีรูปลักษณ์สวยงามและโดดเด่น น่ารับประทาน
สำ�หรับการบริการหรือการถ่ายภาพ
HOS 474 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้
3(1-4-4)
		 (Vegetable and Fruit Carving Arts)
ประวัติความเป็นมา  หลักทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือกซื้อ การ
เตรียม และการเก็บรักษา ผักผลไม้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก รูปแบบของงานแกะสลักผักและ
ผลไม้ ขั้นตอนและเทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ การประกอบและการเก็บรักษาผลงานแกะสลักการนำ�
เสนอผลงานแกะสลัก
HOS 475 การจัดการครัว			
3(3-0-6)
		 (Kitchen Management)
โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกครัว ความสัมพันธ์
ของแผนกครัวกับแผนกอื่น ๆ แนวคิดและรูปแบบการจัดการครัว การออกแบบและวางผังครัว การติดตั้ง
อุปกรณ์และการบำ�รุงรักษา ความสัมพันธ์ของการออกแบบรายการอาหารกับการออกแบบครัว การควบคุม
ต้นทุนและคุณภาพอาหาร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัย ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ใช้ในงานครัว
HOS 476 การจัดการภัตตาคาร		
3(3-0-6)
		 (Restaurant Management)
ประเภทของภัตตาคาร แนวคิดการดำ�เนินธุรกิจภัตตาคาร การออกแบบห้องอาหารและส่วน
ประกอบต่าง ๆ การจัดองค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การวางแผนและจัดการทรัพยากรบุคคล
การวางแผนและการวิเคราะห์รายการอาหารและเครื่องดื่ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจภัตตาคาร แนวโน้มของธุรกิจภัตตาคาร  
HOS 492 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3(1-4-4)
		 (Preparation for Internship in Hotel and Restaurant Business)
การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงความสำ�คัญของการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ วินัยการทำ�งาน มรรยาทในสถานที่ทำ�งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ใช้อุปกรณ์สำ�นักงาน การทำ�เอกสารโต้ตอบธุรกิจ การเตรียมตัวสมัครงาน รวมถึงเทคนิคการนำ�เสนออย่าง
มืออาชีพ ผู้เรียนยังได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผ่าน
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติอีกด้วย
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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
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์
การประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การทำ�งานใน
ภาระหน้าที่ต่างๆในสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และภัตตาคาร ไม่ต่ำ�กว่า  4 เดือน หรือ 600 ชั่วโมง   
ผู้เรียนนำ�เสนอรายงานการฝึกงานต่อกรรมการของสาขาวิชา
*HOS 494 สหกิจศึกษาสำ�หรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
6(0-40-20)
		 (Cooperative Education for Hotel and Restaurant Business)
ฝึกงานด้านการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร โดยนักศึกษาต้องปฏิบตั งิ านเสมือนเป็นพนักงาน
ประจำ�ของหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนติดต่อกัน และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุกสัปดาห์ และต้องผ่านการ
ประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน
หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา  HOS494 สหกิจศึกษาสำ�หรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ไม่ต้อง
เรียน 2 รายวิชา  ได้แก่ รายวิชา  HOS 492 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร และ รายวิชา  HOS 493 การฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งนักศึกษาต้องฝึก
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการอย่างน้อย 4 เดือน
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
(Aviation Business Management)
ABM 101 อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Aviation Industry)
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการบิน ประวัติความเป็นมา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบิน ลักษณะ องค์ประกอบ  องค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
ABM102
		

การพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมการบริการในวิชาชีพ ด้านการบิน
3(3-0-6)
(Personality and Service Culture Development in Aviation Profession)
หลักการ แนวคิด เกีย่ วกับการพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมการบริการในธุรกิจด้านการบิน
บทบาทการเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจด้านการบิน กระบวนการบริการ การดูแลความปลอดภัย การนำ�ทฤษฎี
ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ การปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทสากล การสื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และกลยุทธ์ในการบริการธุรกิจด้านการบิน
ABM 201 กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจด้านการบิน
3(3-0-6)
		 ( Laws and Ethics in Aviation Business)
กฎหมายการบินพลเรือน ระเบียบ และประเด็นจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจด้าน
การบิน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ การบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศ  เงื่อนไขข้อแนะนำ�เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ  รวมทั้ง
กรณีด้านจริยธรรมในธุรกิจด้านการบิน
ABM 203 การจัดการธุรกิจสายการบิน
3(3-0-6)
		 (Airline Business Management)
บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสายการบินภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งการ
ร่วมมือและการเกิดรูปแบบใหม่ของการดำ�เนินธุรกิจการบินซึ่งส่งผลกระทบต่อ โครงสร้าง หน้าที่ รูปแบบ
การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การจัดตารางบินและอากาศยาน สิทธิการบินและเส้นทางบิน   การจัดการ
บริการและความปลอดภัย ระบบสารสนเทศและการจัดการรายได้
ABM 204 การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
		 (Air Cargo Management)
องค์ประกอบพื้นฐานของการดำ�เนินการธุรกิจการขนส่งสินค้า  และพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
ประเภทของสินค้า  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ด้าน
ภาษีศุลกากร   ค่าธรรมเนียม บรรจุภัณฑ์ การปิดฉลาก การตรวจรับสินค้า   ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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การจัดการโรงเก็บสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์อากาศ   ศัพท์พื้นฐานเฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ
ABM 205 การจัดการท่าอากาศยาน 		
3(2-2-5)
		 (Airport Management)
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการ การให้บริการ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ระบบและ
อุปกรณ์เพื่อการจัดการความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยาน   แหล่งรายได้และรายจ่ายของท่าอากาศยาน   
การดำ�เนินงานด้านการตลาดของท่าอากาศยานประเภทต่าง ๆ ทั้งท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่า
อากาศยานนานาชาติ    การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในท่าอากาศยาน  กฎระเบียบต่าง ๆ ของ
องค์การที่กำ�กับดูแลทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ  
ABM 207 การจัดการข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
		 (Cross-Cultural Management in Aviation Business)
ลักษณะและรูปแบบการบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม ปัจจัยกำ�หนดวัฒนธรรม ปรัชญา  และ
ระบบค่านิยมทางวัฒนธรรมซึง่ ส่งผลต่อพฤติกรรมและมุมมองของปัจเจกบุคคล รูปแบบการบริหารจัดการ การ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามหลักวิชาชีพ ภาวะผูน้ �ำ และการจัดการองค์การข้ามวัฒนธรรม แนวทาง
ปฏิบตั ขิ องการจัดการข้ามวัฒนธรรมเพือ่ การบริการในธุรกิจการบิน
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)
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการบิน   ทั้งการ
อ่านออกเสียง รหัสมาตรฐาน และคำ�ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินได้อย่างถูกต้อง   นำ�คำ�ศัพท์
สำ�นวนและรหัสต่าง ๆ มาเขียนเพื่อให้สามารถสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม  เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ABM 269 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 2
3(2-2-5)
		 (English for Aviation Communication II)
		
วิชาบังคับก่อน : ABM 268 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 1
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ กำ � หนดเรื่ อ งความชำ � นาญในการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาอั ง กฤษ
สำ�หรับการใช้วทิ ยุสอ่ื สารของพนักงานด้านการบินทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารในอุตสาหกรรมการบิน ตาม
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ตามเอกสารแนบท้าย 1,10 และ 11 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อและคำ�ย่อเชิงเทคนิคด้านการปฏิบัติการ การใช้รหัสเรียกขาน
ที่ใช้ในวิทยุสื่อสาร ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสื่อสารผ่านทางวิทยุสื่อสาร และผ่านทางโทรพิมพ์/โทรเลขที่
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เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน  และการดำ�เนินงานด้านผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน พร้อมการฝึกปฏิบัติใน
การฟัง พูด อ่านและเขียน (โทรพิมพ์)
ABM 302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอำ�นวยการบินและระบบการจราจร ทางอากาศ 3(3-0-6)
		 (Introduction to Flight Operation and Air Traffic System)
ภาพรวมองค์ประกอบและกลไกการดำ�เนินการเดินอากาศของเที่ยวบิน ทั้งในส่วนงานของ
สายการบินและการบริการนำ�ร่องจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ความรูเ้ กีย่ วกับแผนการบินและการอำ�นวยการบิน
ระบบการจราจรทางอากาศ การจัดสรรน่านฟ้า  การจัดเส้นทางเดินอากาศ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างหอ
บังคับการบินกับอากาศยาน   
ABM 303 ระบบสารสนเทศในการสำ�รองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร สายการบิน 3(2-2-5)
		 (Information Technology System for Airline Reservation and Ticketing)
ภาพรวมของกระบวนการในการสำ�รองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารสายการบิน  กฎ ระเบียบ
และ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเดินทางโดยเครื่องบิน  คำ�ย่อ คำ�นิยาม รหัสเมือง/ สนามบิน คำ�ศัพท์ต่าง ๆ และ
ภาษาที่ใช้ในสายการบิน การใช้ระบบสำ�รองที่นั่งและคำ�นวณราคาค่าโดยสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์สำ�รอง
ที่นั่ง (Computerized Reservation System - CRS)  การสำ�รองที่นั่งและสร้างบันทึกข้อมูลการจอง/สำ�รอง
(Passenger Name Record - PNR)  การรับ-ส่งข้อมูลสำ�รองที่นั่งระหว่างสายการบินและสำ�นักงานฯ  ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์สำ�รองที่นั่ง การคิดราคาค่าโดยสารตามประเภทของการเดินทาง ข้อมูลที่แสดงราย
ละเอียดการคำ�นวณอัตราค่าโดยสารและการแปลงค่าสกุลเงินจากหน่วยราคากลางให้เป็นสกุลเงินของ
ประเทศต้นทางด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air
Transport Association – IATA) (IATA Rate of Exchange – IROE) การออกบัตรโดยสาร  
ABM 304 การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจด้านการบิน
3(3-0-6)
		 (Safety Management in Aviation Business)
องค์ประกอบต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ   
ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือ่ งบินและสัมภาระ ระบบความปลอดภัยและการฝึกอบรมของบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  การควบคุมการจราจรทางอากาศ  ระบบการควบคุมน้ำ�หนักและความสมดุลของ
เครื่องบิน   ระบบการปล่อยเครื่องบิน   การป้องกันอุบัติภัย   การสอบสวนอุบัติภัย   แนวคิดด้านการจัดการ
ทรัพยากรลูกเรือ (Crew Resource Management -CRM)
ABM 307 การตลาดในธุรกิจด้านการบิน
3(3-0-6)
		 (Marketing for Aviation Business)
		
