คําอธิบายชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
Life Skills
ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม ความใฝรู การแสวงหาและพัฒนาความรูใหม ความสามารถในดาน
การจัดการ การใชเทคโนโลยี การใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเจรจาตอรอง การประนีประนอม การ
ขจัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาทและการสมาคม
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย
Human Society
ลักษณะพื้นฐานของความเปนมนุษย การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย องคประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษยในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ง
สงผลตอการจัดระเบียบสังคมมนุษย ปญหาสังคมและแนวทางแกไข การเสริมสรางสังคมที่ดี
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เกี่ยวของกับมนุษย องคประกอบของรางกายมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ
การประยุกตวท
ิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกตผสมผสาน
การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี
ศิลปกรรม
10152 ไทยกับสังคมโลก
Thailand and the World Community
สภาวการณ แนวโน ม และลัก ษณะความสัม พันธ ท างเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ งในสัง คมโลก สถานะของ
ประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย สภาพปญหาและ
สาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเปนผลจากระแสโลกาภิวัตน รูปแบบและวิธีการในการเผชิญปญหาและ
ผลกระทบ
10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ
่ สาร
Thai for Communication
ภาษากับการสื่อสาร บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ
11303 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม
English for Hotel Personnel
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ ใชกันทัว่ ไปในธุรกิจโรงแรม ศัพทและสํานวนเฉพาะที่ใช
เกี่ยวกับงานในแผนกตางๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาอังกฤษทีใ่ ชเพื่อการติดตอสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
งาน และเพื่อการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ
70101 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย โดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมมนุษย วิธีวัด
พฤติกรรม สรีระของมนุษยกับการแสดงพฤติกรรม ความแตกตางระหวางบุคคล ในการรับรู การเรียน การคิดและการ
แกปญหา เจตคติ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว พฤติกรรมทางสังคมมนุษย และการศึกษาผลงานวิจัยใหมๆ ทาง
จิตวิทยา
70201 คหกรรมศาสตรกับการพัฒนาชุมชน
Home Economics and Community Development
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา การ
กําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาครอบครัว และชุมชนทางดานอาหารและโภชนาการที่อยูอาศัย
เครื่องนุงหมการอนามัยแมและเด็ก และอื่นๆ ตลอดจนการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
การระดมแสวงหา อนุรักษและใชทรัพยากรในทองถิ่น

70202 คหกรรมศาสตรทั่วไป
General Home Economics
สภาพความเปนอยูของครอบครัวไทยปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เปนปญหาตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
ความหมายและจุดมุงหมายของวิช าคหกรรมศาสตร
การใชวิชาคหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาตนเองและแกปญหา
ชีวิตประจําวัน ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดูและอบรมเด็ก การจัดการบานเรือน เศรษฐกิจและทรัพยากร
ครอบครัว อาหารและโภชนาการ การปรับปรุงที่อยูอาศัย เสื้อผาและการแตงกาย
ความรูเกี่ยวกับการบริโภค หลักศิลปะ กฎหมายสําหรับชีวิตประจําวัน ตลอดจนการเรียนรู หลักการบริหารและ
ธุรกิจคหกรรมศาสตร
การพัฒ นาบทบาทของสตรีและบทบาทของนักคหกรรมศาสตรในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และวิธีการ
เผยแพรวิชาคหกรรมศาสตรเขาสูชุมชน
70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตรเบื้องตน
General Principles of Law and Economics
หลักเกณฑทั่วไปของกระบวนการยุติธรรม กฎหมายอาญา และกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับนิติกรรม
หนี้ ละเมิ ด ทรั พ ย สิ น และเอกเทศสั ญ ญา ลั ก ษณะซื้ อ ขาย เช า ทรั พ ย เช า ซื้ อ ค้ํ า ประกั น จํ า นอง จํ า นํ า ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา การคุมครองผูบริโภค และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
การเรียนรูเกี่ยวกับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรซึ่งนํามาสูการแบงแยกการทํางานในระบบเศรษฐกิจกลไก และ
แนวคิด ทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการผลิต ปญหาการผลิต การบริโภค การลงทุน การตลาด ตลอดจนแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของครอบครัว
70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
Family and Community Resources Management
ปรัชญา เจตคติ คานิยม และเปาหมายในการดํารงชีวต
ิ ภาวะทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีอท
ิ ธิพลตอความ
เปนอยูของบุคคลทุกเพศ วัย ครอบครัว และชุมชน การจัดการทรัพยากรบุคคล เงิน เวลา และทรัพยากรอืน
่ ๆ ของ
ครอบครัว ชุมชน การนํากระบวนการจัดการไปแกปญหาชีวิตครอบครัวทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
การวางแผนการทํางบประมาณ การใชจายในครอบครัว การเปนผูบริโภคที่
ฉลาดสามารถเลือกซื้อหรือใชจายอยางถูกตอง
70205 วิทยาศาสตรคหกรรมศาสตร
Basic Science for Home Economics
เซลล องคประกอบของเซลล บทบาทและกิจกรรมของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะ ระบบการทํางานของอวัยวะ
และการถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง การถายทอดทางพันธุกรรม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
จุลินทรีย การเจริญเติบโตของสรีรวิทยาของจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียในอาหารและจุลินทรียที่เปน
สาเหตุของโรค พยาธิ วงจรชีวิต และผลกระทบที่มีตออนามัยชุมชน
สสารและการเปลี่ยนแปลง สมบัติและปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของธาตุและสารประกอบที่จําเปนตอสิ่งมีชีวิต
สารเคมีกับสิ่งแวดลอม สารประกอบของคารบอน โครงสราง สมบัติและปฏิกิริยาที่สําคัญที่ควรรู รวมทั้งอนุพันธของสาร
นั้น เพื่อเปนพื้นฐานทางชีวเคมีและโภชนาการ ความรูเกี่ยวกับสารเคมีบางชนิดในโลกปจจุบัน
พลังงาน ความสัมพันธระหวางพลังงานความรอนกับพลังงานรูปอื่น การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการทางฟสิกสตางๆ ที่เปนประโยชนตอการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ความรูเกี่ยวกับไฟฟากระแส เพื่อนําไปใช
กับอุปกรณไฟฟา ในการอํานวยความสะดวกและใชอยางปลอดภัย
70206 โภชนาการกับชีวต
ิ มนุษย
Human Nutrition
ความรูเกี่ยวกับสารอาหาร 6
ชนิดที่จํา เปนสําหรับการดํารงชีวิต และการปรับปรุงสุขภาพ ไดแ ก โปรตี น
คารโบไฮเดรท ไขมัน วิตามิน เกลือแร และน้ํา การเลือกและกินอาหารอยางถูกหลักโภชนาการ ประหยัดและปลอดภัย
จากจุลินทรียและสารเคมีที่อาจเปนโทษตอรางกาย การกําหนดรายการอาหารสําหรับครอบครัวที่ประกอบดวยบุคคล
ตางเพศและวัยตางๆ กัน รวมทั้งการประกอบอาหารอยางถูกตองเพื่อสงวนคุณคา
70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
Child Care and Development
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางรางกายและพัฒนาการเด็ก ลักษณะและขั้นตอนการเจริญเติบโตของเด็ก
วัยตางๆ ตั้งแตอยูในครรภมารดาจนถึงวัยรุน ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพฤติกรรมพัฒนาการของ
เด็ก โดยเฉพาะบทบาทของอาหารโภชนาการ ความสัมพันธในครอบครัวและการเลี้ยงดู รวมทั้งการเลนและของเลน
การปองกันอุปทวเหตุ วิธีการศึกษาพัฒนาการเด็ก รวมทั้งศึกษาหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเด็ก
70302 สถิติและการวิจย
ั ทางคหกรรมศาสตร
Statistics and Research in Home Economics
สถิติเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การแจกแจงความถี่ การวัดคากลาง การ
วั ด การกระจาย การประมาณค า การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวน สหสั ม พั น ธ แ ละการถดถอย
หลักการวิจัย และกระบวนการวิจัย การประยุกตสถิติและการวิจัยเพื่อประโยชนทางคหกรรมศาสตร

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamentals of Biochemistry