วิชาบังคับก่อน : MKT 201 หลักการตลาด
หลักการ แนวคิด กระบวนการทางการตลาดประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านการบิน
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การจัดทำ�แผนการตลาด  การบริหารรายได้ การ
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บริหารลูกค้าสัมพันธ์ การสื่อสารทางการตลาด และความร่วมมือทางการตลาดระหว่างสายการบิน บริษัท
นำ�เที่ยว ตัวแทนจำ�หน่ายบัตรโดยสาร โรงแรม และองค์กรอื่นๆ
ABM 309 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน
3(3-0-6)
		 (Aviation Human Resource Management)
หลักการ แนวคิด   ความสำ�คัญ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจด้านการบิน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ ความผูกพันของพนักงาน ทิศทางและแนวโน้มของการทำ�งาน
ทรัพยากรมนุษย์ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบุคลากรทางด้านการบิน
ABM 312 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
3(2-2-5)
		 (In-flight Service Management)
หลักและกระบวนการบริหารจัดการเที่ยวบินเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร โดย
จะเน้นที่ขั้นต้อนการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งในส่วนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การให้ความปลอดภัยและงานบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนทำ�การบิน ระหว่างทำ�การบิน และหลังการ
ทำ�การบิน
ABM 313 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
3(2-2-5)
		 (Passenger Ground Handling)
การปฏิบัติการภาคพื้นดินของสายการบินและท่าอากาศยาน  รายละเอียดในขั้นตอนการดูแล
ผู้โดยสารและสิ่งบริการต่าง ๆ ตามการควบคุมน้ำ�หนักการโดยสาร งานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่จำ�เป็นและการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนที่เที่ยวบินจะสามารถออกเดินทางได้
ABM 314 การจัดการอาหารสำ�หรับเที่ยวบิน
3(3-0-6)
		 (Flight Catering Management)
ระบบ อุปกรณ์ และกระบวนการในการจัดหาอาหารสำ�หรับการบริการในแต่ละเที่ยวบิน รวม
ถึงวิธีการทำ�งานร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนมื้ออาหาร และประเภทของอาหาร
ในแต่ละเส้นทาง และในส่วนของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารเพื่อนำ�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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ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบริการผู้โดยสารทั้งการบริการภาคพื้น และการบริการบน
เครื่องบิน พร้อมการฝึกปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ คำ�ศัพท์เฉพาะ การกล่าวคำ�ทักทาย การบริการ การให้คำ�แนะนำ�
การตอบสนองกับคำ�ติ คำ�ชม การให้ความช่วยเหลือ การกล่าวคำ�อำ�ลา และการประกาศประเภทต่างๆ
ABM 317 การจัดการธุรกิจการบินทั่วไปและการเช่าเหมาลำ�
3(2-2-5)
		 (General Aviation and Charter Business Management)
ภาพรวมรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจตามกระแสแนวโน้มของธุรกิจการให้บริการการบินทั่วไป
และการเช่าเหมาลำ� ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ข้อกำ�หนดด้านกฎหมายกระบวนการจัดการ
ภายใน  โครงสร้างต้นทุนและรายรับ การตลาดและการขาย การดำ�เนินการบินและมาตรการความปลอดภัย  
ประเด็นด้านจริยธรรม ตลอดจนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเที่ยวบินและพิธีการทางเอกสาร ณ ท่า
อากาศยานที่เกี่ยวข้อง
ABM 318 การจัดการบริการลานจอด
3(3-0-6)
		 (Ramp Service Management)
ภาพรวมองค์ประกอบในการให้บริการ ณ ลานจอดอากาศยาน ระเบียบปฏิบัติในการให้
บริการเครือ่ งบิน การลากเครือ่ งบินโดยเน้นกฎให้บริการด้านความปลอดภัยและความมัน่ คงทางการบิน การจัด
เตรียมเอกสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริการเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบิน
ABM 319 การจัดการและการปฏิบัติการของสายการบินต้นทุนต่ำ�
3(2-2-5)
		 (Low Cost Carrier Administration and Operation)
ระบบการจัดการของสายการบินต้นทุนต่ำ�ที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจและวิธีการให้
บริการที่แตกต่างไปจากสายการบินแบบดั้งเดิม   เริ่มจากการจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการทรัพยากร
บุคลากร การจัดการตลาดและการขาย กลยุทธ์ด้านต้นทุนและแหล่งรายได้ กลยุทธการจัดการฝูงบิน รวม
ถึงการปฏิบัติการด้านต่างๆ ประกอบด้วย การบริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน อาทิ ระบบการลงทะเบียน
ผู้โดยสารในเที่ยวบิน ระบบการจัดการสัมภาระและการสูญหาย ระบบการบริการผู้โดยสารในเที่ยวบิน
ระบบการนำ�ส่งสินค้าและอาหารเพื่อจำ�หน่ายบนเครื่องบิน และระบบการจัดการกับผู้โดยสารพิเศษประเภท
ต่างๆ รวมถึงระบบการจัดการการขนส่งสินค้า
ABM 320 การปฏิบัติการตัวแทนการขนส่งสินค้า
3(2-2-5)
		 (Air Cargo Agency Operation)
		
วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภาพรวมระบบขนส่งสินค้าทางอากาศโดยตัวแทน การเป็นตัวแทนผู้ส่งออก สมาคมผู้ขนส่ง
สินค้าทางอากาศ   กระบวนการดำ�เนินงานการขนส่ง   หน้าที่ในการให้บริการองค์กร 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
ระบบการตลาดและการขายในธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  บทบาท /หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ขายและผู้ซื้อ   การหาตลาด   รวมทั้งหลักจิตวิทยาในการขายและการให้บริการลูกค้า  ความรู้ความ
เข้าใจในพื้นฐานในการรับขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ และการควบคุมน้ำ�หนักการบรรทุก
ABM 323 การควบคุมน้ำ�หนักและความสมดุลของอากาศยาน
3(3-0-6)
		 และการใช้อุปกรณ์ส่วนควบ
		 (Aircraft Load Control and Weight Balance and Unit Load Devices)
		
วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
แบบอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ความจำ�เป็นในการควบคุมน้ำ�หนัก
บรรทุกและความสมดุลของอากาศยาน ตำ�แหน่งจุดศูนย์ถ่วงของอากาศยานและ ข้อจำ�กัดของจุดศูนย์ถ่วง   
โครงสร้างระวางบรรทุก สินค้า    ขนาดและ ข้อจำ�กัดในการบรรทุกของอุปกรณ์ส่วนควบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การบรรทุก  และการบันทึกข้อมูลในเอกสารการบรรทุก (Load Sheet)  ตามมาตรฐานกลาง
ABM 324 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
3(2-2-5)
		 (Information Systems for Air Transport)
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการบริการ
ผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า 
ABM 325 พิธีการทางศุลกากรและการรับสินค้า
3(3-0-6)
		 (Cargo Formality and Acceptance)
ภาพรวมกระบวนการทางศุลกากรสำ�หรับการนำ�เข้าและส่งออกสินค้า   เงื่อนไขการนำ�เข้าส่ง
ออกและโครงสร้างทางภาษี  การรับสินค้าและประเภทของการตรวจสอบ  ระเบียบปฏิบัติในการตรวจปล่อย
สินค้านำ�เข้าและส่งออก  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  อัตราค่าขนส่งสินค้าทางอากาศและการแลก
เปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ  รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ABM 332 การวางแผนและพัฒนาท่าอากาศยาน
3(3-0-6)
		 (Airport Planning and Development)
แนวคิด  ระบบการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานประเภทต่าง ๆ   กระบวนการวางแผน  แม่บท
การพัฒนาท่าอากาศยาน  เพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจท่าอากาศยานที่สูงขึ้น
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ABM341
		

กฎการบินและการเดินอากาศเพื่อการวางแผนการบิน
3(3-0-6)
(Rules of the Air and Navigation for Flight Planning)
ภาพรวมกฎการบิ น ของอากาศยานพาณิ ช ย์ ต ามมาตรฐานองค์ ก ารบิ น พลเรื อ นระหว่ า ง
ประเทศ ทั้งแบบมีเครื่องวัดและไม่มีเครื่องวัดประกอบการบิน วิธีการให้สัญญาณเคลื่อนที่อากาศยานภาค
พื้นดินในเขตการบิน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับแผนที่การเดินอากาศ ข้อกำ�หนดและกระบวนการเดินอากาศ
ตามองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ABM 342 การวางแผนฝูงบินและการจัดตารางเที่ยวบิน
3(3-0-6)
		 (Fleet Planning and Flight Scheduling)
หลักการการวางแผนฝูงบิน กระบวนการการเลือกฝูงบิน วิธีการวางแผนฝูงบินเส้นทางบิน การ
จัดสรรเวลาการใช้สนามบิน ประเภท ความเหมาะสมของสนามบินที่ใช้ข้อจำ�กัดพื้นที่ในน่านฟ้า  การลงหยุด
เพื่อเติมน้ำ�มัน กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของลูกเรือและชั่วโมงการปฏิบัติหน้าที่การบริการภาคพื้น
ของสนามบินและบริการน้ำ�มัน
ABM343
		

อุตุนิยมวิทยาด้านการบินและการแปลความสำ�หรับการวางแผนการบิน
3(2-2-5)
(Aviation Meteorology and Interpretation for Flight Planning)
ทฤษฎีว่าด้วยอากาศ การรายงาน การพยากรณ์ และแผนภูมิอากาศรวมถึงการบริการทาง
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเดินอากาศระหว่างประเทศ แหล่งข้อมูลอากาศ การบริการออนไลน์ และสถานี
อุตุนิยมวิทยา

ABM 344 การวางแผนในลานจอดเพื่อการปฏิบัติการบิน
3(3-0-6)
		 (Ramp Planning for Flight Operation)
		
วิชาเทียบเท่า: ABM 318 การจัดการบริการลานจอด
กระบวนการเตรียมเครื่องบินและวิเคราะห์กิจกรรมวิกฤตเมื่อเครื่องบินลงจอด ณ ลานจอด
อากาศยาน เพื่อความพร้อมใช้ในเที่ยวบินถัดไป ประกอบด้วย การขอจัดสรรการจราจร การเติมน้ำ�มัน
และการละลายน้ำ�แข็งที่ตัวอากาศยาน การทำ�ความสะอาด การนำ�อาหารขึ้นเครื่อง กระบวนการถอย
อากาศยาน งานพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง งานรักษาความปลอดภัยและการควบคุมความ
ลื่นไหล งานสุขอนามัยและความปลอดภัยในลานจอด รวมทั้งประเด็นการรับรู้สินค้าอันตรายและปัจจัย
มนุษย์
ABM 410 ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจด้านการบิน
3(2-2-5)
		 (Research Methodology in Aviation Business)
ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจการบิน การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การประมวลผล
การวิเคราะห์ผลการวิจัย การกำ�หนดความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของผลการ
วิจัย การนำ�เสนอผลการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
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ABM 412 สัมมนากลยุทธ์ในธุรกิจด้านการบิน
3(1-4-4)
		 (Seminar in Aviation Business Strategies)
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและความรู้ที่เรียนมาในวิชาต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจของสาย
การบินประเภทต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
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)
วิธีการควบคุมคุณภาพของกิจการทั่วไป หลักการของระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์
ใช้กับงานบริการในธุรกิจการบิน และการเดินทางโดยจะเน้นวิธีการสร้างมาตรฐานงานบริการที่สามารถ
สร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้ ทั้งการบริการภาคพื้นและการบริการบนเครื่องบิน
ABM 417 ราคาค่าโดยสารและการออกบัตรโดยสารการบินขั้นสูง
3(2-2-5)
		 (Advanced Airline Fare and Ticketing)
วิชาบังคับก่อน : ABM 303 ระบบสารสนเทศในการสำ�รองที่นั่งและออกบัตรโดยสารสาย
การบินหลักเกณฑ์การคำ�นวณราคาค่าโดยสารระหว่างประเทศการออกบัตรโดยสารของสายการบินโดย
ใช้ระบบการสำ�รองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จวิธีการคำ�นวณค่าภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ การออกบัตร
โดยสารหมู่คณะ การเปลี่ยนแปลงการสำ�รองที่นั่ง การออกบัตรโดยสารใหม่การยกเลิกและ
การขอคืนเงิน
ABM 419 การจัดการรายได้สายการบิน
3(3-0-6)
		 (Airline Revenue Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ABM 303 ระบบสารสนเทศในการสำ�รองที่นั่งและการออกบัตร
				
โดยสารสายการบิน
			
ABM 307 การตลาดในธุรกิจด้านการบิน
หลักการเบือ้ งต้น กลยุทธ์ และเป้าหมายของการจัดการรายได้สายการบิน การจัดการด้าน
อุปสงค์ กลยุทธ์ดา้ นราคา  การกระจายราคาในระบบสำ�รองเพือ่ การจัดจำ�หน่าย การควบคุมทีน่ ง่ั คงเหลือ การ
จัดการเพือ่ ป้องกันทีน่ ง่ั ว่าง การจัดการในการสำ�รองทีน่ ง่ั กลุม่ รวมทัง้ การติดตามและวัดผลการจัดการรายได้
ABM 424 ระบบการจัดการคลังสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
		 (Air Cargo Warehouse Management System)
		
วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
แนวคิดพื้นฐานในการกำ�หนดอาคารคลังสินค้าทางอากาศ  ลักษณะมาตรฐานของคลังสินค้า 
องค์ประกอบคลังสินค้า  ข้อกำ�หนดในการจัดการคลังสินค้า  มาตรการความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยคลังสินค้า รวมถึงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ
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ABM 425 การจัดการการขนส่งสินค้าอันตราย
3(3-0-6)
		 (Dangerous Goods Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ข้อกำ�หนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งและตัวแทนการขนส่ง
ข้อจำ�กัดในการส่งสินค้าอันตราย การแยก และการแสดงประเภทสินค้าอันตราย การบรรจุ ปิดป้าย ตีตรา  
และการจำ�กัดจำ�นวนการขนส่งวัสดุกมั มันตรังสี การบรรทุก การเก็บ การตรวจ ระเบียบปฏิบตั ใิ นกรณีฉกุ เฉิน
ABM 428 การจัดการรายได้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศและความตกลง
3(3-0-6)
		 ส่วนแบ่งรายได้
		 (Air Cargo Revenue Management and Proration)
		
วิชาบังคับก่อน : ACC 100 การบัญชีการเงิน
ทฤษฎีการจัดแบ่งรายได้ระหว่างสายการบินและข้อตกลงการชำ�ระเงินระหว่างผู้ขนส่งสินค้า
ทางอากาศ การขาย  การทำ�บัญชี   และกฎระเบียบด้านการขนส่งสินค้าของประเทศต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียม
เรียกเก็บเพิ่ม   การเปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าระหว่างสายการบิน   ค่านายหน้าของผู้รับทำ�การขนส่ง   ข้อ
ตกลงในการขนส่งสินค้า  ค่าเก็บรักษาสินค้า  ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้า ณ  เมืองปลายทาง
ABM 429 โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
		 (Logistics and Supply Chain Management in Aviation Industry)
ภาพรวมระบบโลจิกติกส์และห่วงโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมการบิน การจัดการเส้นทางการบิน
การจำ�จองการขนส่งทางอากาศและการวางแผน การเลือกตำ�แหน่งศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศ การ
จัดการอาคารคลังสินค้าด้านการบิน และ หัวข้อพิเศษด้านโลจิกติกส์ด้านการบิน
ABM 445 อากาศยานพาณิชย์และเทคโนโลยีการบินสำ�หรับการวางแผนการบิน
3(3-0-6)
		 (Commercial Aircraft and Aviation Technology for Flight Planning)
หลักการพื้นฐานของระบบอากาศยานและอากาศพลศาสตร์ ระบบอากาศยานสมัยใหม่ การ
สื่อสารและการนำ�ร่อง สมรรถนะและข้อจำ�กัดของเครื่องบินพาณิชย์และเทคโนโลยีการบินในปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนเที่ยวบินของสายการบิน
ABM 446 แผนการบินเชิงปฏิบัติการ3(2-2-5)
		 (Operational Flight Plan)
องค์ประกอบในการวางแผนการบิน ข้อมูลเส้นทางบิน เวลา ความเร็วและการคำ�นวณน้ำ�มัน
ปัจจัยด้านสภาวะอากาศ  สมรรถนะของเครื่องบิน สภาพทางเทคนิคของอากาศยาน การเลือกสนามบินทาง
เลือก และการฝึกปฏิบัติการวางแผนการบิน
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ABM 447 การควบคุมการบรรทุกของอากาศยาน
3(3-0-6)
		 (Aircraft Load Control)
		
วิชาเทียบเท่า : ABM323 การควบคุมน้ำ�หนักและความสมดุลของอากาศยานและการใช้		
		 อุปกรณ์ส่วนควบ
แนวคิดเกี่ยวกับน้ำ�หนักและความสมดุลอากาศยานเพื่อการปฏิบัติการบิน คำ�จำ�กัดความ
ของน้ำ�หนัก กฎ ระเบียบ เงื่อนไขน้ำ�หนักในการปฏิบัติการบินและความปลอดภัย การจัดสมดุลการบรรทุก
ด้วยแผนภูมิ การบันทึกน้ำ�หนักการบรรทุกในเอกสารการบรรทุกและระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสมาคม
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA)
ABM 448 การสื่อสารเพื่อการอำ�นวยการบิน
3(3-0-6)
		 (Communications for Flight Operations)
การสื่อสารทางวิทยุและข้อปฏิบัติในการอำ�นวยการบินในสถานการณ์ปกติรวมถึงขั้นตอนใน
สถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดจากสภาพอากาศระบบทางเทคนิคของเครื่องบิน และปัจจัยภายนอกต่างๆ รวมทั้ง
การสื่อสารเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ABM 493 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการบิน
3(2-2-5)
		 (Preparation for Professional Experience in Aviation Business)
หลักการ แนวคิด กระบวนการของการฝึกงานในสถานประกอบการและทักษะเฉพาะสำ�หรับ
วิชาชีพด้านการบินที่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ขั้นตอนและเทคนิคการสมัครงาน
ความรู้เชิงธุรกิจสำ�หรับบุคคล กรอบความคิดเชิงสากล การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ส่วนบุคคล การใช้
ภาษาทางธุรกิจและมารยาทสังคม กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การทำ�งานเป็นทีม เทคนิคการสร้าง
ความคิดเชิงบวก รวมทั้งการจัดการและการใช้อุปกรณ์สำ�นักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ABM 494 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการบิน
3(0-40-20)
		 (Internship for Professional Experience in Aviation Business)
		
วิชาบังคับก่อน : ABM 412 สัมมนากลยุทธ์ในธุรกิจด้านการบิน
ฝึกงานด้านการจัดการการธุรกิจด้านการบินในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์
หรือ 4 เดือน ติดต่อกัน โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์และสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึก
ประจำ�วันส่งทุกสัปดาห์รวมทั้งผ่านการประเมินผลงานจากสถานประกอบการ มีการนำ�เสนอรายงานการ
ฝึกงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
*ABM 495 สหกิจศึกษาในธุรกิจด้านการบิน
9(0-35-18)
		 (Co-operative Education in Aviation Business)
การปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการธุรกิจการบินในสถานประกอบการอย่างมีระบบเสมือนเป็น
พนักงานขององค์กร โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ
เรียนรู้กระบวนการดําเนินงาน ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน โดยนํา
เสนองานในรูปแบบภาคนิพนธ์