องคประกอบทางเคมีของเซลลและชีวโมเลกุล กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต ความสําคัญ
ของเอนไซม วิตามิน เกลือแร ฮอรโมน อิเล็กโทรไลตและของเหลวในรางกาย ระบบการทํางานของสิ่งมีชีวิต ความ
ผิดปกติทาง พันธุกรรม สาเหตุของโรคที่เกิดจากปญหาโภชนาการและกระบวนการทางชีวเคมี ชีวเคมีของพืชและการ
ประยุกตชีวเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
70312 อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
ความรู เรื่องวัต ถุ ดิ บที่ นํา มาใช ประกอบอาหาร โครงสรา งและสว นประกอบทางเคมี คุณ คาทางโภชนาการ
กรรมวิธี กระบวนการผลิต การเลือกซื้อ การเก็บรักษา รวมทั้งวิธีเตรียมหุงตม และการประกอบอาหารอยางถูกหลัก
วิ ท ยาศาสตร แ ละ หลั ก โภชนาการ ศึ ก ษาการใช เ ครื่ อ งทุ น แรง อุ ป กรณ ก ารเตรี ย มประกอบและเสิ ร ฟ อาหารอย า ง
ปลอดภัย การจัดและเสิรฟอาหารประจําวันและในโอกาสพิเศษ การประกอบ
70313 อาหารบําบัดโรค
Dietetics
ความรูเกี่ยวกับความตองการสารอาหารของคนปกติ หญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร ทารก เด็ก และคนชรา
การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงทางอารมณของผูปวย บทบาทและหนาที่ของ
นักกําหนดอาหาร การจัดอาหารใหเหมาะสมกับความตองการของผูปวยโรคตางๆ
70314 การผลิตและการใชอาหาร
Food Production and Utilization
ภาวะการผลิ ต และการใช อ าหารของประเทศ แนวโน ม ของการผลิ ต กั บ จํ า นวนประชากรของโลก การใช
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ การเกษตร การใช เ ครื่ อ งมื อ เกษตรแบบพื้ น ฐาน การใช เ ครื่ อ งมื อ ทุ น แรง
การเกษตร เทคนิคการผลิตการบํารุงรักษาพืชและสัตว การผลิตและการใชอาหารที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การแปรรูป การถนอมอาหาร และการกระจายอาหาร
70321 ครอบครัวและสิ่งแวดลอม
Family and Ecology
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องครอบครั ว และสภาพแวดล อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การสร า งบุ ค ลิ ก ภาพของคน
โครงสร า งของครอบครั ว ในสั ง คมไทย อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล อ ม เป า หมายการดํ า รงชี วิ ต การสร า งค า นิ ย ม การ
เตรียมพรอมเพื่อการสรางครอบครัวที่มั่นคง การปรับตัวในชีวิตครอบครัว ตลอดจนการวิเคราะหปญหาตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น และแนวทางแกปญหา
70322 พัฒนาการวัยรุนและการอบรม
Adolescent Development and Upbringing
ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและปญหาของวัยรุน บทบาทของบาน ความสัมพันธในครอบครัวและบทบาทของ
ชุมชนที่มีอท
ิ ธิพลตอพัฒนาการของวัยรุน แนวทางการสงเสริมวัยรุนใหเปนทรัพยากรที่มค
ี าของครอบครัวและสังคม
ั
ศึกษาวิธีวิเคราะหและแนวทางแกไขปญหาการขัดแยงระหวางวัยรุนกับครอบครัวและสังคม การแนะแนวและงานวิจย
เกี่ยวกับวัยรุน
70323 สุขภาพเด็ก
Child Health
ปญหาสุขภาพของเด็กที่อยูในเขตเมืองและชุมชน สาเหตุ การปองกัน การดูแลและการสงเสริมสุขภาพเด็ก
เริ่ ม ตั้ ง แต ป ฏิ ส นธิ ระหว า งอยู ใ นครรภ ระยะคลอด หลั ง คลอด และวั ย เด็ ก ป ญ หาที่ เ กิ ด จากพั น ธุ ก รรม การติ ด เชื้ อ
ทุพโภชนาการ พยาธิ ทองรวง อาเจียน ชัก และอาการที่ผิดปกติอื่นๆ แนวทางปฏิบัติในการใหการดูแลอยางถูกตอง
ความรูเกี่ยวกับบริการอนามัยระดับชุมชน ในดานการชวยเหลือเด็กและประชาชน
70324 อนามัยครอบครัว
Family Health
การศึกษาปญหาสุขภาพอนามัยในประเทศไทย ปญหาประชากรและการวางแผนครอบครัว ปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอสุขภาพ ซึ่งไดแก กรรมพันธุ สิ่งแวดลอมและสุขปฏิบัติ ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานของรางกาย การ
ปฏิบัติงานของหญิงตั้งแตมีครรภจนถึงหลังคลอด การดูแลรักษาอนามัยของสมาชิกตางวัยในครอบครัว ทั้งในยามปกติ
และยามเจ็บปวย อุบัติเหตุในบานและการปฐมพยาบาล
70411 อนามัยชุมชน
Community Health
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของอนามัยสวนบุคคลและชุมชน การปองกันโรคภัยและโรคติดตออันอาจ
เกิด ขึ้ น จากอาหารและการบริโภค การจัด หาน้ํา ดื่มน้ํา ใชที่ป ลอดภั ย อั น ตรายจากยาและยาเสพติ ด การสุขาภิบาล
บานเรือนและบริเวณที่อยูอาศัย การอนามัยโรงเรียน อนามัยของการประกอบธุรกิจการผลิตอาหารรวมทั้งผูประกอบ
อาหารจําหนายเปนรายยอยและผูบริโภค พระราชบัญญัติอาหารและเทศบัญญัติควบคุมการคาอาหาร

70412 โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน
Nutrition Education for Community
ป ญ หาโภชนาการและผลการสํ า รวจภาวะโภชนาการในประเทศไทย โรคขาดสารอาหาร แนวทางแก ไ ข
นโยบายอาหารและโภชนาการแหงชาติ ความหมายและขอบขายของโภชนาการศึกษา การประเมินภาวะโภชนาการ
ของคนในชุมชน นิสัยการกินและอิทธิพลตางๆ ที่มีตอนิสัยการกิน เทคนิคการเปลี่ยนเจตคติและความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับ
อาหาร การใชอาหารทองถิ่น อาหารเสริม คุณคา ราคาประหยัด กระบวนการประกอบอาหารทองถิ่นที่ถูกตองตาม
หลั ก โภชนาการ การให ก ารศึ ก ษาทางโภชนาการ เทคนิ ค การเผยแพร ความรู การผลิ ต การใช สื่ อ การเรี ย นและ
นวัตกรรมทางโภชนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
70413 การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน
Food Service Management in Schools and Institutions
ความสําคัญของการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หลักการและวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม การจัด
บริการอาหารสําหรับคนจํานวนมากในสถาบันตางๆ การจัดบริการธุรกิจอาหารในรูปแบบตางๆ ปญหาการจัดบริการและ
การประเมินผล
70421 กิจกรรมและประสบการณเยาวชน
Youth Activities and Experiences
กิจ กรรมและการละเลนพื้นบานตางๆ ที่ส ามารถนํามาเปน ประโยชนใ นทางการศึกษาของเด็กหรือเยาวชน
วิธีการฝกการเลนเพื่อสงเสริมระบบประชาธิปไตย และทํางานกลุม วิธีศึกษาเพื่อคนหาความสามารถเฉพาะของเด็กแต
ละกลุม ของระดับเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวเด็กและวิธีการสงเสริมใหแสดงออกอยางสรางสรรค ตลอดจนการ
ใหการปรึกษาแกเยาวชนอยางถูกตอง
70422 ปญหาเด็กและเยาวชนกับการสงเสริมอาชีพ
Juvenile Problems and Career Promotion
การวิเคราะหพฤติกรรมเด็กและวัยรุนในสวนบุคคล และที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
บทบาทของกระบวนการยุติธรรม สถานสงเคราะหตางๆ บทบาทของจิตแพทยตลอดจนการแนะนําฝกฝนอาชีพ และ
วิธีการสงเสริมความสามารถของเยาวชนไทย
70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน
Management of Child Care Centers
ศึกษาหลักการและปรัชญาของการจัดตั้งและวิธีดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนและโรงเรียนอนุบาล
ตลอดจนวิธีการจัดประสบการณและสิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางความพรอมแกเด็กวัยกอนเรียนใหสอดคลองกับความ
ตองการ ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียน
70431 ประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร
Professional Experience in Home Economics
การประยุ ก ต ห ลั ก การทางคหกรรมศาสตร สู ภ าคปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นาครอบครั ว และชุ ม ชนในด า นอาหาร
โภชนาการ พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู การจัดการทรัพยากรครอบครัว การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร การปรับปรุง
การเรียนการสอนคหกรรมศาสตรในโรงเรียนและชุมชน การใชความรูทางคหกรรมศาสตรในการปฏิบัติงานอาชีพอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ จรรยาวิชาชีพคหกรรมศาสตร กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
70433 การพัฒนาที่อยูอาศัย
Home Improvement
การดัดแปลงที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การจัดใหผูที่อยูอาศัย เกิดความ
สะดวกสบาย จัดวางวัสดุเครื่องใชใหประหยัดแรงงานและปลอดภัยโดยเฉพาะเด็ก คนชราและเหมาะกับกิจกรรมใน
ครอบครัว การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู การทําความสะอาดและการรักษาอยางถูกตอง การใช
หลักศิลปะจัดตกแตงใหสวยงามดวยการใชวัสดุงายๆ หรือมีอยูในทองถิ่น โดยยึดถือหลักการประหยัด
70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
Business Management in Home Economics
หลักทฤษฎี แ ละวิ ธีก ารบริ ห ารธุร กิ จ การลงทุน การจัด การทางดา นการเงิ น ความสํา คัญ ของการผลิต การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต บทบาทและหนาที่ของการตลาด การวางแผนทางการตลาด
การบรรจุหีบหอ ชองทางในการจัดจําหนาย การตั้งราคา และการสงเสริมการผลิตสินคา