1606
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
(Culinary Arts and Technology)
CAT112
		

แนวโน้มอาหารโลกและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการอาหาร
3(3-0-6)
(World Food Trend and Cross-Cultural Communication in Food Services)
อาหารในภูมิภาคต่างๆของโลก อาหารกับวัฒนธรรม อาหารกับการเมืองและอัตลักษณ์ของ
ชาติวิธีปรุงและเตรียมอาหารในชีวิตประจำ�วันและประเพณีต่างๆ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของอาหารที่มี
ผลต่อค่านิยมและความเชื่อ แนวโน้ม ทิศทาง และพฤติกรรมผู้บริโภคต่ออาหารโลก
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
พัฒนาความรู้ และทักษะที่จำ�เป็นในการเตรียมอาหาร ทั้งความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เครื่องครัว ผัก ผลไม้   ไข่ แป้ง และเครื่องปรุง ทักษะและเทคนิคการใช้มีดและเครื่องครัวอื่นๆที่เหมาะสม
กับผัก ผลไม้  ไข่ แป้ง และเครื่องปรุงประเภท ต่างๆ เพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร ธรรมชาติ คุณลักษณะของ
เครื่องปรุงประเภทต่างๆที่มาจากต่างๆ ถิ่นกันรวมถึงปฏิกิริยาทางเคมีที่ส่งผลต่ออาหาร และเครื่องปรุงอื่นๆ
และหลักสุขอนามัยและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องปรุงและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวประเภทต่างๆ การเก็บ
รักษา  ซ่อมบำ�รุง การนำ� กลับมาใช้ใหม่และการจัดการกับสิ่งที่เหลือใช้และสิ่งปฏิกูลเพื่อความคุ้มค่าของ
ต้นทุน และการรักษา สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
		
CAL113		 ปฏิบัติการความรู้และการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ และ
2(0-4-2)
		 เครื่องปรุงผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
(Equipment and Ingredient;Vegetables, Fruits, Eggs, Farinaceous Dishes,
		 Knowledge, Handling Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT113 ความรู้และการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ และเครื่องปรุงผัก ผลไม้
ไข่ แป้ง ปฏิบตั กิ าร การใช้เครือ่ งครัว ผัก ผลไม้  ไข่ แป้ง และเครือ่ งปรุงประเภท ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการเตรียมอาหาร
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CAT114
		

การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
1(1-0-2)
(Selection, Preparation and Cooking of Meat and Seafood)
วิชาบังคับร่วม : CAL 114 ปฏิบัติการ การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนื้อสัตว์และ อาหาร
ทะเลพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคเกี่ยวกับการซื้อ คัดสรร เตรียม และปรุงเนื้อแดงและเนื้อขาวชนิด
ต่างๆ อาหารทะเลประเภทต่างๆ ทั้งสด แช่แข็ง และบรรจุหีบห่อในฟิล์มคราโยแว็ก การเรียกขานส่วนต่างๆ
ของสัตว์ พันธุ์ และความเหมาะสมกับรายการอาหาร และการปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การตัดที่เหมาะสม
กับชนิด วิธีการปรุง และรายการอาหาร ทั้งตามหลักสากล และหลักการเฉพาะของศาสนาต่างๆ วิธีการเก็บ
รักษาให้คงคุณภาพและคุณลักษณะทางโภชนาการ
CAL 114
		

ปฏิบัติการ การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
2(0-4-2)
(Selection, Preparation and Cooking of Meat and Seafood Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT114 การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
ปฏิบัติการ การคัดสรร การเตรียม และปรุงเนื้อแดงและเนื้อขาวชนิดต่างๆ อาหารทะเลประเภทต่างๆ ทั้ง
สด แช่แข็ง และบรรจุหีบห่อในฟิล์มคราโยแว็ก การเรียกขานส่วนต่างๆของสัตว์ พันธุ์ และความเหมาะสม
กับรายการอาหาร และการปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การตัดที่เหมาะสมกับชนิด วิธีการปรุง และรายการ
อาหาร ทั้งตามหลักสากล และหลักการเฉพาะของศาสนาต่างๆ วิธีการเก็บ รักษาให้คงคุณภาพและ
คุณลักษณะทางโภชนาการ
		
CAT 121 องค์ประกอบอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6) (Food
		 Compositions and Nutrition)
ความหมาย แหล่งที่มา บทบาทของสารอาหารและผลกระทบที่มีผลต่อร่างกาย องค์ประกอบ
ทางเคมีของอาหาร เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ โครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการเตรียม การปรุง และการเก็บรักษาอาหารรวมทั้งผลกระทบ วิธีป้องกัน
พฤติกรรมการบริโภค อาหารเพื่อสุขภาพ ฉลากโภชนาการ การคำ�นวณคุณค่าทางอาหาร
CAT 122
		

สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
3(3-0-6)
(Food Hygiene and Safety)
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเติบโต ยับยัง้ และทำ�ลายจุลนิ ทรียใ์ นอาหาร จุลนิ ทรียท์ ท่ี �ำ ให้อาหารเสือ่ มเสีย
จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร จุลินทรีย์ดัชนีด้านสุขลักษณะอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้เพื่อแปรรูปอาหาร การตรวจ
หาจุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานด้านจุลชีววิทยาของอาหาร อันตรายของอาหารและมาตรการควบคุม ข้อ
กำ�หนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำ�หรับอาหารกึ่งสุกและอาหารสุกในการจัดอาหารบริการคนจำ�นวนมาก
ข้อกำ�หนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำ�หรับโรงแรม โรงอาหาร โรงครัว และร้านอาหาร
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CAT 215 น้ำ�สต๊อก 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 ปฏิบัติการน้ำ�สต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมและปรุงน้ำ�สต๊อก น้ำ�ซุป และซ๊อสต่างๆ
สำ�หรับใช้ในธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งแบบสากล แบบร่วมสมัย และสำ�หรับการประกอบอาหาร
ในวัฒนธรรมต่างๆ
CAL 215 ปฏิบัติการน้ำ�สต๊อก 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 น้ำ�สต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง
การปฏิบัติการทักษะการปรุงและการนำ�เสนออาหารว่าง อาหารเรียกน้ำ�ย่อย และสลัด
ประเภทต่างๆ ทั้งอาหารว่างและสลัดแบบสากล และร่วมสมัย รวมถึงอาหารว่าง สลัด และยำ�ตามหลักการ
ประกอบอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ การปรุงและเตรียมน้ำ�สลัดและน้ำ�ยำ�ประเภทต่างๆ การเตรียม
ล่วงหน้าก่อนเสิร์ฟ และการเก็บรักษาให้คงสภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ
CAT216 ความรู้ในการเตรียม อบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากยีสต์
1(1-0-2)
		 (Knowledge of Baking of Pastry, Cakes and Yeast Products)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 216 ปฏิบัติการอบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากยีสต์
พัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นที่จำ�เป็นในการเตรียม และอบ พาย เค้ก และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์เป็นส่วนประกอบประเภทต่างๆ สำ�หรับบริการอาหารและเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ สำ�รวจ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เหล่านีท้ ม่ี าจากประเทศต้นตำ�รับต่างๆ ตำ�รับสากล และร่วมสมัย การกำ�หนด
และการแปรสัดส่วนให้เข้ากับจำ�นวนการผลิต และความหลากหลายของเครือ่ งปรุงทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไป
CAL 216 ปฏิบัติการอบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากยีสต์
2(0-4-2)
		 (Baking of Pastry, Cakes and Yeast Products Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT216 ความรูใ้ นการเตรียม อบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ทท่ี �ำ จากยีสต์
การฝึกปฏิบัติการในการเตรียม และอบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์เป็นส่วนประกอบ
ประเภทต่างๆ สำ�หรับบริการอาหารและเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ การกำ�หนด และการแปรสัดส่วนให้เข้ากับ
จำ�นวนการผลิต และความหลากหลายของเครื่องปรุงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เทคนิคการตกแต่งและการนำ�
เสนอเบื้องต้น
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CAT 217 จริยธรรมและกฎหมายในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
		 (Ethics and Law in Food and Beverage Business)
หลักการ และเหตุผลเกี่ยวกับ จริยธรรมสำ�หรับผู้ประกอบอาหารทั้งหลักสากล และหลักศาสนาอิสลาม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทั้งในและต่างๆประเทศ กฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับสุข
อนามัยอาหาร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ข้อกำ�หนดของการขอเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขององค์การภาครัฐ องค์การอิสระ
สมาคมวิชาชีพ และองค์การระหว่างประเทศที่สำ�คัญ
CAT 219
		

การจัดการครัว และการควบคุมต้นทุน
3(3-0-6)
(Kitchen Management and Cost Control)
ความรู้ และทักษะที่จำ�เป็นในการบริหารคลังเครื่องปรุงสด เครื่องปรุงแห้ง การบำ�รุงรักษา การ
ทำ�ความสะอาด เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร และสถานที่บริการอาหาร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
กับเพื่อนร่วมงานภายในครัว และพนักงานส่วนหน้าของบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การจัดการด้านการตรวจนับ การขออนุมัติในการจัดซื้อ การตรวจรับ การวางแผน
การควบคุมราคา  การจัดทำ�ตำ�รับอาหารมาตรฐาน การกำ�หนดราคาอาหารให้เหมาะสมกับคุณค่า  การจัด
ทำ�เมนูอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมาตรฐาน การวางแผนเมนู ราคาเมนูอาหาร และการจัดเตรียมรายงาน
บัญชีการควบคุม
CAT 221
		

การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสำ�หรับงานครัว
2(2-0-3)
(Ingredients Management and Food Processing for Culinary)
วิชาบังคับร่วม: CAL221 ปฏิบัติการการจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสำ�หรับงานครัว
วัตถุดิบอาหาร การเลือกซื้อ กระบวนการแปรรูปอาหารสำ�หรับงานครัว การเสื่อมเสียและการถนอมอาหาร
หลักการถนอมอาหารทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์หมัก วัตถุ
เจือปนอาหารและสารเสริมสุขภาพ การบรรจุอาหาร ฉลากอาหาร
		
CAL 221 ปฏิบัติการการจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสำ�หรับงานครัว
1(0-3-3)
		 (Ingredients Management and Food Processing for Culinary Operation)
วิชาบังคับร่วม: CAT221 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสำ�หรับงานครัวปฏิบัติการ
วัตถุดิบอาหาร การเลือกซื้อ การแปรรูปอาหารสำ�หรับงานครัว
CAT 222
		

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร
2(2-0-3)
(Food Product Development and Quality Control)
วิชาบังคับร่วม : CAL222 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพ
อาหาร ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การสร้างและการคัดเลือก แนวความคิดการออกแบบ
กระบวนการผลิตและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ตลาดและความสำ�เร็จในตลาด
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คุณภาพของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหาร วิธีควบคุมและประกันคุณภาพ
อาหาร การวัดคุณภาพอาหารโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสและการใช้เครื่องมือ
CAL 222
		

ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร
1(0-3-3)
(Food Product Development and Quality Control Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT222 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารปฏิบัติ
การ ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ วัดคุณภาพอาหารโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสและ
การใช้เครื่องมือ
CAT 291
		

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 1
1(0-40-20)
(Food and Beverage Industrial Placement I)
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนในสถานการณ์จริงโดยการฝึกงาน
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลากับส่วนครัวของสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า  6 สัปดาห์ และนำ�เสนออนุทินการฝึกปฏิบัติงานที่สะท้อนประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร
การบริหารจัดการ และทักษะทางสังคมในที่ทำ�งานที่ได้จากการฝึกงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
CAT 304
		

หลักการตลาดสำ�หรับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
(Principles of Marketing for Food and Beverage Service Business)
หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการเพื่อนำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเน้น
ถึงการตลาด ปัญหาของตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจำ�หน่ายและการกระจายสินค้า การตั้งราคา และ
การส่งเสริมการขาย
CAT 311 ศิลปะการประกอบอาหารไทย
1(1-0-2)
		 (Thai Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม: CAL311 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทย
ประวัติอาหารไทย ความเชื่อมโยง และความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมอื่นๆที่เกิดจากการเปลี่ยน
ผ่านทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม วิวัฒนาการ และการดัดแปลง เครื่องปรุง
เฉพาะถิ่น เครื่องเทศ วิธีการเตรียมและปรุง สุนทรียภาพทางรสชาติ และศิลปะทางสายตา  อาหารที่ใช้ใน
โอกาสสำ�คัญทางประเพณีต่างๆ การพัฒนาทักษะ และเทคนิคการประกอบอาหารไทยมาตรฐานที่เป็นพื้น
ฐานของอาหารไทยอื่นๆ
CAL 311 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทย
		 (Thai Culinary Arts Operation)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT311 ศิลปะการประกอบอาหารไทย

2(0-4-2)
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ปฏิบัติการเตรียมและปรุงอาหารไทย พัฒนาทักษะและเทคนิคการประกอบอาหารไทยมาตรฐานที่เป็นพื้น
ฐานของอาหารไทยอื่นๆ
CAT 312 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
1(1-0-2)
		 (Oriental Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 312 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
อาหารตะวันออกจากภูมิภาคต่างๆได้แก่ภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และตะวันออกไกล
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันผ่านการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวัน
ตกระหว่างยุคจักรวรรดินิยม อิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองและระหว่างสงคราม
เย็น เครื่องปรุง วิธีการปรุง และรายการอาหารที่เหมาะสมกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม การ
พัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำ�เป็นต่อการปรุงอาหารตะวันออกได้แก่ อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารมาเลย์
และอาหารญี่ปุ่น ทักษะการนำ�เสนอและตกแต่ง
CAL 312 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
2(0-4-2)
		 (Oriental Culinary Arts Operation)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 312 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ เครื่องปรุง วิธีการปรุง และรายการอาหารที่เหมาะสมกับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำ�เป็นต่อการปรุงอาหารตะวันออกได้แก่ อาหาร
จีน อาหารอินเดีย อาหารมาเลย์ และอาหารญี่ปุ่น ทักษะการนำ�เสนอและตกแต่ง
CAT 313 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
1(1-0-2)
		 (Occidental Culinary Arts)
		
วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรูแ้ ละการจัดการเครือ่ งมือเครือ่ งปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
		 วิชาบังคับร่วม : CAL 313 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
ความรู้อาหารตะวันตกภูมิภาคต่างๆ ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และสภาพทางภูมิศาสตร์
พรรณพืช พันธุ์สัตว์ และประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค วิวัฒนาการ และแนวโน้มของอาหารตะวันตกร่วม
สมัย การพัฒนาความรู้ ทักษะ การวางแผนรายการอาหารที่ทำ�ให้เกิดความสมดุลทางโภชนาการ และความ
มีประสิทธิภาพของต้นทุน
CAL 313 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
2(0-4-2)
		 (Occidental Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเครื่องมือเครื่องปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
		 วิชาบังคับร่วม : CAT 313 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
อาหารตะวันตกภูมิภาคต่างๆ ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และสภาพทางภูมิศาสตร์ พรรณ
พืช พันธุ์สัตว์ และประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค วิวัฒนาการ และแนวโน้มของอาหารตะวันตก  ร่วมสมัย
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การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการเตรียมเครื่องปรุง การเก็บรักษา  และการปรุงที่เหมาะสมกับการ
ปรุงอาหารตะวันตกประเภทต่างๆเพื่อการพาณิชย์ การนำ�เสนอและตกแต่ง การเลือกอาหารจานเคียงและ
อาหารเรียกน้ำ�ย่อยที่เข้ากันกับอาหารจานหลัก
CAT 314 อาหารฮาลาล และการปฏิบัติการครัวตามหลักศาสนาอิสลาม
1(1-0-2)
		 (Halal Food and Islamic Kitchen Operation)
		
วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรูแ้ ละการจัดการเกีย่ วกับเครือ่ งมือและเครือ่ งปรุงผัก ผลไม้
				
ไข่ แป้ง
		 วิชาบังคับร่วม : CAL 314 ปฏิบัติการอาหารฮาลาล และการปฏิบัติการครัวตามหลัก		
				
ศาสนาอิสลาม
หลักการบริโภคและประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือฮาลาล อาหารและ
เครื่องปรุงรสที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามตามหลักหะรอมเช่นเนื้อหมู เนื้อสัตว์ป่ากินเนื้อ สัตว์บูชายัน
พระเจ้าองค์อื่นๆนอกเหนือจากพระอัลลาห์ สัตว์เลื้อยคลาน เนื้อของสัตว์ทะเลมีเขี้ยว และเนื้อสัตว์     ฮาลาล
ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงที่เข้าหลักหะรอมแล้ว รวมถึงอาหารที่อาจถูกหรือผิดหลักศาสนาอิสลาม
ตามหลักมาชบูฮ์ซึ่งจำ�เป็นต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ เครื่องปรุง และวิธีการเตรียมของอาหารนั้นๆ
การเชือดสัตว์ตามหลักดาฮิบา
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
การปฏิบตั กิ ารประกอบอาหารทีถ่ กู ต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือฮาลาล อาหารและเครือ่ ง
ปรุงรสที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามตามหลักหะรอมเช่นเนื้อหมู เนื้อสัตว์ป่ากินเนื้อ สัตว์บูชายัน
พระเจ้าองค์อื่นๆนอกเหนือจากพระอัลลาห์ สัตว์เลื้อยคลาน เนื้อของสัตว์ทะเลมีเขี้ยว และเนื้อสัตว์ฮาลาล
ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงที่เข้าหลักหะรอมแล้ว รวมถึงอาหารที่อาจถูกหรือผิดหลักศาสนาอิสลาม
ตามหลักมาชบูฮ์ซึ่งจำ�เป็นต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ เครื่องปรุง และวิธีการเตรียมของอาหารนั้นๆ
การเชือดสัตว์ตามหลักดาฮิบา
CAT 331 การเตรียมและการอบขนมปัง
1(1-0-2)
		 (Bread Dough Preparation and Baking)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 331 ปฏิบัติการการเตรียมและการอบขนมปัง
วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณลักษณะและคุณภาพของขนมปังชนิดต่างๆ
ประเภทของขนมปังชนิดต่างๆ เทคนิคการเตรียมแป้งเพื่อการทำ�ขนมปัง การอบ การเก็บรักษา การควบคุม
คุณภาพ การจัดทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
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CAL 331 ปฏิบัติการการเตรียมและการอบขนมปัง
2(0-4-2)
		 (Bread Dough Preparation and Baking Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 331 การเตรียมและการอบขนมปัง
ปฏิบัติการ การเตรียมวัตถุดิบของขนมปังชนิดต่างๆ เทคนิคการเตรียมแป้งเพื่อการทำ�ขนมปัง
การอบ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดทำ�ตำ�รับมาตรฐาน
CAT 332 การเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี้
1(1-0-2)
		 (Preparation of Cake, Sponge, and Cookie Batter and Baking)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 332 ปฏิบัติการการเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี
วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณลักษณะและคุณภาพของเค้กสปอนช์ ขนม
เค้ก และคุ้กกี้   ประเภทของเค้กสปอนช์ ขนมเค้ก และคุ้กกี้ วิธีการผสมเค้กสปอนช์ ขนมเค้ก และคุ้กกี้แบบ
ต่างๆ การอบ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 332 ปฏิบัติการการเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี
2(0-4-2)
		 (Preparation of Cake, Sponge, and Cookie Batter and Baking Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 332 การเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี้
ปฏิบัติการ การเตรียมวัตถุดิบของเค้กสปอนช์ ขนมเค้ก และคุ้กกี้ วิธีผสมเค้กสปอนช์  ขนมเค้ก
และคุ้กกี้แบบต่างๆ การอบ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดทำ�ตำ�รับมาตรฐาน
CAT 333 การแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
1(1-0-2)
		 (Cake Decoration)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 333 ปฏิบัติการการแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ  คุณลักษณะของสิ่งที่ใช้สำ�หรับแต่งหน้า
และชนิดของสิ่งที่ใช้ตกแต่งเค้ก เทคนิคการเตรียมวัตถุดิบที่นำ�มาใช้ในการตกแต่งเค้ก วิธีการตกแต่งเค้ก
แบบต่างๆ   ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 333 ปฏิบัติการการแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
2(0-4-2)
		 (Cake Decoration Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 333 การแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
เทคนิคการเตรียมวัตถุดิบที่นำ�มาใช้ในการตกแต่งเค้ก วิธีการตกแต่งเค้กแบบต่างๆ   
CAT 334 ศิลปะการทำ�ขนมประเภทพาย
		 (Pastry Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 334 ปฏิบัติการศิลปะการทำ�ขนมประเภทพาย

1(1-0-2)
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วัตถุดิบและคุณสมบัติที่มีต่อคุณลักษณะและคุณภาพของพายและเพสตี้ ประเภทของพายและเพสตี้ วิธี
การผสมพายและเพสตี้แบบต่างๆ การอบ การเก็บ การควบคุมคุณภาพ การจัดทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 334 ปฏิบัติการศิลปะการทำ�ขนมประเภทพาย
2(0-4-2)
		 (Pastry Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 334 ศิลปะการทำ�ขนมประเภทพาย
วิธีการผสมพายและเพสตี้แบบต่างๆ การอบ การเก็บ การควบคุมคุณภาพ การจัดทำ�ตำ�รับ
มาตรฐาน
CAT 335 ศิลปะการทำ�ไอศกรีม และของหวานเย็น
1(1-0-2)
		 (Ice-cream and Cold Desserts Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 335 ปฏิบัติการศิลปะการทำ�ไอศกรีม และของหวานเย็น
ประเภท คุณลักษณะของไอศกรีมและของหวานเย็น คุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ทีม่ ผี ลต่อคุณลักษณะ
ตลอดจนคุณภาพของไอศกรีมและของหวานเย็น เทคนิคการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเสิร์ฟ  การทำ�
ตำ�รับมาตรฐาน การคิดราคา ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา ศึกษาคำ�ศัพท์ที่สำ�คัญและเกี่ยวข้องกับการผลิตไอศกรีม
และของหวานเย็น  
CAL 335 ปฏิบัติการศิลปะการทำ�ไอศกรีม และของหวานเย็น
2(0-4-2)
		 (Ice-cream and Cold Desserts Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 335 ศิลปะการทำ�ไอศกรีม และของหวานเย็น
เทคนิคการผลิตไอศครีมและของหวานเย็น  การควบคุมคุณภาพ  การจัดเสิร์ฟ  การทำ�ตำ�รับ
มาตรฐาน การคิดราคา
CAT 336 ศิลปะการทำ�ช็อกโกเลต และลูกกวาด
1(1-0-2)
		 (Chocolate and Confectionary Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 336 ปฏิบัติการศิลปะการทำ�ช็อกโกเลต และลูกกวาด
คุณสมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตและลูกกวาด เช่น น้ำ�ตาล
โกโก้ ไขมัน นม และวัตถุเจือปนอาหาร  กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาด  ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เจลลี่  
รวมทั้งการควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์  สาเหตุของการปนเปื้อน  วิธีการบรรจุในบรรจุภัณฑ์  และ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
CAL 336 ปฏิบัติการศิลปะการทำ�ช็อกโกเลต และลูกกวาด
		 (Chocolate and Confectionary Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 336 ศิลปะการทำ�ช็อกโกเลต และลูกกวาด

2(0-4-2)
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วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาด   ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง   เจลลี่   รวมทั้งการควบคุมคุณภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ์  วิธีการบรรจุในบรรจุภัณฑ์  และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
CAT 341 ศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
1(1-0-2)
		 (Thai Condiments Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม: CAL341 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
ความหมาย  ประวัติความเป็นมา ประเภทของเครื่องจิ้มไทยที่เป็นที่นิยม คุณภาพของวัตถุดิบ
ที่มีผลต่อคุณลักษณะของเครื่องจิ้มชนิดต่างๆ เทคนิคการปรุงเครื่องจิ้ม การควบคุมคุณภาพ  การแกะสลัก
การจัดเสิร์ฟ  ตำ�รับมาตรฐาน และการกำ�หนดราคา  ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 341 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
2(0-4-2)
		 (Thai Condiments Culinary Arts Operation)
		
วิชาบังคับร่วม: CAT341 ศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
ปฏิบัติการ ปรุงเครื่องจิ้ม แกะสลัก จัดเสิร์ฟ  จัดทำ�ตำ�รับมาตรฐาน และกำ�หนดราคา
CAT 342 ศิลปะการประกอบอาหารว่างไทย
1(1-0-2)
		 (Thai Appetizers Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม: CAL342 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
ความหมาย  ประวัติความเป็นมา ประเภทอาหารว่างไทยที่เป็นที่นิยม คุณภาพของวัตถุดิบที่มี
ผลต่อคุณลักษณะของอาหารว่างชนิดต่างๆ เทคนิคการประกอบอาหารว่างชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพ  
การเก็บรักษา การจัดเสิร์ฟ  ตำ�รับมาตรฐาน และการกำ�หนดราคาขาย  ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 342 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารว่างไทย
2(0-4-2)
		 (Thai Appetizers Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม: CAT342 ศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
ปฏิบตั กิ ารประกอบอาหารว่างชนิดต่างๆ จัดเสิรฟ์ จัดทำ�ตำ�รับมาตรฐาน และกำ�หนดราคาขาย
CAT 343 ศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
1(1-0-2)
		 (Thai Cuisines of the Court Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม: CAT343 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
ความสำ�คัญ ลักษณะของอาหารไทยชาววัง ตำ�รับต่างๆ รู้จักส่วนประกอบของอาหารและ
กรรมวิธใี นการปรุง หลักการจัดอาหารให้สอดคล้องกับประเพณีปฏิบตั ใิ นราชสำ�นักไทย การประดิษฐ์ดดั แปลง
ให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจอาหารในปัจจุบัน การแกะสลัก การจัดเสิร์ฟ และมารยาทในการรับประทาน ฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหา
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CAL 343 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
2(0-4-2)
		 (Thai Cuisines of the Court Culinary Arts Operations )
		
วิชาบังคับร่วม: CAT343 ศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
ปฏิบัติการ ปรุง จัดอาหารให้สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติในราชสำ�นักไทย แกะสลัก     จัด
เสิร์ฟ (จัดการเรียนการสอนร่วม CAT 343)
CAT 344 ศิลปะการประกอบอาหารไทยประจำ�ถิ่น
1(1-0-2)
		 (Thai Regional Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL344 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
ความสำ�คัญ ลักษณะของอาหารไทย อาหารประจำ�ภาคต่างๆ รู้จักส่วนประกอบของการจัด
รายการกรรมวิธใี นการปรุง หลักการจัดอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและการดำ�เนินชีวติ ของแต่ละภูมภิ าค
ของประเทศไทย การนำ�เสนอในรูปแบบต่างๆที่ทันสมัย การแกะสลัก การจัดเสิร์ฟ และมารยาทในการรับ
ประทาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 344 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยประจำ�ถิ่น
2(0-4-2)
		 (Thai Regional Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม: CAT344 ศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
ปฏิบัติการ ปรุง จัดอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและการดำ�เนินชีวิตของแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย แกะสลัก จัดเสิร์ฟ(จัดการเรียนการสอนร่วม CAT 344)
CAT 345 ศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ
1(1-0-2)
		 (Thai Hawker Foods Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม: CAL345 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ
ลักษณะของอาหารจานเดียว และอาหารไทยจานด่วนร่วมสมัย เครื่องปรุง วิธีการปรุง การนำ�
เสนอ รสชาติมาตรฐาน สุขอนามัยอาหาร การจัดซื้อวัตถุดิบ และควบคุมต้นทุน การกำ�หนดราคา  เทคนิค
การเพิม่ มูลค่าให้แก่อาหารจานเดียวและอาหารไทยจานด่วนร่วมสมัย การปรับรายการอาหารและวิธกี ารนำ�
เสนอเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของชาวเมือง
CAL 345 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ
2(0-4-2)
		 (Thai Hawker Foods Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT345 ศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ
ปฏิบัติการ ปรุง นำ�เสนอ รสชาติมาตรฐาน เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้แก่อาหารจานเดียวและ
อาหารไทยจานด่วนร่วมสมัย
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CAT 346
		