71111 จิตวิทยาการบริการ
Psychology for the Hospitality Industry
แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาในอุตสาหกรรมการบริการ หลักมนุษยสัมพันธ หลักการ
สื่ อ สาร ปรากฏการณ ท างสั ง คม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย ว ความรู เ กี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผูบริโภคใน อุตสาหกรรมการบริการ และหลักการประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมการบริการ

71112 อุตสาหกรรมการบริการ
Hospitality Industry
แนวคิด องคประกอบ และความสํา คัญของอุตสาหกรรมการบริการ วิวัฒนาการและปจ จัยที่มีผลกระทบต อ
อุตสาหกรรมการบริการ ตลอดจนองคกร และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผลกระทบของอุตสาหกรรมบริการตอเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม แนวโนมของการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการบริการในอนาคต
71113 เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Technology
ความรูท
 ั่วไปเกีย
่ วกับหลักการเตรียมและการประกอบอาหารและเครื่องดืม
่ ประเภทตางๆ ในระดับโรงแรมและ
ภัตตาคาร รวมทั้งอาหารประจําชาติตางๆ และเครื่องดื่ม กับการนําเทคโนโลยีมาประยุกต และพัฒนาตํารับของอาหาร
และเครื่องดื่มตามวิวัฒนาการการบริโภคในสังคมทัว่ ไป
71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
Hotel Management and Services Technique
หลักการ แนวคิด และวิวัฒนาการของโรงแรม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงแรม ผลกระทบ
จากการดํ า เนิ น งานของโรงแรมต อ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม การดํ า เนิ น งานโรงแรมประเภทต า งๆ
โครงสรางการบริหารงาน หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ความสัมพันธระหวางแผนกตางๆ ในโรงแรม หลักการ
ทางธุรกิจในการจัดการธุรกิจโรงแรม และการประสานงานระหวางโรงแรมกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ความรูและทักษะในการใหบริการในแผนกบริการสวนหนา แผนกอาหารและเครื่องดื่มและแผนกแมบาน การ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับแขกผูใหบริการ การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชของแผนกความปลอดภัย การ
ปองกันเหตุรายภายในโรงแรม และการชวยเหลือแขกผูใชบริการเมื่อเกิดปญหา
71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
Restaurant Management and Services Technique
หลั ก การ แนวคิ ด วิ วั ฒ นาการของกิ จ การภั ต ตาคาร ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น กิ จ การภั ต ตาคาร
ผลกระทบของกิจการภัตตาคารตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การดําเนินกิจการภัตตาคารประเภทตางๆ
โครงสรางการบริหารงานและหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรในงานตางๆ ของภัตตาคาร หลักการทางธุรกิจในการจัดการ
ธุรกิจภัตตาคาร
ความรูและเทคนิคในการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคารประเภทตางๆ การแกไขปญหาที่เกิด
ขึ้นกับแขกผูใชบริการ การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชของภัตตาคาร การสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัย
การปองกันอุบัติเหตุ ภายในภัตตาคาร และการชวยเหลือผูประสบปญหา
71216 การวิเคราะหระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร
Hotel and Restaurant Operation System Analysis
แนวคิดและหลักการวิเคราะหระบบงาน หลักการวางแผนและการจัดระบบประสานงานการปฏิบัติงานของฝาย
งานหลักและงานสนับสนุน การดําเนินงานภายในโรงแรมและภัตตาคาร หลักการวางแผนการปฏิบัติงานของแผนก
บริการสวนหนา แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแมบาน รวมทั้งแผนกตางๆ ในภัตตาคาร การจัดระบบประสาน
การปฏิบัติงาน การกําหนดแผนปฏิบัติงาน การเตรียมการและการจัดการดานวัสดุอุปกรณและเครื่องใช การจัดซื้อและ
การควบคุมงาน ตลอดจนการวิเคราะหและการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานและการบริหารของทุกฝายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการดําเนินงานภายในโรงแรมและภัตตาคารเกิดประสิทธิภาพและเปนที่พอใจของผูใชบริการ
71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร
Hotel and Restaurant Information Systems