การประกอบธุรกิจอาหารไทยในต่างแดน
3(3-0-6)
(Thai Food Business Operation Overseas)
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์สำ�หรับการจัดการด้านธุรกิจร้านอาหารไทย การวิเคราะห์
อุปสงค์ อุปทาน ตลาดและการแข่งขันในตลาดนานาชาติ การวางแผนธุรกิจการผลิตและจำ�หน่าย การ
พยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ต้นทุนและกำ�ไร ประเภทของร้านอาหาร
การบริหารจัดการร้านอาหารไทย โครงสร้างขององค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน แต่ละฝ่าย
การออกแบบตกแต่งให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย รูปแบบการให้ บริการ บทบาทหน้าที่ของพนักงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินกิจการ ร้านอาหารไทยในต่างแดน
CAT 347 ศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
1(1-0-2)
		 (Thai Fusion Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม: CAL345ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
แนวคิดเกีย่ วอาหารผสานวัฒนธรรมทีน่ �ำ เอาวัตถุดบิ เครือ่ งปรุง และกระบวนการปรุงอาหารต่าง
ถิ่นฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาบูรณาการกันให้เกิดเป็นรายการอาหารที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน และมีความสมดุลทางรสชาติ และเนื้อสัมผัส การนำ�แนวคิดเกี่ยวกับอาหารผสานวัฒนธรรมมา
ใช้ในการประกอบอาหารไทยเชิงพาณิชย์ การดัดแปลงตำ�รับดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย ที่สามารถนำ�มาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การออกแบบรายการอาหาร การพัฒนาตำ�รับมาตรฐาน การนำ�เสนอ การคำ�นวณ
ต้นทุน และการกำ�หนดราคาขาย ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 347 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
2(0-4-2)
		 (Thai Fusion Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม: CAT347 ศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
ปฏิบัติการปรุงอาหารต่างถิ่นฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาบูรณาการกัน
ให้เกิดเป็นรายการอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน การออกแบบรายการอาหาร พัฒนาตำ�รับมาตรฐานและ
นำ�เสนอ
CAT 352 ศิลปะการประกอบอาหารจีน
1(1-0-2)
		 (Chinese Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 352 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารจีน
ประเภทและชนิดของอาหารจีน ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารจีน วัตถุดิบ เครื่องปรุง
กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของ
อาหารจีน การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้ เหมาะ
สม การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
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CAL 352 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารจีน
2(0-4-2)
		 (Chinese Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 352 ศิลปะการประกอบอาหารจีน
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารจีน  การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ
รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้ เหมาะสม
CAT 353 ศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย
1(1-0-2)
		 (Indian Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 353 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย
ประเภทและชนิดของอาหารอินเดีย  ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารอินเดีย วัตถุดิบ เครื่อง
ปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดี
ของอาหารอินเดีย  การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้
เหมาะสม  การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 353 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย
2(0-4-2)
		 (Indian Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 353 ศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารอินเดีย  การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการ
เสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  
CAT 354 ศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม
1(1-0-2)
		 (Vietnamese Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 354 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม
ประเภทและชนิดของอาหารเวียดนาม ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารเวียดนาม วัตถุดิบ
เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อ
สัมผัสที่ดีของอาหารเวียดนาม การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และ
เครื่องดื่มให้เหมาะสม  การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 354 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม
2(0-4-2)
		 (Vietnamese Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 354 ศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
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และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารเวียดนาม การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และ
การเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  
CAT 355 ศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย
1(1-0-2)
		 (Indonesia and Malaysia Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 355 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ประเภทและชนิดของอาหารในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ลักษณะตามธรรมชาติ
ของอาหารประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการ
ประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  การทำ�
ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 355 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย
2(0-4-2)
		 (Indonesia and Malaysia Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 355 ศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย การควบคุม
คุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  
CAT 356 ศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น
1(1-0-2)
		 (Japanese Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 356 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น
ประเภทและชนิดของอาหารญี่ปุ่น ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารญี่ปุ่น วัตถุดิบ เครื่อง
ปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดี
ของอาหารญี่ปุ่น ภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และ
เครื่องดื่มให้เหมาะสม  การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 356 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น
2(0-4-2)
		 (Japanese Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 356 ศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารญี่ปุ่น ภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ    การนำ�
เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  
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CAT 357 ศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี
1(1-0-2)
		 (Korean Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 357 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี
ประเภทและชนิดของอาหารเกาหลี ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารเกาหลี วัตถุดิบ เครื่อง
ปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดี
ของอาหารเกาหลี การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้
เหมาะสม  การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 357 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี
2(0-4-2)
		 (Korean Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 357 ศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารเกาหลี การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการ
เสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม
CAT 358 อาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม
1(1-0-2)
		 (Asian Fusion Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 358 ปฏิบัติการอาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม
แนวคิดเกีย่ วอาหารผสานวัฒนธรรมทีน่ �ำ เอาวัตถุดบิ เครือ่ งปรุง และกระบวนการปรุงอาหารต่าง
ถิ่นฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาบูรณาการกันให้เกิดเป็นรายการอาหารที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน และมีความสมดุลทางรสชาติ และรสสัมผัส การนำ�แนวคิดเกี่ยวกับอาหารผสานวัฒนธรรมมา
ใช้ในการปรับรายการอาหารอาหารเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ที่เป็นที่รู้จักเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การออกแบบรายการอาหาร การพัฒนาตำ�รับมาตรฐาน การตั้งราคา  และการนำ�
เสนอ ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 358 ปฏิบัติการอาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม
2(0-4-2)
		 (Asian Fusion Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 358 อาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม
การปฏิบัติการ การออกแบบรายการอาหาร การพัฒนาตำ�รับมาตรฐาน การตั้งราคา  และ
การนำ�เสนอ
CAT 361 ศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
1(1-0-2)
		 (American Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 361 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
ประเภทและชนิดของอาหารอเมริกัน ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารอเมริกัน วัตถุดิบ
เครื่องปรุง
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CAL 361 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
2(0-4-2)
		 (American Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 361 ศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารอเมริกัน กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารอเมริกันภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ
การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสม   การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหา
CAT 362 ศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
1(1-0-2)
		 (Italian Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 362 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
ประเภทและชนิดของอาหารอิตาเลียน ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารอิตาเลียน วัตถุดิบ เครื่องปรุง
CAL 362 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
2(0-4-2)
		 (Italian Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 362 ศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
การปฏิบัติการประกอบอาหารอิตาเลียน วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร
เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารอิตาเลียนภูมิภาคต่างๆ
การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  การทำ�
ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAT 363 ศิลปะการประกอบอาหารสเปน
		 (Spanish Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 363 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารสเปน
ประเภทและชนิดของอาหารสเปน ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารสเปน วัตถุดิบ เครื่องปรุง

1(1-0-2)

CAL 363 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารสเปน
2(0-4-2)
		 (Spanish Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 363 ศิลปะการประกอบอาหารสเปน
การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารสเปน เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ
และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารสเปนภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการ
จับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา

1622
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

CAT 364 ศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส
1(1-0-2)
		 (French Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 364 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส
ประเภทและชนิดของอาหารฝรั่งเศส ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารฝรั่งเศส วัตถุดิบ เครื่องปรุง
CAL 364 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส
2(0-4-2)
		 (French Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 364 ศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส
การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารฝรั่งเศส กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารฝรั่งเศสภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ
การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม   การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหา
CAT 365 ศิลปะการประกอบอาหารกรีก
		 (Greek Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 365 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารกรีก
ประเภทและชนิดของอาหารกรีก ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารกรีก วัตถุดิบ เครื่องปรุง

1(1-0-2)

CAL 365 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารกรีก
2(0-4-2)
		 (Greek Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 365 ศิลปะการประกอบอาหารกรีก
การฝึกปฏิบติการประกอบอาหารกรีก กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารกรีกภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ
การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม   การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหา 
CAT 366 ศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน
1(1-0-2)
		 (German Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 366 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน
ประเภทและชนิดของอาหารเยอรมัน ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารเยอรมัน วัตถุดิบ
เครื่องปรุง

1623
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

CAL 366 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน
2(0-4-2)
		 (German Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 366 ศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน
การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเยอรมัน กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารเยอรมันภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ
การนำ�เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม   การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหา
CAT 367 สุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
1(1-0-2)
		 (Wine and Cheese Appreciation and Selection)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 367 ปฏิบัติการสุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
ศาสตร์และการปฏิบัติของการทดสอบไวน์ การใช้ประสาทสัมผัสเพื่อการทดสอบและซาบซึ้ง ปัญหาและข้อ
ผิดพลาดเกี่ยวกับการรับรู้ คุณภาพ  ศิลปะแห่งการดื่ม การเทคนิคจับคู่ไวน์กับอาหาร เนยแข็งประเภทต่างๆ
และที่มา 
CAL 367 ปฏิบัติการสุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
2(0-4-2)
		 (Wine and Cheese Appreciation and Selection Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 367 สุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
การฝึกปฏิบัติการจับคู่ไวน์กับอาหารและเนยแข็งประเภทต่างๆ เทคนิคการนำ�เสนอ การ
ทดสอบ ศาสตร์แห่งการทดสอบเนยแข็ง การจับคู่เนยแข็งกับไวน์และอาหาร
CAT 371
		

ศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม
1(1-0-2)
(Thai Culinary Arts According to Islamic Faith)
วิชาบังคับร่วม : CAL 371 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม
หลักการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม การเลือกใช้วตั ถุดบิ เครือ่ งปรุง กระบวนการ
ประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา

CAL 371 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม
2(0-4-2)
		 (Thai Culinary Arts According to Islamic Faith Operation)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 371 ศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟ
ตามหลักศาสนาอิสลาม  

1624
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

CAT 372 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
1(1-0-2)
		 (Occidental Culinary Arts According to Islamic Faith)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 372 ปฏิบตั กิ ารศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
หลักการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม การเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง
กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารตะวันตกตามหลักศาสนา
อิสลาม  การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติ
ตามเนื้อหา
CAl 372		 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
2(0-4-2)
		 (Occidental Culinary Arts According to Islamic Faith Operation)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 372 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและ
เสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม
CAT 373 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม
1(1-0-2)
		 (Oriental Culinary Arts According to Islamic Faith)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 373 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนา		
		 อิสลาม
หลักการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม การเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง
กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารทีม่ ตี อ่ คุณภาพของอาหารตะวันออกตามหลักศาสนา
อิสลาม การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติ
ตามเนื้อหา
CAL 373 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม
2(0-4-2)
		 (Oriental Culinary Arts According to Islamic Faith Operation)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 373 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม   การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและ
เสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม
CAT 374 หลักการประกอบอาหารมุสลิมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้1(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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หลักการประกอบอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ตามหลักศาสนาอิสลาม  การเลือก
ใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนา
อิสลาม  การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
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
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ การควบคุมคุณภาพ การ
จัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม  
CAT 375 หลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ
1(1-0-2)
		 (Principle of Cooking Middle Eastern and North African Foods)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 375 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหาร		
		 แอฟริกาเหนือ
หลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือตามหลักศาสนาอิสลาม  
การเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารที่มีต่อคุณภาพของ
อาหารในภูมิภาคตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตาม
หลักศาสนาอิสลาม  การทำ�ตำ�รับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 375 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ2(0-4-2)
		 (Principle of Cooking Middle Eastern and North African Foods Operation)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 375 หลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารในภูมิภาคตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ การควบคุมคุณภาพ
การจัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม  
CAT 376
		

หลักการจัดการครัวตามคติศาสนาอิสลาม
3(3-0-6)
(Principles of Kitchen Management According to Islamic Faiths)
ศึกษาหลักการหลักการจัดการครัวตามคติศาสนาอิสลามประเภทของครัว การจัดการ การ
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ออกแบบ การจัดวางอุปกรณ์ มาตรฐานและระบบคุณภาพทางด้านอาหารฮาลาล ความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน เรียนรู้สุขาภิบาลทางด้านงานครัว แนวปฏิบัติการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล
CAT 381 การประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
1(1-0-2)
		 (Vegan and Vegetarian Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 381 ปฏิบัติการการประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
ความหมาย คำ�จำ�กัดความของอาหารเจ และมังสวิรัติประเภทต่างๆ แหล่งที่มาของสารอาหาร
ประเภทต่างๆจากเครื่องปรุงเจและมังสวิรัติ การออกแบบรายการอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการทาง
โภชนาการของผู้บริโภคแต่ละวัย และการเจ็บป่วยประเภทต่างๆกระบวนการปรุง คววามสมดุลของรสชาติ
การนำ�เสนอ การเก็บอาหาร การพัฒนาตำ�รับมาตรฐาน การตั้งราคา  และการควบคุมคุณภาพ ฝึกปฏิบัติ
ตามเนื้อหา
CAL 381 ปฏิบัติการการประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
2(0-4-2)
		 (Vegan and Vegetarian Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 381 การประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
ปฏิบัติการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภคแต่ละวัย และ
การเจ็บป่วยประเภทต่างๆ  นำ�เสนอ พัฒนาตำ�รับมาตรฐาน (จัดการเรียนการสอนร่วมCAL 381)
CAT 382 หลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
1(1-0-2)
		 (Principles of Gluten Free Cooking)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 382 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
คำ�จำ�กัดความของกลูเต็นและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ และอาหาร เครื่องปรุงที่มีกลูเต็น และ
ปราศจากกลูเต็น การออกแบบมื้ออาหารแบบปราศจากกลูเต็น การเตรียม การปรุง และการสรรหา 
CAL 382 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
		 (Principles of Gluten Free Cooking Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 382 หลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
ปฏิบัติการ เตรียม ปรุงอาหารแบบปราศจากกลูเต็น

2(0-4-2)

CAT 383 หลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
1(1-0-2)
		 (Principles of Cooking for Health)
		
วิชาบังคับร่วม: CAL 383 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
ความสำ�คัญของสารอาหารต่อสุขภาพ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการของบุคคลในภาวะปกติและภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน หลักการจัดอาหารเพื่อบำ�บัดรักษา 
การดัดแปลงสารอาหารให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของโรค และอาการแสดง ตลอดจนกระทั่งการประยุกต์ใช้
สำ�หรับพยาบาล
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CAL 383 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
2(0-4-2)
		 (Principles of Cooking for Health Operations)
		
วิชาบังคับร่วม: CAT 383 หลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติการจัดอาหารเพื่อบำ�บัดรักษา  ดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับบุคคลภาวะปกติและ
ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
CAT 384 หลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน
1(1-0-2)
		 (Principles of Raw Food Preparation)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 384 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน
หลักการของการบริโภคอาหารดิบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารดิบ ข้อดี และข้อเสียของการ
บริโภคอาหารดิบ เครื่องปรุง และอุปกรณ์ที่จำ�เป็น การวางแผนมื้ออาหาร การเตรียม การนำ�เสนอ และการ
ควบคุมต้นทุน
CAL 384 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน
		 (Principles of Raw Food Preparation Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 384 หลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน
ปฏิบัติการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน การเตรียมและการนำ�เสนอ

2(0-4-2)

CAT 385 หลักการประกอบอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์
1(1-0-2)
		 (Principles of Cooking Whole Foods and Organic Foods)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 385 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์
คำ�จำ�กัดความของอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์ แนวคิดเกี่ยวกับโภชนาการเชิงบูรณาการ พลังหยิน
หยาง และพลังชี่กับรูปแบบการบริโภคอาหาร แหล่งที่มาของสารอาหารจากอาหารธรรมชาติ และอาหาร
อินทรีย์ พลังการรักษาสุขภาพ การวางแผนรายการอาหาร การเตรียม การนำ�เสนอ และการควบคุมต้นทุน
CAL 385 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์
		 (Principles of Cooking Whole Foods and Organic Foods Operations)
		
วิชาบังคับร่วม: CAT 385 หลักการประกอบอาหารธรรมชาติและอาหารอินทรีย์
ปฏิบัติการวางแผนมื้ออาหาร การเตรียมและการนำ�เสนอ

2(0-4-2)

CAT 386 ศิลปะการประกอบอาหารโพรไบโอติก
1(1-0-2)
		 (Probiotic Culinary Arts)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 386 ปฏิบัติการศิลปการประกอบอาหารโพรไบโอติก
แนวคิดเกี่ยวกับอาหารโพรไปโอติกซึ่งใช้ประโยชน์กับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์กับระบบการ
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ย่อยอาหารจำ�พวกกรดแล็กติก ซึ่งมักพบในอาหารหมัก ประโยชน์ของอาหารโพรไบโอติกที่มีต่อสุขภาพทั้ง
การรักษาโรค การป้องกันความเจ็บป่วย และการส่งเสริมสุขภาพ ศิลปะการปรุงอาหารและเครื่องดื่มโพรไบ
โอติกที่มีสุนทรียทางรสชาติ การนำ�เสนอที่น่าสนใจ และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การคำ�นวณ
ต้นทุน การตั้งราคา และการพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
		
CAL 386 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารโพรไบโอติก
2(0-4-2)
		 (Probiotic Culinary Arts Operations)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 386 ศิลปะการประกอบอาหารโพรไบโอติก 		
ปฏิบัติการปรุงอาหารและเครื่องดื่มโพรไบโอติกที่มีสุนทรียทางรสชาติ การนำ�เสนอ      การ
พัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มมาตรฐาน
CAT 392 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 2
1(0-40-20)
		 (Food and Beverage Industrial Placement II)
		
วิชาบังคับก่อน : CAT 291 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 1
การประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะการประกอบอาหาร ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการ
ประกอบอาหาร และหลักคิดเกี่ยวกับอาหารของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในการฝึกปฏิบัติงานใน
ส่วนปฏิบัติการครัวของธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ผู้เรียนบูรณาการสิ่ง
ที่เรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานกับความรู้จากชั้นเรียนผ่านประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร การจัดการครัว การบริหารวิธีการทำ�งาน และทักษะทางสังคมในสถานที่
ทำ�งานและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
CAT 412 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร
1(1-0-2)
		 (Molecular Gastronomy and Food Styling)
		
วิชาบังคับร่วม : CAL 412 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร
การประกอบอาหารโดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการเปลี่ยนลักษณะของอาหารทางกายภาพ
และเคมี   ให้มีความสวยงามเชิงศิลปะเกิดความประทับใจ พัฒนาทักษะ และมุมมองในการนำ�เสนออาหาร
ทั้งต่อลูกค้าและต่อสื่อ องค์ประกอบอาหาร และกระบวนการถ่ายภาพที่จำ�เป็นต่อการสื่อสารการตลาด การ
ตกแต่งอาหารที่เหมาะสมกับโอกาส และรูปแบบการเสิร์ฟ
CAL 412 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร
2(0-4-2)
		 (Molecular Gastronomy and Food Styling Operation)
		
วิชาบังคับร่วม : CAT 412 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร
ปฏิบัติการประกอบอาหารโดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการเปลี่ยนลักษณะของ
อาหารทางกายภาพและเคมี ให้มีความสวยงามเชิงศิลปะ ตกแต่งอาหาร และรูปแบบการเสิร์ฟ
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CAT 491
		

โครงงาน 1 			
1(0-3-2)
(Project I)
ค้นคว้าข้อมูล วางแผนการทดลอง ประมาณเวลาและค่าใช้จ่ายตลอดการทดลอง โดยมี
อาจารย์เป็นที่ปรึกษา ส่งโครงร่างโครงงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
CAT 492
		

โครงงาน 2			
2(0-6-3)
(Project II)
ทำ�การทดลองตามโครงร่าง โครงงาน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
CAT 493 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 3
1(0-40-20)
		 (Food and Beverage Industrial Placement III)
		
ข้อบังคับการลงทะเบียน : เป็นวิชาสุดท้ายของการลงทะเบียนในหลักสูตร ไม่สามารถลง
ทะเบียนร่วมกับรายวิชาอื่นๆ ได้
การประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะทีไ่ ด้จากการเรียนในชัน้ เรียน และการฝึกปฏิบตั งิ านก่อนหน้า
นี้ในการฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศหรือในไทยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า  6 เดือน ผู้เรียนพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยบูรณาการความรู้ที่มีมาแต่เดิมกับประสบการณ์
ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานผ่านรายงานกึ่งวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากสถานประกอบการและนำ�เสนอ
รายงานนั้นต่อคณะกรรมการประจำ�คณะ
CAT 494
		

สหกิจศึกษาในธุรกิจอาหาร
6(0-80-40)
(Cooperative Education in Food Business)
การฝึกงานด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร โดยฝึกปฏิบตั งิ านเสมือนเป็นพนักงาน
ประจำ�ของหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า  50 สัปดาห์ หรือทั้งปีการศึกษาต่อเนื่องกัน และมีงานเฉพาะที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติเสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องนำ�เสนอรายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์
และผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน