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและความสําคัญของระบบสารสนเทศ การจัดระบบขอมูลเชื่อมโยงขาวสาร
และการสื่อสารของแผนกตางๆ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรที่ใชในกิจการของโรงแรมและภัตตาคาร การ
เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการเลือกใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่เหมาะสม เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงานใน
แผนกตางๆ การนําระบบคอมพิวเตอรและเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยมาใช ประเภทของเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
เพื่อการจัดระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร
71218 การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร
Hotel and Restaurant Personnel Development
ระบบการบริหารบุคคลและการจางงาน หลักและวิธีการพัฒนาบุคลากรกฎหมายแรงงานและสวัสดิการในงาน
โรงแรมและภัตตาคาร ตลอดจนความรูในการพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานเชิงคุณภาพอยางเปนระบบ
ใหแกผูปฎิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางคุณลักษณะผูนําและการสรางทีมงาน
71219 ประสบการณวิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
Professional Experience in Hotel and Restaurant Studies
การประยุกตแนวคิดหลักการทางคหกรรมศาสตรธุรกิจและจัดการงานโรงแรมและภัตตาคารสูภ
 าคปฏิบัติ การ
พัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร การใชเครื่องมือเครื่องใชทท
ี่ ันสมัย การจัดการและการบริหารงานบุคคลในโรงแรมและ
ภัตตาคารระดับตางๆ กฎระเบียบตลอดจนกฎหมายที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในโรงแรมและภัตตาคาร

71230 วิทยาศาสตรการอาหารเบื้องตน
Introduction to Food Science
ความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของอาหาร คุณภาพของอาหาร การทดสอบและการควบคุมคุณภาพของอาหาร
การเสื่อมเสียของอาหาร หลักการถนอมและการแปรรูปอาหาร การวิจัยทางวิทยาศาสตรการอาหาร การพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
71330 เศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจอาหาร
Economics for Food Business
แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพื่อใชในการจัดการดานธุรกิจอาหาร การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน การ
วิเคราะหตลาดและการแขงขัน การวางแผนการผลิตและจําหนาย การพยากรณและการตัดสินใจ การวิเคราะหตนทุน
และกําไร
ลักษณะโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย แหลงเงินทุนสําหรับกิจการอุตสาหกรรม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมและแนวโนมในอนาคต ตลอดจนภาวะการ
ผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารของโลก
71331 การจัดการธุรกิจอาหาร
Food Business Management
ระบบการดําเนินงานและขอบขายของธุรกิจอาหาร ระบบและวิธีการดําเนินงานธุรกิจอาหารนับตั้งแตการจัดหา
วัตถุดิ บ การผลิต การบรรจุ การตลาด การเงินและการบัญชี การจัด การบุคลากร ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานธุรกิจ
71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
Food Chemistry and Microbiology
โครงสราง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไขมัน คารโบไฮเดรตและโปรตีนที่เปนองคประกอบสําคัญของ
อาหาร การทดสอบและการวิเคราะหเกี่ยวกับอาหารในทางเคมี กลไกทางเคมีที่ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพของอาหาร
การเปลี่ยนแปลงของอาหารในระหวางกระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บ การใชสารเคมีในอาหาร สารพิษใน
อาหารและผลตอชีวิต
รูปราง ชนิด และปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียจําพวกแบคทีเรีย ยีสตและรา กลุมที่ทําให
อาหารเนาเสียและทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ การปองกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียเพื่อประโยชนใน
การถนอมอาหาร การตรวจสอบมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหาร การใชจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร ปฏิบัติการ
ทางสุขศึกษาเพื่อใหอาหารสะอาดและปลอดภัยตอการบริโภค
71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร
Information Systems for Food Business Management
แนวความคิดดานสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนําแนวคิดมาใชกับการบริหารหรือการจัดการขอมูลในธุรกิจ
อาหาร ความรูท
 ั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรในการบริหารขอมูลดานธุรกิจอาหาร อาทิ ระบบการ
กําหนดราคา การซื้อ การจัดจําหนาย การควบคุมสินคาในสตอก การควบคุมคุณภาพ การผลิต การทํางานฝายตางๆ
ขอมูลทางดานการตลาดตลอดจนการนําขอมูลมาใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจ และความมั่นคงในการเก็บรักษาขอมูล
71430 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจอาหาร
English for Food Business
โครงสร า ง ศั พ ท และสํ า นวนภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช กั น ทั่ ว ไปในวงการธุ ร กิ จ อาหาร เพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ติดตอสื่อสารและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการสงออก
Food Business Management for Export
การผลิตและการกระจายอาหารของโลก การรวมกลุมของประเทศตางๆ ในการผลิตและการสงออกอาหาร
ขั้นตอน วิธีการ และกฎระเบียบตาง ๆ ในกระบวนการสงออกและการนําเขาอาหาร มาตรฐานอาหารในการสงออกและ
การนําเขา ระบบการจัดการอาหารเพื่อการสงออกนับตั้งแตการผลิตและการเก็บรักษาระหวางรอการจําหนาย รวมทั้ง
ขณะขนสง เพื่อคงคุณภาพของอาหารใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศคูคา ปญหาอุปสรรคของธุรกิจอาหารเพื่อ
การสงออก และแนวโนมของการสงออกอาหารในอนาคต
71432 การถนอมและการแปรรูปอาหาร
Food Preservation and Processing
หลักการและวิธีการถนอมและการแปรรูปอาหารสดเพื่อใหไดผลิตภัณฑอาหาร อุปกรณและเทคโนโลยีการ
ผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรมและระดับพื้นบาน การเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม ผลของการแปรรูปตอคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร ความสัมพันธระหวางการแปรรูปอาหารและโภชนาการ
กับสุขภาพ การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การบําบัดน้ําเสียและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต
อาหารเพื่อควบคุมและปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
71433 ผลิตภัณฑอาหาร
Food Products
ความรูท
 ั่วไปเกีย
่ วกับผลิตภัณฑอาหารจากพืชและผลิตภัณฑอาหารจากสัตว การผลิตผลิตภัณฑอาหาร และ
การเก็บรักษาอยางถูกวิธใี หไดผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพจนถึงผูบ
 ริโภค

71434 การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
Food Quality Assurance and Food Product Development
มาตรการและขั้ น ตอนในการประกั น คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร วิ ธี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพนั บ ตั้ ง แต วั ต ถุ ดิ บ
เครื่องมือเครื่องใช กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑอาหารที่ได วิธีการตรวจสอบ การประเมินและการวิเคราะหคุณภาพ
โดยใชประสาทสัมผัสและปฏิบัติการในหองทดลอง การสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
คุณภาพตลอดจนความปลอดภัยในอาหาร
ปจ จัยประกอบการพิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การวิเคราะหแนวคิด การพัฒ นาผลิต ภัณฑอาหาร
เบื้อ งตน และการเลื อกเฟน แนวคิ ด การวิ จั ยเพื่ อพัฒ นาผลิต ภัณฑ ขั้น ตอนและวิธี การพัฒ นาผลิต ภั ณฑ อาหาร การ
ประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑและกลยุทธการใชบรรจุภัณฑเพื่อ สงเสริมการขาย
71436 ประสบการณวิชาชีพธุรกิจอาหาร
Professional Experience in Food Business
การประยุกตความรูดานการจัดการธุรกิจและดานเทคโนโลยีทางอาหารเขาสูภาคปฏิบัติ แนวคิดในการพัฒนา
ธุรกิจอาหารทุกระดับทั้งที่อยูในเขตเมืองและชนบทเพื่อการขยายงานและเปนการสรางงาน กลวิธีในการสงเสริมอาชีพ
การผลิ ต อาหารแปรรู ปในระดับทอ งถิ่ น การผลิ ต อาหารเพื่อการสงออก ความสัม พันธร ะหวา งธุร กิจ อาหารและการ
คุมครองผูบริโภค จรรยาวิชาชีพของผูประกอบการดานธุรกิจอาหาร กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปจจัยตางๆ ที่จะสงผลใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ

