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บทนำ 

ด�วยเป�าหมายการก�าวสู�ประเทศไทย 4.0 ท่ีมุ�งเน�นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู�การเป(นประเทศที่มี
รายได�สูงให�ความสำคัญกับการสร�างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในทุกมิติภายใต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ผลักดันให�การพัฒนาระบบเศรษฐกิจมีความเข�มแข็งและแข�งขัน
ได�เชื ่อมโยงกับประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยในการเพิ่มขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมสาขาหลัก ซึ่งอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและการบริการถูกคาดหวังให�เป(นหนึ่งในฟBนเฟCองสำคัญ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท�องเท่ียวในกลุ�มรายได�ดีถูกจัดเป(นหนึ่งในห�าอุตสาหกรรมเป�าหมายท่ีเป(นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจเพื ่ออนาคต (New Engine of Growth) และจัดอยู �ในกลุ �มอุตสาหกรรมที ่มี
ศักยภาพในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั ้นภารกิจหลักที ่ประเทศไทยจำเป(นต�องให�
ความสำคัญเป(นอย�างมากคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันโดยการยกระดับมาตรฐานการบริการ 
ด�วยการเพ่ิมสมรรถนะ ทักษะ และองคRความรู�ของบุคลากรทางด�านการท�องเท่ียวและการบริการ โดยเปลี่ยน
จากการสร�างบุคลากรเพื่อรองรับการบริการสำหรับกลุ�มตลาดแบบมวลชน (Traditional Service) ไปสู�การ
พัฒนาองคRประกอบทางการท�องเที ่ยวในทุกด�านเพื ่อนำเสนอการบริการที ่เน�นคุณภาพ (High Value 
Service) มากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้รัฐบาลได�ให�ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร จึงมีนโยบายส�งเสริม “ครัวไทยสู�ครัว
โลก” เป(นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และได�กำหนดมาตรการที่จะส�งเสริมอาหาร
ไทยให�เป(นที่รู�จักในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น ได�แก� การสร�างนวัตกรรมและส�งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือ
เสริมสร�างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารที่ล้ำ
สมัย ตอบสนองทันต�อเหตุการณR รวมถึงเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร 
อีกทั้งประเทศไทยมีความได�เปรียบด�านแรงงานและผู�ประกอบการที่มีความสุภาพ มีจิตบริการและความมี
เอกลักษณRเฉพาะของอาหารไทย จึงมีความจำเป(นอย�างยิ่งท่ีจะพัฒนากำลังแรงงานในสาขาท่ีเก่ียวข�อง 

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับนานาชาติและนโยบายการขับเคลื่อนประเทศดังกล�าวข�างต�น 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพจึงได�เล็งเห็นความสำคัญและ
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให�สอดคล�องกับเป�าหมายประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
การท�องเที่ยวและการบริการ โดยมุ�งผลิตบัณฑิตให�มีคุณลักษณะที่มีความพร�อมทั้งความรู� ทักษะในการ
ปฏิบัติงานและความโดดเด�นทางด�านการสื่อสารด�วยภาษาต�างประเทศ เป(นผู�ที่มีทัศนคติเชิงบวกต�อการ
ทำงาน โดยผ�านการเรียนการสอนแบบการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) การสหกิจศึกษา และการเรียนรู�
โดยใช�การทำงานเป(นฐานในสถานประกอบการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ตลอดจนการส�งเสริม
ให�นักศึกษาได�มีโอกาสไปใช�ชีวิตสร�างความร�วมมือกับต�างประเทศ เป(นต�น 
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1 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ 

(หลักสตูรใหม� พ.ศ. 2563) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สำนักวิชาการจัดการ  
 

หมวดที ่1 ข4อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 
 1.2 ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Professional Culinary Arts 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (ศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration (Professional Culinary Arts) 
 ช่ือย�อภาษาไทย บธ.บ. (ศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ) 
 ช่ือย�อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Professional Culinary Arts) 

3. วิชาเอก  
ไม�มี 

4.  จำนวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
ไม�น�อยกว�า 161 หน�วยกิตระบบไตรภาค 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปl
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาท่ีใช4 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป(นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.4  ระบบการเรียนการสอน  
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย มีการแบ�งเป(นกลุ�มย�อย (กลุ�มละ 10 – 15 

คน)  มีการวัดผลในทุกสัปดาหRตลอดทั้งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการ
กำหนดโจทยRสำหรับทำแบบฝnกหัดให�กับนักศึกษาทุกหัวข�อ (Formative Assessment) และตรวจ
ประเมินผลงานของนักศึกษา พร�อมทั้งให�ความเห็น จุดแข็งและจุดอ�อนแก�นักศึกษาอย�างชัดเจน เพื่อให�
นักศึกษามีความรู�อย�างลึกซึ้งในรายวิชานั้นๆ หรือการใช�วิธีการสอนรูปแบบอื่นที่ส�งเสริมทักษะที่จำเป(น
ท้ังการอ�าน การเขียน  การนำเสนอ การคิดวิเคราะหRและการสังเคราะหR 

 5.5  การรับเข4าศึกษา 
รับทั ้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต�างชาติที ่สามารถฟBง พูด อ�าน เขียน และสามารถเข�าใจ

ภาษาไทยได�เป(นอย�างดี ทั้งนี้เป(นไปตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR ว�าด�วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
5.6 ความร�วมมือกับสถาบันอ่ืน   

  เป(นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
5.7 การให4ปริญญาแก�ผู4สำเร็จการศึกษา   

  ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1) หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2563 เริ่มเปkดสอนภาคการศึกษา 1 ปlการศึกษา 2563 
2) สภาวิชาการให�ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 และ ครั้งท่ี 

4/2563 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 และ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2564 
3) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 

ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2563 และ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธR 2564 

7. ความพร4อมในการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร�อมในการเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2552 ในปlการศึกษา 2565 (หลังจากเปkดสอนเป(นเวลา 2 ปl) 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได4หลังสำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ ได�ออกแบบไว�เพื่อให�
นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับการจัดการครัว ภัตตาคาร ธุรกิจการให�บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับการประกอบอาหารและบริหารจัดการภัตตาคาร หรือธุรกิจที่พัก 
โรงแรมและ รีสอรRท โดยผู�สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงานในตำแหน�งงานด�านต�าง ๆ ได�แก� 

1) การประกอบอาหาร อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก และอาหารนานาชาติ 
2) การประกอบอาหารประเภทเบเกอรี่ ขนมอบ ขนมหวาน และขนมไทย 
3) เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานด�านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหาร  
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4) นักพัฒนาตำรับอาหารและรายการอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร 
5) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑRอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร 
6) ผู�ประกอบการหรือประกอบธุรกิจส�วนตัวด�านการผลิตและจำหน�ายอาหาร 
7) อาจารยR/นักวิชาการ ด�านครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน�งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย0ผู4รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำแหน�งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

ผลงานทางวิชาการ 
5 ปG ย4อนหลัง 

1. อาจารยR นายปวิธ ตันสกุล M.B.A. (Hospitality and Tourism Management), 
Prince of Songkhla University, 2550 

B.B.A. (Hotel Management), Prince of Songkhla 
University, 2547 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl 
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

2. ผู�ช�วย
ศาสตราจารยR 

นางสาวสิริโสภา จุนเด็น วท.ม. (คหกรรมศาสตรR), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR, 2555 

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

3. อาจารยR นางสาวตันยมน เพชรรัตนR วท.ม. (วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยอีาหาร), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR, 2560 

วท.บ. (วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยีอาหาร), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR, 2558 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl 
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

4. รอง
ศาสตราจารยR 

นางอบเชย  วงศRทอง วท.ม. (โภชนศาสตรR), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520 

วท.บ. (คหกรรมศาสตรR), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR, 2515 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl 
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

5. รอง
ศาสตราจารยR 

นางภารดี  เต็มเจริญ ส.ด. (โภชนการสาธารณสุข), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 

M.P.H (International Health), 
University of Hawaii, 2522 

ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), 
จุฬาลงกรณRมหาวิทยาลัย, 2520 

วท.บ. (โภชนวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl 
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
1) ห�องเรียนบรรยาย ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) ห�องเรียนปฏิบัติการ ห�องครัวปฏิบัติการ และห�องอาหารจำลอง ณ ศูนยRฝnกปฏิบัติการอาหารวลัยลักษณR 

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3) สถานประกอบการท่ีเป(นแหล�งสหกิจศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหาร

อย�างมืออาชีพ เช�น อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจร�านอาหาร โรงแรม เป(นต�น โดยเน�นการให�นักศึกษาได�มี
โอกาสทำงานในสถานประกอบการท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

11. สถานการณ0ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปIนต4องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ0หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรมการท�องเที่ยวมีแนวโน�มการแข�งขันรุนแรงขึ้นตามลำดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว
และมีความอ�อนไหวง�ายจากปBจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม�อาจหลีกเลี่ยงได� สถานการณRและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเป(นความท�าทายต�อการท�องเท่ียวของประเทศไทยประกอบกับสภาวการณRทาง
เศรษฐกิจในปBจจุบันท่ีมีการปรับตัวเข�าสู�เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยRกลาง การรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต�าง ๆ แม�กระทั่งในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกที่ก�อให�เกิดการเคลื่อนย�าย
เงินทุน สินค�าและบริการ การเคลื่อนย�ายแรงงานเสรีส�งผลให�ประเทศไทยต�องพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวให�มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันกับนานาประเทศ รวมท้ังการยกระดับคุณภาพการ
บริการซึ่งต�องการแรงงานที่มีความรู� ทักษะ ความชำนาญและจิตวิทยาในการให�บริการซึ่งการพัฒนาทุนมนุษยRนี้
จะขับเคลื่อนให�การท�องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข�ากับสถานการณRต�าง ๆ เกิดการเติบโตอย�างมี
คุณภาพและยั่งยืนสามารถแข�งขันได�ในตลาดโลก 
 อาหารเป(นองคRประกอบการท�องเท่ียวท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวให�เดินทางมายัง
แหล�งท�องเท่ียวได� เนื่องจากอาหารสามารถบอกถึงเอกลักษณRของพ้ืนท่ี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท�องถ่ิน รวมท้ัง
สามารถนำเสนอประสบการณRที่แปลกใหม�ให�กับนักท�องเที่ยว การท�องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป(นรูปแบบการ
ท�องเท่ียวท่ีมีลักษณะเป(น “ความสนใจพิเศษ” โดยมีอาหารเป(นปBจจัยหลักในการสร�างประสบการณRผ�านกิจกรรม
การท�องเท่ียว 
 11.2 สถานการณ0หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย�ายทางวัฒนธรรมซึ่งเป(นผลจากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เทคโนโลยีการขนส�ง การผ�อนปรนกฎเกณฑRว�าด�วยการเดินทางทำให�เกิดความต�องการในการเดินทาง
ระหว�างประเทศสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความต�องการรับบริการนำเที่ยว บริการที่พักแรม และบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมท่ีสูงข้ึนไปพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด�านสังคมดังกล�าว 

ปBจจุบันมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเพ่ิมมากข้ึน ไม�ว�าจะเป(นทางด�านวิทยาการ ด�านการศึกษา 
ด�านศาสนา รวมไปจนถึงด�านวิธีการดำเนินชีวิต ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงค�านิยมต�าง ๆ ในสังคมไทยเพ่ิมมากข้ึน 
ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพจึงเปkดสอนรายวิชาต�าง ๆ เช�น 
อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร พฤติกรรมผู�บริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมบริการ การวิจัย
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ศิลปะการประกอบอาหาร ความรู�เก่ียวกับวัตถุดิบและทักษะการประกอบอาหาร ความปลอดภัยของอาหารและ
สุขาภิบาลอาหาร อาหารนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการประกอบอาหาร โภชนาการสำหรับการประกอบ
อาหาร เป(นต�น เพื่อเป(นการลดการรับวัฒนธรรมตะวันตกของเยาวชนในท�องถิ่น และรักษาวัฒนธรรมไทยให�คง
อยู�ไว�ต�อไป อีกท้ังยังเป(นช�องทางในการเผยแพร�วัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู�นักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร�างประชากรในประเทศที่พัฒนาแล�วหลายประเทศได�ก�าวสู�สังคม
ผู�สูงอายุซึ่งรวมถึงประเทศไทย สังคมผู�สูงอายุนี้เป(นปBจจัยที่เป(นทั้งโอกาสและอุปสรรคต�อการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดทางด�านการท�องเที่ยว การพักผ�อนระยะยาวของผู�สูงอายุ 
ผลิตภัณฑRเพื่อสุขภาพ ภูมิปBญญาท�องถิ่นและแพทยRพื้นบ�าน จึงเป(นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยRและโครงสร�างพื้นฐานต�าง ๆ เพื่อรองรับความต�องการเหล�านี้ ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่พึงระวัง คือ
ภาระพ่ึงพิงท่ีสูงข้ึนของประชากรในประเทศท่ีประชากรวัยแรงงานต�องรับภาระในการดูแลผู�สูงอายุ 
 

 11.3 วิสัยทัศน0 พันธกิจ และปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 1) วิสัยทัศน0 
  เป(นองคRการธรรมรัฐ เป(นแหล�งเรียนรู� เป(นหลักในถ่ิน เป(นเลิศสู�สากล 
 2) พันธกิจ 

2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให�มีมาตรฐานที่สอดคล�องกับความต�องการในการพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต�และของประเทศ 

2.2 ดำเนินการศึกษา ค�นคว�า วิจัยและพัฒนาองคRความรู�ใหม�ให�สามารถนำไปใช�ในการผลิตให�มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแข�งขันในระดับนานาชาติ 

2.3 ให�บริการทางวิชาการแก�หน�วยงานต�างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด�านการให�คำปรึกษา 
และแนะนำการวิจัย และพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมท้ังการฝnกอบรมและพัฒนาอันก�อให�เกิด
การถ�ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป(นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและ 
ประเทศชาติ 

2.4 อนุรักษRและฟC�นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป(นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และ
ศิลปะประยุกตR เพ่ือให�มหาวิทยาลัยเป(นศูนยRรวมของชุมชนและเป(นแบบอย�างท่ีดีของ สังคม 

 3) ปรัชญาทางการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR เป(นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถใน
การแข�งขันสูง ภายใต�กรอบแนวคิด “เก�งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with 
Professional Skills)  
  เก�งวิชาการ (Academic Excellence) เป(นการจัดการเรียนการสอนโดยใช�กรอบมาตรฐาน
วิชาชีพระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื ่อให�
บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะหRการคิดสังเคราะหRและการคิดสร�างสรรคRสิ่งใหม� 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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  เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เป(นการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝnกปฏิบัติการ
ฝnกภาคสนาม การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE)  
 4) อัตลักษณ0มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0  

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณRมุ�งสร�างบัณฑิตท่ีมีขีดความสามารถในการแข�งขนสูงเป(นท้ัง “คนดีและ
คนเก�ง” 

คนดี  หมายถึง  บัณฑิตที่มีความกตัญ�ูมีวินัย มีจิตอาสา และมีคุณธรรมจริยธรรมสําคัญท่ี
สอดคล�องกับการประกอบอาชีพ 

คนเก�ง  หมายถึง  บัณฑิตท่ีสามารถคิดวิเคราะหRคิดสังเคราะหRคิดสร�างสรรคRมีภาวะความเป(น
ผู�นํา และมีทักษะในการปฏิบัติและการประยุกตRใช�ความรู�ในสถานการณR
จริงได�อย�างเชี่ยวชาญ 

12. ผลกระทบจากข4อ 11.1 และ 11.2 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข4องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การที่จะผลิตบัณฑิตให�เป(นที่ยอมรับทั้งด�านความรู� ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการค�นคว�าวิจัย 
ตลอดจนเป(นผู�ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต�อสังคม ตลอดจนทักษะการใช�ชีวิต
ร�วมกับผู�อื่นเพื่อให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวการณRทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล�าว
ข�างต�น ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงความจำเป(นในการยกระดับคุณภาพกำลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน 
ในอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ นั้น สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR จึงได�
จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตทาง
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมท�องเที่ยว ให�สอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมโดยให�ความสำคัญกับการศึกษาเชิงบูรณาการที่เน�นทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณRที่ได�รับจาก
การปฏิบัติงานจริงในองคRการผู�ใช�บัณฑิต (Work Integrated Learning) ซ่ึงสอดคล�องกับวิสัยทัศนRของสำนักวิชา
ท่ีมุ�งท่ีจะเป(นสถาบันการศึกษาชั้นนำเชิงนวัตกรรมทางด�านการจัดการในภูมิภาคอีกด�วย 

12.2 ความเก่ียวข4องกับพันธกิจของสถาบัน 
 เนื่องด�วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณRมีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนให�มีมาตรฐานสอดคล�อง
กับความต�องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ�งเน�นสร�างบัณฑิตให�เป(นท้ังคนดีและคนเก�งโดยมีความพร�อมท้ัง
ความเป(นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

1. ความเป(นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลก ที่มีอุดมการณRประชาธิปไตยรู�รอบ และมี
ทัศนคติท่ีกว�างไกล 

2. ความเป(นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู� ความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซ้ึง
และประยุกตRไปสู�การปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

3. ความเป(น “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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นอกจากนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังสอดคล�องกับพันธกิจของสถาบันในส�วนของการบูรณาการ
การศึกษากับการวิจัยและพัฒนาองคRความรู �ใหม�ให�สามารถนำไปใช�ในการผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข�งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนส�งเสริมการ
ให�บริการทางวิชาการแก�หน�วยงานต�าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด�านการให�คำปรึกษา แนะนำการวิจัยและ
พัฒนา การทดสอบการสำรวจ รวมทั้งการฝnกอบรมและพัฒนาอันก�อให�เกิดการถ�ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป(นและ
เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 

13. ความสัมพันธ0กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปbดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปbดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0 จำนวน 40 หน�วยกิต จาก 5 กลุ�มวิชา ดังนี้ 

1.1) กลุ�มวิชาภาษา ได4แก� กลุ�มวิชาภาษาไทย และกลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ 20 หน�วยกิต  
 นักศึกษาต�องสอบ GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน และ GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จึง
จะสามารถลงทะเบียนเร ียนรายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร�วมสมัย และรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได�  
 กลุ�มวิชาภาษาไทย       จำนวน 4 หน�วยกิต  

GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร�วมสมัย 4(2-4-6) 
 หมายเหตุ *ไม�นับหน�วยกิตในโครงสร�างหลักสูตร 

 กลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ       จำนวน 16 หน�วยกิต  
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN61-122 การฟBงและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
GEN61-123 การอ�านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) 
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองานทางมนุษยRศาสตรRและสังคมศาสตรR 3(3-0-6) 
GEN61-129 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 หมายเหตุ *ไม�นับหน�วยกิตในโครงสร�างหลักสูตร 

1.2) กลุ�มวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0     จำนวน 8 หน�วยกิต  
GEN61-141 ความเป(นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตรR และวิธีคิดแบบวิพากษR 4(3-2-7) 

 1.3) กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0     จำนวน 8 หน�วยกิต 
GEN61-151 การแสวงหาความรู�และระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 
GEN61-152 การอนุรักษRสิ่งแวดล�อมและสภาวะโลกร�อน 4(2-4-6) 
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 1.4) กลุ�มวิชาบูรณาการ        จำนวน 4 หน�วยกิต 
GEN61-161 นวัตกรรมและผู�ประกอบการ 4(2-4-6) 

 1.5) กลุ�มวิชาสารสนเทศ       จำนวน 4 หน�วยกิต 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)* 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต�องสอบ Placement Test ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช�วงต�นภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ�านตามเกณฑRที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได�ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล เป(น S ในภาคการศึกษาที่สอบ ส�วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม�ผ�านเกณฑRตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต�องเข�า
เรียนเสริมและสอบ Placement Test จนกว�าจะผ�านเกณฑR จึงจะได�ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
เป(น S ท้ังน้ีให�ระบุรายวิชาน้ีไว�ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร�างหลักสูตรโดยไม�นับหน�วยกิต  

 2. หมวดวิชาเฉพาะ สำนักวิชาการจัดการ     จำนวน 8 หน�วยกิต  
 ACT62-100  การบัญชีเบื้องต�น 4(3-2-7) 
 ECN62-200 เศรษฐศาสตรRเบื้องต�น 4(4-0-8)
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หมวดที ่2 ข4อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค0ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาความสำคัญ 

 สาขาการศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ มุ�งสร�างบัณฑิตให�มีความรู�ความสามารถในการ
จัดการท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะการวิเคราะหR และการสื่อสาร ในวิชาชีพท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมการประกอบ
อาหารอย�างมืออาชีพ โดยบูรณาการความรู�จากสหสาขาวิชาชีพ พร�อมความรู�ความก�าวหน�าทางวิทยาการ
สมัยใหม� บ�มเพาะความใฝ�รู� ตลอดจนยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมุ�งยกระดับการเรียนการสอน
โดยการพัฒนาและสร�างความสามารถเพื่อตอบสนองความต�องการของตลาดแรงงานด�านอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศตลอดจนตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปl ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ยุทธศาสตรRชาติ 20 ปl (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) นโยบายไทยแลนดR 4.0 แผนยุทธศาสตรRกลุ�มจังหวัดภาคใต� และแผนยุทธศาสตรRจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นอกจากนี้ยังเน�นการผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู�และทักษะการปฏิบัติด�านวิชาชีพไปดำเนินกิจการเป(น
ผู�ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการจัดการและผลิตอาหาร ซึ่งจะช�วยส�งเสริมให�มีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ต�อเนื่องและยั่งยืนของประเทศต�อไป 
 สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพได�ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร
ในยุคดิจิตอลท่ีมีการเคลื่อนย�ายแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายท่ีส�งผลให�มีการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข�งขันของประเทศในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผนวกกับความต�องการผู�ใช�บัณฑิตจึงได�มีการจัดทำ
หลักสูตรใหม� โดยเน�นจุดเด�นของนักศึกษาให�มีความรู�และทักษะในการปฏิบัติงานจริงในระดับมาตรฐานสากล 
สามารถคิดวิเคราะหRและสังเคราะหRองคRความรู�ใหม� ๆ ได� อีกทั้งมีความคิดริเริ ่มสร�างสรรคR สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได�เป(นอย�างดี มีบุคลิกภาพท่ีดี ด�วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช�ภาษาอังกฤษเป(นสื่อ การเรียนท่ี
เน�นตัวผู�เรียนเป(นหลัก (Student Center) การเรียนรู�เชิงรุก (Active learning) ผ�านการเรียนรู�โดยใช�การจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning) เพื่อยกระดับมาตราฐานการศึกษาของ
หลักสูตรให�สอดคล�องกับความต�องการแรงงานในตลาดโลก รวมถึงการผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพพร�อมสู�การ
แข�งขันในตลาดแรงงานในปBจจุบัน 
 1.2 จุดเด�นของหลักสูตรฯ  

หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ (บธ.บ.) มุ�งสร�างบัณฑิตให�มีความรู�ความสามารถใน
การจัดการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะการวิเคราะหR และการสื่อสาร ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ โดยบูรณาการความรู�จากสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง (ศิลปะ วิทยาการ และวิทยา
ศาตรR) พร�อมความรู�ความก�าวหน�าทางวิทยาการสมัยใหม� จัดการเรียนการสอนเป(นสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) 
เน�นการเรียนรู�เชิงรุกท่ีเน�นตัวผู�เรียนเป(นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อาทิ กรอบมาตรฐานการศึกษาจาก
ประเทศสหราชอาณาจักร UK Professional Standards Framework (UKPSF) และ กรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ของกลุ �มประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional 
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(MRA on TP)  การจัดการเรียนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เต็มรูปแบบที่เน�นให�ผู�เรียนได�
บูรณาการความรู�ภาคทฤษฎีสู �การปฏิบัติในสถานการณRและสภาพแวดล�อมจริง โดยความร�วมมือกับสถาน
ประกอบการและสมาคมเชฟ บ�มเพาะความใฝ�รู� ตลอดจนยึดม่ันในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมุ�งยกระดับ
การเรียนการสอนโดยการพัฒนาและสร�างความสามารถเพื่อตอบสนองความต�องการของตลาดแรงงานด�าน
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย และสามารถก�าวสู�การเป(นหัวหน�างานระดับขั้นต�นได�ในธุรกิจอาหารและ
เครื่องด่ืม ในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ  

1.3 วัตถุประสงค0และผลลัพธ0การเรียนรู4ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
 1.3.1 วัตถุประสงค0ของหลักสูตร (Curriculum Aims) 

1. มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต�อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความรู�ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรRศิลปะการประกอบอาหารอย�างมือ

อาชีพ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให�บริการและบริหารจัดการเทียบเท�ากับ
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระดับสากล 

3. มีทักษะการวิเคราะหRสถานการณR โดยประยุกตRใช�ความรู� เหตุผลและวิจารณญาณอย�าง
เหมาะสมเม่ือต�องเผชิญกับสถานการณRต�าง ๆ 

4. มีความสามารถในการทำงานร�วมกับผู�อื่นได�ทุกระดับอย�างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง 
ท้ังด�านความรู� ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย�างต�อเนื่อง 

5. มีประสิทธิภาพในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต�างประเทศได�อย�างน�อย 1 ภาษา
รวมท้ังสามารถสื่อสารข�ามวัฒนธรรมได�อย�างเหมาะสม 

6. มีความรู�และความสามารถในการใช�เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรRในการประมวลและ
วิเคราะหRข�อมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 

 1.3.2 ผลลัพธ0การเรียนรู4ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) 
  1) ผลลัพธ0การเรียนรู4ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได�แบ�งผลลัพธRการเรียนรู� (LOs) ออกเป(น 2 ประเภท ได�แก� 
ผลลัพธRการเรียนรู�ระดับหลักสูตรที่นักศึกษาทุกคนต�องผ�านเกณฑR (Program Learning Outcomes) และ
ผลลัพธR การเรียนรู�เฉพาะกลุ�ม (Stream Learning Outcomes) ซึ่งเน�นการพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพให�มขีีด 
ความสามารถสูงข้ึนตามความสามารถและความสนใจของนักศึกษา 

PLO1  สามารถคัดสรรวัตถุดิบ และประกอบอาหารขั้นพื้นฐานอย�างมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักมาตรฐานความปลอดภัยสากล 

PLO2 สามารถคำนวณต�นทุน ว ิเคราะหRความคุ �มค�าของการดำเนินงาน และการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาหาร 

PLO3 ความคิดสร�างสรรคRในการประกอบอาหารตามกระแสความนิยมของธุรกิจอาหาร
ระดับประเทศ และระดับสากล สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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PLO4 มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร�วมกับผู�อื่นได�เป(นอย�างดี ทั้งผู�ประกอบการ
และผู�บริโภค 

PLO5 สามารถแก�ไขสถานการณRเฉพาะหน�าที่เกิดขึ้นในธุรกิจอาหาร ตั้งเเต� ก�อน ระหว�าง 
และหลังการให�บริการ 

PLO6  สามารถสื่อสารภาษาต�างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได�เป(นอย�างมีประสิทธิภาพ 
SLO7 สามารถประยุกตRใช�ความรู�และทักษะการประกอบอาหารเฉพาะด�าน ในการจัดการ

บริการอาหารเชิงพาณิชยRอย�างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ อาหารไทย 
อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก ขนมอบและขนมหวาน 

SLO8  สามารถวิเคราะหRและประเมินสภาวะทางการตลาดของธุรกิจอาหารระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ในการพัฒนาสินค�าและการบริการให�ตรงความต�องการของผู�บริโภค
ในตลาดปBจจุบัน 

SLO9 สามารถวางแผนและสร�างงานวิจัยระดับชาติทางด�านศิลปะการประกอบอาหาร 
ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม และการท�องเท่ียวเชิงอาหาร 

SLO10 สามารถนำความรู�และทักษะการประกอบอาหารไปใช�ในการเรียนรู�และการทำงาน
จริงนอกเหนือจากในชั้นเรียน 

2) ผลลัพธ0การเรียนรู4ท่ีคาดหวังรายช้ันปG (Year Learning Outcomes, YLOs) 
ช้ันปGท่ี ผลลัพธ0การเรียนรู4ท่ีคาดหวังรายช้ันปG (Year Learning Outcomes, YLOs) 

1 นักศึกษามีความรู�พื้นฐานด�านการประกอบอาหารและสามารถประกอบอาหารข้ัน
พ้ืนฐานอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู�พ้ืนฐานด�านการประกอบอาหารมา
ใช�ได� 

2 นักศึกษามีความรู�และความสามรถในการบริหารจัดการ ในส�วนของการจัดการ
ต�นทุน การวิเคราะหRความคุ�มค�าของการดำเนินงาน และการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศในธุรกิจอาหาร 

3 นักศึกษามีความรู�และความสามารถด�านการประกอบอาหารหลากหลายแขนงได�
อย�างมีประสิทธิภาพ มีความพร�อมความสามารถบริหารและจัดการ มีทักษะ 
สามารถประยุกตRใช�ในธุรกิจอาหารและด�านการประกอบอาหารได� 

4 นักศึกษามีความพร�อม มีสมรรถนะในวิชาชีพ และมีทักษะขั ้นสูง สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและธุรกิจด�านอาหารได�อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ัง
การบริหารและการจัดการในธุรกิจอาหารและด�านการประกอบอาหารข้ันสูง 
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 1.4 ความสัมพันธ0ระหว�างผลลัพธ0การเรียนรู4ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และความต4องการของ
ผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย (AUNQA 1.1 และ 1.3)   

ผลลัพธ0การเรียนรู4ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ความต4องการของผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย 
ตลาด 

แรงงาน 
วิสัยทัศน0/

พันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน0/
พันธกิจของ 
สำนักวิชา 

ผู4ใช4บัณฑิต/
สถาน

ประกอบการ 

ศิษย0เก�า นักศึกษา 
ปlจจุบนั 

PLO1 สามารถคัดสรรวัตถุดิบ และ
ประกอบอาหารข้ันพื้นฐานอย�างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักมาตรฐานความ
ปลอดภัยสากล 

� � � � � � 

PLO2 สามารถคำนวณต�นทนุ วเิคราะหR
ความคุ�มค�าของการดำเนนิงาน และการใช�
เทคโนโลยสีารสนเทศในการประกอบ
อาหาร 

� � � � � � 

PLO3 ความคิดสร�างสรรคRในการประกอบ
อาหารตามกระแสความนิยมของธุรกิจ
อาหารระดับประเทศ และระดบัสากล 

� � � � � � 

PLO4 มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ทำงานร�วมกับผู�อ่ืนได�เป(นอย�างดี ทั้ง
ผู�ประกอบการและผู�บริโภค 

� � � � � � 

PLO5 สามารถแก�ไขสถานการณRเฉพาะ
หน�าที่เกิดข้ึนในธุรกิจอาหาร ตั้งเเต� ก�อน 
ระหว�าง และหลังการให�บริการ 

� � � � � � 

PLO6  สามารถสื่อสารภาษาต�างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได�เป(นอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

� � � � � � 

SLO7 สามารถประยุกตRใช�ความรู�และ
ทักษะการประกอบอาหารเฉพาะด�าน ใน
การจัดการบริการอาหารเชิงพาณิชยRอย�าง
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ 
อาหารไทย อาหารตะวนัตก อาหาร
ตะวันออก ขนมอบและขนมหวาน 

� � � � � � 
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ผลลัพธ0การเรียนรู4ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ความต4องการของผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย 
ตลาด 

แรงงาน 
วิสัยทัศน0/

พันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน0/
พันธกิจของ 
สำนักวิชา 

ผู4ใช4บัณฑิต/
สถาน

ประกอบการ 

ศิษย0เก�า นักศึกษา 
ปlจจุบนั 

SLO8 สามารถวิเคราะหRและประเมิน
สภาวะทางการตลาดของธุรกิจอาหาร
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิในการ
พัฒนาสินค�าและการบริการให�ตรงความ
ต�องการของผู�บริโภคในตลาดปBจจุบัน 

� � � � � � 

SLO9 สามารถวางแผนและสร�าง
งานวิจยัระดับชาตทิางด�านศิลปะการ
ประกอบอาหาร ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
และการท�องเที่ยวเชิงอาหาร 

� � � � � � 

SLO10 สามารถนำความรู�และทักษะการ
ประกอบอาหารไปใช�ในการเรียนรู�และการ
ทำงานจริงนอกเหนือจากในชั้นเรียน 

� � � � � � 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรมีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ0 หลักฐาน/ตัวบ�งช้ี 

 ม ี การปร ั บปร ุ งและพ ัฒนา
หลักส ูตรศิลปะการประกอบ
อาหารอย �างม ืออาช ีพ ให � มี
มาตรฐานตามที ่ก ําหนด และ
กรอบมาตรฐานระด ับสากล
อ ย � า ง  AUN- QA อ ี ก ท ั ้ ง ยั ง
พิจารณาความสอดคล �องกับ
หล ักส ูตรในระด ับสากลและ
ทักษะแห �งศตวรรษที ่  21 ท่ี
จําเป(น 

 มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรให�
สอดคล�องกับความต�องการของ
ผู�ใช�บัณฑิตและสังคม 

 มีแผนการพัฒนาอาจารยRให�มี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
จร ิง เพ ื ่อให �น ํ าความร ู �  และ
ประสบการณRมาใช�ในการเรียน
การสอน 

 มีการปรับปรุงและทบทวน
เน ื ้อหาของหล ักส ูตรและ
รายว ิชาในหล ักส ูตร เป(น
ระยะ  ๆ  ท ุ ก  5 ป l  ใ ห � มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามผล
การเรียนรู�และพร�อมรับการ
เปล ี ่ยนแปลงใหม �  ๆ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 มีการสํารวจความต�องการ
ของผู �ใช �บ ัณฑิตและสังคม 
เป(นระยะ ๆ ทุก 2 ปl 

 ม ีการสน ับสน ุนอาจารยR
ให�บริการวิชาการแก�องคRกร
ภ า ย ใ น  แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร�าง
ประสบการณRความรู�ใหม� ๆ 
ให�กับอาจารยR 

 ร า ย ง านผ ลกา รป ระชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ ห า ร
หลักสูตร 

 รายงานผลการประเ มิน 
หลักสูตรและรายวิชา 

 รายงานผลการประเ มิน
ความพึงพอใจในด�านทักษะ
และความรู�ความสามารถใน
การทํางานของผู�ใช�บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร4างของหลักสูตร (ใหม� AUN-QA) 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

เป(นระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปlการศึกษาแบ�งออกเป(น 3 ภาคการศึกษา
และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 12 สัปดาหR 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร4อน 
  ไม�มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค 
หน�วยกิต (credits) หมายถึง หน�วยที่ใช�แสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หน�วยกิตระบบไตรภาค 

เทียบได�กับ 12/15 หน�วยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หน�วยกิตระบบไตรภาค เทียบได�กับ 4 หน�วยกิตระบบท
วิภาค หรือ 4 หน�วยกิตระบบไตรภาค เทียบได�กับ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System) หรือ 5 
ECTS (European Credit Transfer System) โดยการกำหนดหน�วยกิตแต�ละรายวิชามีหลักเกณฑR ดังนี้ 

1. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช�เวลาบรรยายหรืออภิปรายปBญหาไม�น�อยกว�า 12 ชั่วโมงต�อภาค
การศึกษาให�มีเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบไตรภาค 

2. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช�เวลาฝnกหรือทดลองไม�น�อยกว�า 24 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษา ให�มี
ค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบไตรภาค 

3. การฝnกงานหรือการฝnกภาคสนามท่ีใช�เวลาฝnกไม�น�อยกว�า 36 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษา ให�
มีเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบไตรภาค 

4. การทำโครงงานหรือกิจกรรมอื ่นใดตามที ่ได�รับมอบหมายที ่ใช�เวลาทำโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม�น�อยกว�า 36 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษา ให�มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต ระบบ
ไตรภาค 

5. กลุ�มวิชาประสบการณRภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ที่ใช�เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม�ต่ำกว�า 16 สัปดาหR อย�าง
ต�อเนื่อง คิดเป(นปริมาณการศึกษาให�มีค�าเท�ากับ 9 หน�วยกิต ประกอบด�วยรายวิชาเตรียมสห
กิจศึกษาคิดเป(น 1 หน�วยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป(น 8 หน�วยกิต 
ระบบไตรภาค 
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2. การดำเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

เป(นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ)  ระยะเวลาการศึกษา 4  ปlการศึกษา (12 ภาค
การศึกษา) ใช�เวลาศึกษาไม�ต่ำกว�า 9 ภาคการศึกษา และอย�างมากไม�เกิน 8 ปlการศึกษา 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธR 
  ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนมีนาคม – มิถุนายน 

 2.2 คุณสมบัติของผู4เข4าศึกษา  
  เป(นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR ว�าด�วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2562 ข�อท่ี 6 การเข�าศึกษา 

1. เป(นผู�ท่ีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษา ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ  

2. เป(นผู�ที ่สำเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา หรือ ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท�าจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ี สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

3. เป(นผู�ท่ีสภาวิชาการพิจารณาแล�วเห็นสมควรให�รับเข�าศึกษาได�  

2.3 ปlญหาของนักศึกษาแรกเข4า   
2.3.1  นักศึกษามีทักษะทางด�านภาษาต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับน�อยมากและไม�

สามารถใช�สื่อสารในการปฏิบัติงานได�อย�างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
2.3.2  นักศึกษามีทักษะทางด�านการคิดคำนวณน�อย ทำให�ประสบปBญหาในการเรียนรายวิชา

ทางการคิดคำนวณ เช�น การเงิน บัญชี เป(นต�น และจะส�งผลต�อเกรดเฉลี่ยสะสม 
2.3.3  นักศึกษามีทักษะทางด�านเทคโนโลยีไม�เท�ากัน ทำให�ประสบปBญหาต�อความคาดหวังของ

สถานประกอบการ 

2.4 กลยุทธ0ในการดำเนินการเพ่ือแก4ไขปlญหา/ข4อจำกัดของนักศึกษาในข4อ 2.3 
2.4.1 นักศึกษามีทักษะทางด�านภาษาต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับน�อยมากและไม�

สามารถใช�สื่อสารในการปฏิบัติงานได�อย�างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธRท่ีใช�ในการดำเนินการ คือ 

1) การจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช�ภาษาอังกฤษเป(นสื่อในการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนท้ังใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปและในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

2) การเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานเฉพาะด�าน อาทิ ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการ
ประกอบอาหาร และการจัดการเรียนการสอนโดยใช�สื่อการสอนเป(นภาษาอังกฤษ  

3) การจัดโครงการการเรียนรู�คู�การทำงานเป(นฐาน ในพื้นที่แหล�งท�องเที่ยวจริง อาทิ อำเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรRธานี หรือศูนยRฝnกปฏิบัติการอาหารวลัยลักษณR อำเภอท�าศาลา 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช สร�างโอกาสในการใช�ภาษาอังกฤษและภาษาต�างประเทศอ่ืน ๆ ใน
การให�บริการตามสถานประกอบการต�าง ๆ 

2.4.2 นักศึกษามีทักษะทางด�านการคิดคำนวณน�อย ทำให�ประสบปBญหาในการเรียนรายวิชาทางการ
คิดคำนวณ เช�น การเงิน บัญชี เป(นต�น และจะส�งผลต�อเกรดเฉลี่ยสะสม 

กลยุทธRท่ีใช�ในการดำเนินการ คือ 
1) การจัดสอนเสริมในรายวิชาที่เน�นทักษะการคิดคำนวณ ในรูปแบบของอาจารยRผู�ช�วยสอน

หรือรุ�นพ่ีติวรุ�นน�อง 
2) เน�นการฝnกฝนและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณด�วยคลังแบบฝnกหัด 

2.4.3 นักศึกษามีทักษะทางด�านเทคโนโลยีไม�เท�ากัน ทำให�ประสบปBญหาต�อความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ 

กลยุทธRท่ีใช�ในการดำเนินการ คือ  
1) การกำหนดความรู� ระบบหรือทักษะทางเทคโนโลยีที่จำเป(นเฉพาะด�านทั้งด�านครัวและ

ภัตตาคาร  
2) จัดหาโปรแกรมเฉพาะด�าน และฝnกการใช�โปรแกรมด�านครัวและภัตตาคาร 
3) ทดสอบวัดระดับการใช�โปรแกรมสำหรับงานสำนักงานทั่วไปและโปรแกรมสำเร็จรูปด�าน

การจัดการธุรกิจอาหาร เช�น ไมโครซอฟทRออฟฟkศ เป(นต�น 

 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู4สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปG   

ระดับช้ันปG 
จำนวนนักศึกษาในแต�ละปGการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปlท่ี 1 35 35 35 35 35 

ชั้นปlท่ี 2 - 35 35 35 35 

ชั้นปlท่ี 3 - - 35 35 35 

ชั้นปlท่ี 4 - - - 35 35 

รวมจำนวนนักศึกษา 35 70 105 140 140 

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดว�าจะสำเร็จการศึกษาเม่ือส้ินปGการศึกษา - - - 35 35 

 
  

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

18 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปGงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. จำนวนนักศึกษา (หน�วย:คน) 35 70 105 140 140 

2. การประมาณการรายรับ (หน�วย:บาท)  
ค�าธรรมเนียมการศึกษาปlละ 67,200 บาท  

2,352,000 4,704,000 7,056,000 9,408,000 9,408,000 

รวมรายรับ 2,352,000 4,704,000 7,056,000 9,408,000 9,408,000 

3. ประมาณการรายจ�าย (หน�วย:บาท) 
     

3.1 เงินเดือน/ค�าตอบแทนอาจารยR 2,400,000 2,544,000 2,696,640 2,858,438 3,029,944 

3.2 เงินเดือน/ค�าตอบแทนพนักงานสายสนับสนุน 208,800 442,656 469,215 497,368 527,210 

3.3 ค�าอาจารยRพิเศษ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

3.4 ค�าจัดการศึกษานอกสถานท่ีและภาคปฏิบัติการ 70,000 130,000 360,000 480,000 480,000 

3.5 ค�าจัดซ้ือหนังสือและวารสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

3.6 ค�าอุปกรณRการเรียนการสอน 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 3,600,000 

3.7 ค�าครุภัณฑR 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

3.8 งบประมาณพัฒนาบุคลากร 72,000 84,000 84,000 84,000 84,000 

รวมรายจ�าย 4,120,800 5,290,656 6,149,855 7,449,806 6,686,844 

4. รายรับ-รายจ�าย -1,768,800 -586,656 636,144 1,958,193 2,721,155 

5. จุดคุ4มทุน (จำนวนรับ นศ. คน) 74 80 120 160 160 

6. กำไร (ขาดทุน) สะสม -1,768,800 -2,355,456 -1,719,311 238,881 2,960,037 

7. ระยะเวลาคืนทุน (ปG) 3 ปG 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน และสหกิจศึกษา 
 

 2.8 การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข4ามมหาวิทยาลัย 
 เป(นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR ว�าด�วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 
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3. หลักสูตรและอาจารย0ผู4สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน�วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม�น�อยกว�า    161 หน�วยกิต 
3.1.2 โครงสร4างหลักสูตร 

หมวดวิชา จำนวนหน�วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 

    1) กลุ�มวิชาภาษา 20 

    2) กลุ�มวิชามนุษยศาสตรRและสังคมศาสตรR 8 

    3) กลุ�มวิชาวิทยาศาสตรRและคณิตศาสตรR 8 

    4) กลุ�มวิชาบูรณาการ 4 

    5) กลุ�มวิชาสารสนเทศ* 
       หมายเหตุ * ไม�นับหน�วยกิตในโครงสร�างหลักสูตร 

4 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 113 
    1) กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 32 

    2) กลุ�มวิชาเฉพาะด�าน  
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 
2.2 วิชาเฉพาะเลือก 

56 
32 
24 

    3) กลุ�มวิชาสหกิจศึกษา 25 

ค. หมวดเลือกเสรี  8 

รวมตลอดหลักสูตร 161 
 
3.1.3 รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  40  หน�วยกิต 
 1. กลุ�มวิชาภาษา ได4แก� กลุ�มวิชาภาษาไทย และกลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ   20 หน�วยกิต  

นักศึกษาต�องสอบ GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน และ GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จึง
จะสามารถลงทะเบียนเร ียนรายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพื ่อการสื ่อสารร�วมสมัย และรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได�  

1.1 กลุ�มวิชาภาษาไทย          6 หน�วยกิต  
GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai   
GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร�วมสมัย 

Thai for Contemporary Communication 
4(2-4-6) 

 หมายเหตุ  * ไม�นับหน�วยกิตในโครงสร�างหลักสูตร 
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 1.2 กลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ          16 หน�วยกิต  
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN61-122 การฟBงและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking  
GEN61-123 การอ�านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic Reading and Writing  
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 4(4-0-8) 
 English for Academic Communication  
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองานทางมนุยษศาสตรRและ

สังคมศาสตรR 
3(3-0-6) 

 
GEN61-129 
 

English Presentation in Humanities and Social Sciences 
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและการสื่อสาร 
English for Media and Communication 

 
3(3-0-6) 

หมายเหตุ  * ไม�นับหน�วยกิตในโครงสร�างหลักสตูร 

 
 

 2. กลุ�มวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0          8 หน�วยกิต 
GEN61-141 ความเป(นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตรR และวิธีคิดแบบวิพากษR 4(3-2-7) 
 Philosophy, Ethics, and Critical Thinking  

  
 3. กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0      8 หน�วยกิต 

GEN61-151 การแสวงหาความรู�และระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN61-152 การอนุรักษRสิ่งแวดล�อมและสภาวะโลกร�อน 4(2-4-6) 
 Environmental Conservation and Global Warming 
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4. กลุ�มวิชาบูรณาการ       4 หน�วยกิต   
GEN61-161 นวัตกรรมและผู�ประกอบการ 4(2-4-6) 
 Innovation and Entrepreneurship 

 

 

5. กลุ�มวิชาสารสนเทศ        4 หน�วยกิต 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)* 
 Information Technology in Digital Era  

  

 หมายเหตุ  * นักศึกษาทุกคนต�องสอบ Placement Test ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช�วงต�นภาคการศึกษาท่ี 1 
หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ�านตามเกณฑRที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได�ผล
การศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เป(น S ในภาคการศึกษาที่สอบ ส�วนนักศึกษาที่มี
ผลการสอบไม�ผ�านเกณฑRตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต�องเข�าเรียนเสริมและสอบ Placement Test จนกว�าจะผ�าน
เกณฑR จึงจะได�ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเป(น S ทั้งนี้ให�ระบุรายวิชานี้ไว�
ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร�างหลักสูตรโดยไม�นับหน�วยกิต   

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ        113 หน�วยกิต 

 1) กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       32 หน�วยกิต 
ACT62-100 การบัญชีเบื้องต�น 4(3-2-7) 

Fundamentals of Accounting  
ECN62-200 เศรษฐศาสตรRเบื้องต�น 4(4-0-8) 
 Introduction to Economics 
PCA63-101 อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร 4(4-0-8) 
 Hospitality Industry and Foodservice  
PCA63-201 พฤติกรรมผู�บริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมบริการ 4(4-0-8) 
 Consumer Behaviours and Service Psychology in Hospitality Industry  
PCA63-202 หลักการตลาดในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร 4(4-0-8) 
 Principles of Marketing in Hospitality Industry and Foodservice  
PCA63-301 การจัดการทรัพยากรมนุษยRในอุตสาหกรรมบริการ 4(4-0-8) 
 Human Resource Management in Hospitality Industry  
PCA63-302 การจัดการเชิงกลยุทธRในอุตสาหกรรมบริการ 4(4-0-8)  
 Strategic Management in Hospitality Industry 
PCA63-401 การวิจัยศิลปะการประกอบอาหาร 4(3-2-7) 
 Culinary Arts Research  
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2) วิชาเฉพาะด4าน         56 หน�วยกิต 
2.1) วิชาเฉพาะบังคับ         32 หน�วยกิต 

PCA63-111 ความรู�เก่ียวกับวัตถุดิบและทักษะการประกอบอาหาร 4(3-2-7) 
 Ingredients Knowledge and Culinary Skills 
PCA63-112 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 4(4-0-8) 
 Food Safety and Food Sanitation  
PCA63-211 อาหารนานาชาติ 4(2-4-6) 
 International Cuisines   
PCA63-212 อาหารไทยด้ังเดิม 4(2-4-6) 
 Authentic Thai Cuisine  
PCA63-213 ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการประกอบอาหาร 4(3-2-7) 
 English for Culinary Arts  
PCA63-214 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้ 4(2-4-6) 
 Bakery and Pastry Techniques 
PCA63-215 โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร 4(4-0-8) 
 Culinary Nutrition  
PCA63-311 การจัดการครัวและภัตตาคาร 4(3-2-7) 
 Kitchen and Restaurant Management  

2.2) วิชาเฉพาะเลือก                  24 หน�วยกิต 
 ให�เลือกศึกษาไม�น�อยกว�า 24 หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปนี้ 

 (1) กลุ�มวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทย (Thai Culinary Arts) 
PCA63-321 อาหารไทยท�องถ่ิน 

Regional Thai Cuisine 
4(2-4-6) 

PCA63-322 อาหารไทยร�วมสมัยและอาหารไทยสมัยใหม� 
Contemporary Thai and Modernist Thai Cuisine 

4(2-4-6) 

PCA63-323 อาหารไทยเพ่ือสุขภาพ 
Healthy Thai Cuisine 

4(2-4-6) 

PCA63-421 ขนมไทยด้ังเดิม 
Authentic Thai Dessert  

4(2-4-6) 

PCA63-422 ขนมไทยร�วมสมัย 
Contemporary Thai Dessert  

4(2-4-6) 
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PCA63-423 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม� 
Arts of Vegetable and Fruit Carving 

4(2-4-6) 

(2) กลุ�มวิชาศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ (International Culinary Arts) 
PCA63-331 อาหารยุโรป 

European Cuisine  
4(2-4-6) 

PCA63-332 อาหารยุโรปสมัยใหม� 
Modernist European Cuisine 

4(2-4-6) 

PCA63-333 อาหารเอเชีย 
Asian Cuisine  

4(2-4-6) 

PCA63-431 อาหารเอเชียสมัยใหม� 
Modernist Asian Cuisine 

4(2-4-6) 

PCA63-432 ขนมหวานนานาชาติ 
International Desserts  

4(2-4-6) 

PCA63-433 การคัดเลือกเครื่องด่ืมและการจับคู�เครื่องด่ืมกับอาหาร 
Beverage Selection and Beverage and Food Paring 

4(2-4-6) 

(3) กลุ�มวิชาศิลปะขนมอบและขนมหวาน (Bakery and Pastry Culinary Arts) 
PCA63-341 การเตรียมและการอบขนมเค�กและคุกก้ี 

Quick Bread, Cake, Cookie Preparation 
4(2-4-6) 

PCA63-342 การเตรียมและการอบยีสตRโดวRและขนมปBง 
Yeast Dough and Bread Preparation 

4(2-4-6) 

PCA63-343 การเตรียมขนมอบและพาย 
Pastry and Pie Preparation 

4(2-4-6) 

PCA63-441 ของหวานเย็นและไอศกรีม 
Cold Dessert and Ice-cream  

4(2-4-6) 

PCA63-442 ช็อกโกแลตและลูกกวาด 
Chocolate and Confectionary 

4(2-4-6) 

PCA63-443 การตกแต�งขนมอบและขนมหวาน 
Bakery and Pastry Decoration  

4(2-4-6) 
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 3) กลุ�มวิชาสหกิจศึกษา        25 หน�วยกิต 
PCA63-290 เตรียมสหกิจศึกษา** 

Pre-Cooperative Education 
1(0-2-1) 

และเรียนรายวิชาต�อไปนี้อีก 16 หน�วยกิต  
PCA63-391 สหกิจศึกษา 1**  

Cooperative Education I 
8(0-40-0) 

PCA63-491 สหกิจศึกษา 2** 
Cooperative Education II 

8(0-40-0) 

PCA63-492 สหกิจศึกษา 3** 
Cooperative Education III 

8(0-40-0) 

 หมายเหตุ ** รายวิชาท่ีมีการประเมินผลการศึกษาโดยใช�ระบบเกรด S/U 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        8 หน�วยกิต 
  ให�เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปkดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  รหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ ประกอบด�วย
ตัวอักษรสามตัว ต�อด�วยตัวเลขปl พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร และตัวเลขสามตัว ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ คือ PCA 
 1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรท่ีปรากฏในเล�มหลักสูตร 

ACT หมายถึง Accounting (กลุ�มวิชาบัญชี) 
ECN หมายถึง Economics (กลุ�มวิชาเศรษฐศาสตรR) 
GEN หมายถึง General Education (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
PCA หมายถึง Professional Culinary Arts  

(กลุ�มวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ) 
  โดย ตัวเลข 61 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ปl พ.ศ. ที่เริ่มใช�หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ ตัวเลข 
62 และ 63 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ปl พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปะการประกอบ
อาหารอย�างมืออาชีพ 
 2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักท่ี 1  หมายถึง  ชั้นปl 
หลักท่ี 2  หมายถึง  ลำดับกลุ�มวิชา 
หลักท่ี 3  หมายถึง  ลำดับรายวิชาในกลุ�มวิชาในสาขาในแต�ละชั้นปl 
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3) ลำดับกลุ�มวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักท่ี 2) 
  1-3  หมายถึง  กลุ�มวิชาภาษา 
 4  หมายถึง  กลุ�มวิชามนุษยศาสตรRและสังคมศาสตรR 
  5  หมายถึง  กลุ�มวิชาวิทยาศาสตรRและคณิตศาสตรR 
  6  หมายถึง  กลุ�มวิชาบูรณาการ 
  7  หมายถึง  กลุ�มวิชาสารสนเทศ 

4) ความหมายลำดับกลุ�มวิชาในสาขา (หลักท่ี 2) 
0  หมายถึง  กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1  หมายถึง  กลุ�มวิชาเฉพาะบังคับ 
2  หมายถึง  กลุ�มวิชาเฉพาะเลือกศิลปะการประกอบอาหารไทย 
3  หมายถึง  กลุ�มวิชาเฉพาะเลือกศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ 
4  หมายถึง  กลุ�มวิชาเฉพาะเลือกศิลปะขนมอบและขนมหวาน 
9  หมายถึง  กลุ�มวิชาสหกิจศึกษา 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
 

ช้ันปG ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

1 
GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน* 2(2-0-4) GEN61-122 การฟBงและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตรR และวิธีคิดแบบ

วิพากษR 
4(3-2-7) 

  
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน* 2(2-0-4)  GEN61-141 ความเป(นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) GEN61-152 การอนุรักษRสิ่งแวดล�อมและสภาวะ

โลกร�อน  
4(2-4-6) 

 
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร�วมสมัย 4(2-4-6) 

 
GEN61-151 การแสวงหาความรู�และระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 

 
GEN61-161 นวัตกรรมและผู�ประกอบการ 4(2-4-6) 

 
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) PCA63-111 ความรู�เกี่ยวกับวัตถุดิบและทักษะการ

ประกอบอาหาร 
4(3-2-7) PCA63-112 ความปลอดภัยของอาหารและ

สุขาภิบาลอาหาร  
4(4-0-8) 

 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล* 4(2-4-6)     

 
PCA63-101 อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร 4(4-0-8)     

รวม 40 10 หน�วยกิต 14 หน�วยกิต  16 หน�วยกิต 

2 
GEN61-123 การอ�านและการเชียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทาง

มนุษยศาสตรRและสังคมศาสตรR  
3(3-0-6) GEN61-129 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและการ

สื่อสาร 
3(3-0-6) 

 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง

วิชาการ 
4(4-0-8) ECN62-200 เศรษฐศาสตรRเบ้ืองต�น 4(4-0-8) PCA63-213 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการ

ประกอบอาหาร 
4(3-2-7) 

 
ACT62-100 การบัญชีเบ้ืองต�น 4(3-2-7) PCA63-201 พฤติกรรมผู�บริโภคและจิตวิทยา

บริการในอุตสาหกรรมบริการ 
4(4-0-8) PCA63-214 เทคนิคการผลิตเบเกอร่ีและเพสตร้ี 4(2-4-6) 

 
PCA63-211 อาหารนานาชาติ 4(2-4-6) PCA63-202 หลักการตลาดอุตสาหกรรมบริการ

และธุรกิจอาหาร 
4(4-0-8) PCA63-215 โภชนาการสำหรับการประกอบ

อาหาร  
4(4-0-8) 

 PCA63-290 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) PCA63-212 อาหารไทยด้ังเดิม 4(2-4-6) PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 1 4(2-4-6) 

 
    Work Integrated Learning by Work-Based 

Learning *** Operation Skills 1 *** 

 

รวม 53 15  หน�วยกิต  19 หน�วยกิต 19 หน�วยกิต 

3 
PCA63-391 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) PCA63-301 การจัดการทรัพยากรมนุษยRใน

อุตสาหกรรมบริการ 
4(4-0-8) PCA63-311 การจัดการครัวและภัตตาคาร 4(3-2-7) 

 
  PCA63-302 การจัดการเชิงกลยุทธRในอุตสาหกรรม

บริการ 
4(4-0-8) PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 3 4(2-4-6) 

   PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 2 4(2-4-6) PCA63-XXX  วิชาเฉพาะเลือก 4 4(2-4-6) 

 *** Operation Skills 2 ***  วิชาเลือกเสรี 1  4(x-x-x) วิชาเลือกเสรี 2  4(x-x-x) 

รวม 40 8 หน�วยกิต 16 หน�วยกิต 16 หน�วยกิต 

4 PCA63-401 การวิจัยศิลปะการประกอบอาหาร 4(3-2-7) PCA63-491 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) PCA63-492 สหกิจศึกษา 3 8(0-40-0) 

 PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 5 4(2-4-6)     

 PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 6 4(2-4-6)     

 
  *** Supervisory Skills ***  *** Supervisory Skills ***  

รวม 28  12 หน�วยกิต 8 หน�วยกิต  8 หน�วยกิต 

 
หมายเหต ุ * ไม�นับหน�วยกิตในโครงสร�างหลักสูตร 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หน�วยกิต  
1) กลุ�มวิชาภาษา 20 หน�วยกิต 
GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai 
 รายวิชานี้เป(นการสอบวัดความรู�พื้นฐานภาษาไทย 3 ด�าน ได�แก� หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย 
และการใช�ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหา ได�แก� ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู� สระ การผัน
วรรณยุกตR พยางคR ชนิดของคำ การสร�างคำ และประโยคชนิดต�าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหา ได�แก� 
ความรู�เบื้องต�นทางวรรณคดี ความเข�าใจวรรณคดีระดับก�อนอุดมศึกษา และการตีความ ส�วนการใช�ภาษาไทย
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสำคัญ การย�อความสรุปความ การอธิบายความ การฟBง
อย�างมีวิจารณญาณ การพูดอย�างมีศิลปะ การใช�สำนวนไทย และคำราชาศัพทR 
 This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories of 
Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar covers 
natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, genre of 
words, word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledge of 
literatures, the understanding of pre -  university education literatures and interpretation; Thai 
usage covers orders of language, comprehension, recapitulation, explanation, judgmental 
listening, oratory, Thai idiom usage and Ra-cha-sap.          

หมายเหตุ * วิชานี้ไม�นับหน�วยกิต และนักศึกษาทุกคนต�องสอบ GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน ในช�วงก�อน
เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาที่สอบไม�ผ�านเกณฑRต�องเข�าเรียนเสริมและทดสอบ
รายวิชา GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน จนกว�าจะผ�านเกณฑR (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารร�วมสมัยได� 
 
GEN61-113  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารร�วมสมัย 4(2-4-6) 
  Thai for Contemporary Communication 
  เข�าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส�งสาร โดยในด�านการรับสารสามารถ
พัฒนาทักษะการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ�านและที่ฟBง การวิเคราะหRเชื่อมโยงประเด็นย�อย ๆ จากเรื่องท่ีฟBง
และอ�านจนเข�าใจและสามารถยกระดับเป(นความรู�ใหม� การเสนอข�อคิดเห็นหรือให�คุณค�าต�อเรื่องท่ีอ�านและฟBงได�
อย�างมีเหตุผลและสอดคล�องกับคุณค�าทางสังคม ในด�านการส�งสารสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอความคิด
ผ�านการพูดและการเขียนได�อย�างมีประเด็นสำคัญและส�วนขยายที่ช�วยให�ประเด็นความคิดชัดเจนและเป(นระบบ 
การนำข�อมูลทางสังคมมาประกอบสร�างเป(นความรู�หรือความคิดที่ใหญ�ขึ้น การพูดและการเขียนเพื่อนำเสนอ
ความรู�ทางวิชาการท่ีเป(นระบบและน�าเชื่อถือ 
 Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 
delivering message able to use the skills to understand the main idea from the texts read and 
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listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the texts to arrive 
at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts read and 
listened with reasons and corresponding social norms; able to develop the opinion giving skills 
through speaking and writing with the support of significant issues and supporting details to 
highlight clear and systematic thinking; the use of social information to create knowledge or 
expanded thought; speaking and writing to present a systematic and convincing academic 
knowledge.  
 
GEN61-002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)*
 Fundamental English 
  รายวิชานี ้เป(นการสอบวัดความรู �ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม�ระดับปริญญาตรี  
มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณRพ้ืนฐาน คำศัพทR และรูปแบบภาษาเบื้องต�นท่ีใช�ในการสนทนาในชีวิตประจำวันและ
ภาษาที่ใช�ในห�องเรียน ซึ่งหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไม�ผ�าน ต�องเข�ารับการเรียนเสริมและสอบใหม�จนกว�าจะ
ได�รับระดับคะแนนผ�าน 
  This course is a fundamental English test required for all undergraduate students 
entering the university.  It focuses on introductory English grammars, vocabularies and basic 
language patterns needed for everyday life and classroom settings.  If students fail the test, they 
are required to take the course and retake the test until they receive the satisfactory ( passing) 
grade.   
 หมายเหตุ *วิชานี้ไม�นับหน�วยกิต และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกคนต�องสอบ GEN61-002 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ในช�วงก�อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาที่สอบไม�ผ�านเกณฑRต�องเข�า
เรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จนกว�าจะผ�านเกณฑR (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ�ม
วิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได�  

  
GEN61-121   ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills 
วิชาบังคับก�อน:  GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English  
  รายวิชานี้มุ�งเน�นการพัฒนาทักษะด�านการรับรู� (การฟBงและการอ�าน) และทักษะการใช�ภาษา 
(การพูดและการเขียน) ด�วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาด�านคำศัพทR การส�งเสริมการเรียนรู�ด�วยตนเอง 
การฝnกเป(นผู�เริ่มบทสนทนาและสื่อสารอย�างต�อเนื่องได�เป(นธรรมชาติด�วยกลยุทธRทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
การฝnกการสลับกันพูดและควบคุมความไหลลื่นของบทสนทนาด�วยการเสริมข�อมูล การฝnกทักษะการเขียนย�อ
หน�าสั้น ๆ หรือเรียงความแบบง�าย สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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  This course aims at developing students' receptive skills (listening and reading) and 
productive skills (speaking and writing) through integrated methods. It also develops vocabulary, 
and encourages independent learning.  Additionally, students will learn to start and continue a 
conversation naturally, using a number of communication strategies such as asking follow- up 
questions and giving extended answers.  They will also learn about turn taking and how to 
control the flow of a conversation by adding information. Finally, writing skills will be practiced 
with a short paragraph and simple essay. 
 
GEN61-122  การฟlงและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking  
วิชาบังคับก�อน:  GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English  
   รายวิชานี้มุ�งเน�นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในระดับที่เป(นทางการ 
การฝnกการฟBงและการออกเสียงผ�านบทสนทนา ข�อความ รายงานและประกาศต�าง ๆ การพัฒนาทักษะการพูด
เชิงวิชาการผ�านการอภิปรายกลุ�ม การนำเสนอด�วยวาจาและการรายงาน 
   This course focuses on the practice of English skills at everyday use and at formal 
level.  It concentrates on listening and pronunciation through the use of dialogues, passages, 
reports and announcements.  It also aims to develop academic speaking skills through various 
group discussion, oral presentations and reports. 
 
GEN61-123 การอ�านและการเขียนเชิงวิชาการ            2(2-0-4) 
 Academic Reading and Writing  
วิชาบังคับก�อน:  GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English  
   รายวิชานี้มุ�งเน�นการพัฒนาความสามารถด�านการเขียนและการอ�านด�วยการฝnกฝนจากเอกสาร
และกิจกรรมทางวิชาการต�าง ๆ การส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิพากษR การสรุปประเด็นสำคัญ การฝnกเขียน
เอกสารทางวิชาการรูปแบบต�าง ๆ  การเขียนระดับย�อหน�าและเรียงความได�อย�างมีประสิทธิภาพ การฝnกการ
อ�างอิงท่ีเหมาะสมตลอดกระบวนการของการเขียน  
   This course is primarily intended to develop the reading and writing competence 
of the students through a wide variety of academic materials and activities.  Specifically, it 
enhances students' critical reading in academic articles, ability to summarize main ideas from 
the texts, write different forms of academic reports, compose effective paragraph and essay, 
and properly use citations and references throughout the writing process. 
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GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) 
 English for Academic Communication 
วิชาบังคับก�อน:  1. GEN61-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
  2. GEN61-122 การฟlงและการพูดเชิงวิชาการ 
  3. GEN61-123 การอ�านและการเขียนเชิงวิชาการ  
Prerequisite:   1. GEN61-121 English Communication Skills 
   2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking 
   3. GEN61-123 Academic Listening and Writing 
   รายวิชานี้มุ�งเน�นการพัฒนาความรู�และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางวิชาการและ
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ผู�เรียนจะได�รับการฝnกฝนกลยุทธRและทักษะที่จำเป(นในการสื่อสารทางวิชาการ มีการ
แนะนำมารยาทท่ีเหมาะสมต�างๆ 
   This course aims at developing the English language knowledge and skills for 
effective academic and professional communication.  It provides the students with various 
communication strategies and skills necessary for academic correspondence. It also introduces 
students to proper etiquette towards technical communication. 
 
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองานทางมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0          3(3-0-6) 
  English Presentation in Humanities and Social Sciences 
วิชาบังคับก�อน: 1. GEN61-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
  2. GEN61-122 การฟlงและการพูดเชิงวิชาการ 
  3. GEN61-123 การอ�านและการเขียนเชิงวิชาการ  
Prerequisite:  1. GEN61-121 English Communication Skills 
 2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking 
 3. GEN61-123 Academic Listening and Writing 
 รายวิชานี้ได�รับการออกแบบให�เตรียมพร�อมผู�เรียนให�ได�รับการฝnกฝนและมีประสบการณRด�าน
การเตรียมการจัดโครงสร�างและการนำเสนองานอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมุ�งเน�นท้ังด�านเนื้อหา โครงสร�างและ
วิธีการนำเสนอ มีการให�ความสำคัญกับการฝnกฝนการนำเสนอด�วยวาจา รวมท้ังด�านการออกเสียง การควบคุม
ความดังเบาของเสียง การออกเสียงสูงต่ำ ภาษากาย และการใช�สื่อต�างๆ นอกจากนี้ รายวิชานี้มุ�งพัฒนากลยุทธR
และเทคนิคในการรับมือกับการถามและการแสดงความคิดเห็นของผู�รับฟBงการนำเสนองาน 
  This course is designed to provide the students with the training and experience 
in planning, organixing and delivering effective presentation while focusing on the content, 
structure and delivery. It highlights certain aspects of oral presentations, including pronunciation, สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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volume, intonation, body language, gestures and visuals.  It alsoaims to develop the strategies 
and techniques of handling audience questions and comments. 
 
GEN61-129  ภาษาอังกฤษสำหรับส่ือและการส่ือสาร              3(3-0-6) 
 English for Media and Communication 
วิชาบังคับก�อน : 1. GEN61-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 
 2. GEN61-122 การฟlงและการพูดเชิงวิชาการ และ  
  3. GEN61-123 การอ�านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Prerequisite : 1. GEN61-121 English Communication Skills and  
   2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking and  
   3. GEN61-123 Academic Listening and Writing 
  รายวิชานี้มุ�งเน�นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด�านการฟBง การพูด การอ�านและการเขียน
ผ�านสื่อรูปแบบต�าง ๆ เช�น การประชุมทางไกล การสัมภาษณR การรายงานข�าว การทำโฆษณา การเขียนบทวิทยุ
และโทรทัศนR เทคนิคการอัดเสียง เทเลพรอมพRเตอรR และพอดแคสตR เสริมสร�างความมั่นใจในทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู�เรียน 
 This course is designed to develop English communication skills of speaking and 
writing, through the use of a variety of artistic or communicative media.  These include 
teleconferencing, conducting interviews, creating simple news stories, making interesting 
advertisements, script writing for radio and television, techniques for voice recording, use of 
teleprompter and podcasting. It also enhances students’ confidence in English communicative 
skills. 
2) กลุ�มวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 8 หน�วยกิต 
GEN61-141 ความเปIนไทยและพลเมืองโลก                                                         4(3-2-7) 
 Thai Civilization and Global Citizen 
 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป(นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปBจจุบันที่ก�อให�เกิดความศิวิไลซRของความเป(นไทยที่มีอัตลักษณRเฉพาะของสงัคม 
รวมทั ้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที ่มุ �งเน�นคุณค�าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ ์ศรีความเป(นมนุษยR
โดยเฉพาะการเคารพความแตกต�าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติ โดยอธิบายให�เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป(นพลเมืองโลก 
 This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering 
dimensions of politics, economy, society, and culture from the past to the present. Topics reflect 
the origins of social identity within Thai civilization and concepts of global citizen development. 
The course focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity, and Human Equality, 
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including respect for individual differences, social diversity, principles of good governance and 
peaceful coexistence.  Students examine connections between Thai civilization and its role in 
the development of a global citizen. 
 
GEN61-142  ปรัชญา จริยศาสตร0 และวิธีคิดแบบวิพากษ0 4(3-2-7) 
 Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 
 รายวิชานี้ศึกษาปBญหาพื้นฐานและปBญหาทั่วไปของสังคมมนุษยRที่เกี ่ยวข�องกับสิ่งที่ดำรงอยู� 
ความรู� ค�านิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพื่อให�เข�าใจความสำคัญของปรัชญาต�อการดำรงชีวิตของมนุษยR ในส�วน
ของจริยศาสตรRจะมุ�งเน�นศึกษาในฐานะที่เป(นส�วนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมที่ให�ความสำคัญกับการรับรอง
ความถูกและความผิดของการกระทำ และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตรRเชิงปทัสถาน รวมท้ัง 
การศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะหRจากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพื่อนำไปสู�การใช�ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจทั้งนี้โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะหRโดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐานเชิง
ประจักษR  
 This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems 
related to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 
Students gain a more in- depth understanding of the importance of philosophy in human life. 
Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual framework of ethics. 
Principles and processes of objective truth and reason-based decision making, bias-free analysis, 
and evidence-based evaluation complete the course's overview. 

3) กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0 8 หน�วยกิต 
GEN61-151  การแสวงหาความรู4และระเบียบวิธีวิจัย   4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods 
  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู� เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ค�นคว�า ทั้งความรู�จากการฟBง การอ�าน การถกเถียง การสังเกตการณR การคิดและการวิจัย ทั้งนี้โดยมุ�งเน�นการ
แสวงหาความรู�เชิงประจักษR ยึดหลักความสมเหตุสมผล ที่ผ�านกระบวนการวิเคราะหRอย�างเป(นระบบ รวมท้ัง
การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือให�นักศึกษามีศักยภาพในการค�นคว�าเชิงวิชาการ มีความสามารถในการต้ังโจทยR
การวิจัย การรวบรวมข�อมูล การวิเคราะหRและการประเมินค�าด�วยหลักสถิติเบื้องต�น ความสามารถในการเขียน
รายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการค�นพบอย�างเป(นระบบและมีการอ�างอิงทางวิชาการอย�างถูกต�อง 
   This course examines the concepts and processes of knowledge-inquiry. Students 
develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, thinking and 
conducting research studies through evidence- based investigations, systematic analysis, and 
principles of reasoning.  Research methodology is actively used during the course to develop สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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skills required for academic research. Skills covered include research questioning, data gathering, 
data analysis by using basic statistics, and the creation of an adequately referenced report. 
 
GEN61-152 การอนุรักษ0สิ่งแวดล4อมและสภาวะโลกร4อน 4(2-4-6) 
        Environmental Conservation and Global Warming 
 รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความสำคัญในการอนุรักษRสิ่งแวดล�อม  
เพื่ออนุรักษRทรัพยากรธรรมชาติของโลกให�มีความยั่งยืน และเพื่อให�สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู�ได�อย�างมีคุณภาพ และ
ศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อให�บรรลุเป�าหมายดังกล�าว โดยให�คำนึงถึงการใช�พลังงาน การใช�น้ำ การ
จัดการของเสียและการคมนาคมขนส�งที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดล�อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของ
สภาวะโลกร�อน และบทบาทขององคRการระหว�างประเทศและการเมืองระหว�างประเทศในการแก�ไขปBญหาโลก
ร�อน 
 This course provides a conceptual framework, principles, processes and 
rationales for sustainable environmental conservation and quality living. Students study activities 
for environmental protection through the use of environmentally friendly processes in energy 
and water consumption, waste management, and transportation management.  Topics include 
the examination of global warming's causes and effects and the roles of international 
organizations and politics in solving global warming problems.  
 
4) กลุ�มวิชาบูรณาการ 4 หน�วยกิต 
GEN61-161 นวัตกรรมและผู4ประกอบการ 4(2-4-6) 
 Innovation and Entrepreneurship 
  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนำสินค�าใหม� และการดำเนิน
ธุรกิจใหม�ที่เป(นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ�งเน�นการพัฒนาความรู� ทักษะ และความเข�าใจ เกี่ยวกับการนำ
แนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินค�าใหม�หรือกระบวนการผลิตแบบใหม�มาใช�ในการสร�างธุรกิจใหม�ให�สำเร็จ หรือ
การช�วยให�ธุรกิจที่มีอยู�สามารถเติบโตและขยายตัวได� ด�วยการใช�ความรู�ทางการจัดการตลาด การเงิน การ
ปฏิบัติการ และห�วงโซ�อุปทาน ท่ีเป(นความรู�พ้ืนฐานในการบริหารงานให�สำเร็จ 
   This course enables the students to launch a business startup for innovative 
products and services.  The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and 
understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a business 
venture.  Necessary business management, marketing, financial, operation and supply chain 
techniques that ensure business growth form the core of discussion and review materials. 
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5) กลุ�มวิชาสารสนเทศ* 4 หน�วยกิต 
GEN61-171  เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดจิิทัล 4(2-4-6)* 
     Information Technology in Digital Era   
  รายวิชานี้ศึกษาความก�าวหน�าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปBจจุบันและแนวโน�มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต�อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ ในด�าน
การแพทยR ด�านการศึกษา ด�านการเกษตร ด�านอุตสาหกรรม ด�านบันเทิง ด�านการทหาร ด�านการเงิน รวมถึง
ความเป(นอยู�ในอนาคต  รูปแบบของเทคโนโลยีใหม�ท่ีจะมาทดแทนหรือช�วยในการทำงานของมนุษยR ไม�ว�าจะเป(น
ด�านปBญญาประดิษฐR อินเทอรRเน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนตRอัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล หุ�นยนตR 
วัสดุศาสตรR การพิมพR 3 มิติ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีความจริงเสมือน ความจริงเสริม เทคโนโลยีหุ�นยนตR 
รวมถึงเทคนิคการวิเคราะหRและการประมวลผลข�อมูลขนาดใหญ� ซึ่งเทคโนโลยีใหม�เหล�านี้จะทำให�โลกในอนาคต
เปลี่ยนแปลงอย�างสิ้นเชิง 
   This course deals with the advancement and future trends of information 
technology, including the roles of information technology in the digital era such as medicine, 
education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyles in the future.  It 
incorporates study of direct and disruptive impact of information technology in the workplace 
along its avenues of artificial intelligence and Internet application in fields such as robotics, 
Fintech, 3D printing, biotechnology, virtual reality, augmented reality, and big data processing 
and analysis. 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต�องสอบ Placement Test ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช�วงต�นภาคการศึกษาท่ี 1 
หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาท่ีมีผลการสอบผ�านตามเกณฑRท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จะได�ผลการศึกษาใน
รายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เป(น S ในภาคการศึกษาท่ีสอบ ส�วนนักศึกษาท่ีมีผลการสอบไม�ผ�านเกณฑR
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จะต�องเข�าเรียนเสริมและสอบ Placement Test จนกว�าจะผ�านเกณฑR จึงจะได�ผลการศึกษาในรายวิชา 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เป(น S ท้ังน้ีให�ระบุรายวิชาน้ีไว�ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร�าง
หลักสูตรโดยไม�นับหน�วยกิต 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                              88  หน�วยกิต
1) กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ          32 หน�วยกิต 
ACT62-100 การบัญชีเบ้ืองต4น 4(3-2-7) 
 Fundamentals of Accounting  
 รายวิชานี้ศึกษาสมการบัญชี กระบวนการบัญชี แนวคิดในการจัดทำรายงานทางเงินและการ
เปkดเผยข�อมูล สำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินค�า และธุรกิจผลิตสินค�า รวมถึงการใช�ประโยชนRจากการบัญชี
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
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 This course aims to study the accounting equation, accounting cycle, concepts in 
preparing financial reports and disclosers for service, trading and manufacturing business and 
use of accounting information in business decision making. 
 
ECN62-200 เศรษฐศาสตร0เบ้ืองต4น 4(4-0-8) 
 Introduction to Economics       
 รายวิชานี้มุ�งเน�นศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรRจุลภาคและเศรษฐศาสตรRมหภาค ในเรื่อง
ปBญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงคRและอุปทานของสินค�า ความยืดหยุ�น การผลิตและต�นทุนการผลิต โครงสร�าง
ตลาด รายได�ประชาชาติ ส�วนประกอบและการกำหนดรายได�ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
และการคลัง การค�าและการเงินระหว�างประเทศ เงินเฟ�อและการจ�างงาน 
 This course focuses on to study the principles of microeconomics and 
macroeconomics, the basic problems of economics, demand and supply, elasticity, production 
and cost of production, market structure, national income; composition of and determination 
of nation income, money and banking, monetary and fiscal policy; international trade and 
finance, inflation, and employment. 
 
PCA63-101 อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร 4(4-0-8) 
 Hospitality Industry and Foodservice 
 รายวิชานี ้มีว ัตถุประสงคRเพื ่อศึกษาลักษณะคำจำกัดความและแนวคิดความสำคัญของ
อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร สถานการณRด�านอาหาร ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม
ของอุตสาหกรรมการบริการและธุรกิจอาหาร ศึกษาแนวโน�มของตลาดด�านการพัฒนาและนโยบายใน
อุตสาหกรรมการบริการและธุรกิจอาหาร การศึกษาภาคสนาม 
 This course aims to study characteristics, definitions, concepts and significance of 
hospitality industry and foodservice; foodservice situation; economic, social, and environmental 
impacts of hospitality and Foodservice industry; components of hospitality industry and 
Foodservice; market trends, development, and policies in hospitality industry and Foodservice; 
a field-trip study. 
 
PCA63-201 พฤติกรรมผู4บริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมบริการ 4(4-0-8) 
 Consumer Behaviours and Service Psychology in Hospitality Industry  
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาความหมายและแนวคิดพื้นฐานด�านพฤติกรรมผู�บริโภค 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปBจจัยที่มีอิทธิพลต�อการตัดสินใจซื้อ ทั้งปBจจัยภายใน อาทิ การจูงใจ การรับรู� การ
เรียนรู� ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความเชื่อ ค�านิยม และอื่น ๆ ปBจจัยภายนอก อาทิ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 
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วัฒนธรรม ครอบครัว กลุ�มอ�างอิง ชั้นทางสังคม และอื่น ๆ การแบ�งส�วนทางการตลาดและการจำแนกประเภท
ของนักท�องเที่ยวตามลักษณะด�านประชากรศาสตรR ภูมิศาสตรR เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา พฤติกรรม 
และอื่น ๆ การวิเคราะหRลักษณะและพฤติกรรมของผู�บริโภคแต�ละกลุ�มการตลาด แนวโน�มเกี่ยวกับ พฤติกรรม
ผู�บริโภค แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา อาทิ ความต�องการพื้นฐานของมนุษยR การจูงใจ การรับรู� การ เรียนรู� 
ท ัศนคต ิ  ความเช ื ่ อ  และค � าน ิ ยมของมน ุษย R  ความหมายและความสำค ัญของจ ิตว ิทยาบร ิ การ  
หลักการมนุษยสัมพันธR หลักการและเทคนิคการสื่อสาร หลักการและเทคนิคการบริการปBจจัยที่มีอิทธิพลต�อการ
บริการ ปBญหาด�านการบริการ และวิธีการแก�ไข 
 This course aims to study basic concepts of consumer behavior:  the purchase 
decision-making process, factors influencing the purchase decision-making (internal & external): 
internal factors; motivation, perception, learning, characteristic, belief, value and the external 
factors; economic, social, cultural, family, reference group, social class etc, market segmentation 
and typologies of tourists by demography, geography, economic, social, cultural, psychology, 
behavior etc.  The analysis of characteristic and behavior in each segment or type of tourist, 
marketing and trend in tourist behavior, meaning and its importance.  Concepts and theories of 
psychology: the basic needs of human, motivation, perception, learning, attitude, belief, value, 
and meanings.  The service psychology, principles of human relation, principles and techniques 
of communication, principles and techniques of service, factors influencing service, service 
problems and its solving. 
 
PCA63-202 หลักการตลาดในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร 4(4-0-8) 
 Principles of Marketing in Hospitality Industry and Foodservice  
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาปBจจัยที่มีผลกระทบต�ออุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร 
การแบ�งส�วนตลาด พฤติกรรม พฤติกรรมการบริโภคของนักท�องเที่ยว ส�วนประสมของการตลาดธุรกิจอาหาร 
หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธRในการพัฒนาการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมบริการและ
ธุรกิจอาหารท้ังภายในและต�างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด และกรณีศึกษา 
 This course aims to study the factors affecting the Hospitality and Foodservice 
marketing, marketing segment, consumption behavior of tourists, marketing mix in Foodservice, 
principle and process in planning, technique and strategies for developing Hospitality and 
Foodservice both domestic and international, guideline and technique in writting marketing plan 
and case studies. 
 
  สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

37 
 

PCA63-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย0ในอุตสาหกรรมบริการ (4-0-8) 
 Human Resource Management in Hospitality Industry 
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาแนวคิด ความสำคัญ และการจัดการทรัพยากรมนุษยRใน
อุตสาหกรรมบริการ ได�แก� การวางแผน การสรรหา และคัดเลือก การปฐมนิเทศ การบรรจุแต�งตั้ง การฝnกอบรม
และพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจ สวัสดิการ ความมั่นคงและปลอดภัย วินัยและการร�องทุกขR 
และการบริหารพนักงานสัมพันธR 
 This course aims to study concepts, significance and management of human 
resource for Hospitality, including planning, recruitment, and selection, orientation, placement, 
training and development, performance appraisal, motivation, welfare, security and safety, 
discipline and grievance, and employee relations. 
 
PCA63-302 การจัดการเชิงกลยุทธ0ในอุตสาหกรรมบริการ 4(4-0-8) 
 Strategic Management in Hospitality Industry  
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาแนวคิดของการวางแผนกำหนดกลยุทธR การดำเนินกลยุทธR 
และการควบคุมเชิงกลยุทธRในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน�นการวางแผนเชิงกลยุทธRขององคRกร รวมถึง
หลักการของการจัดการเชิงคุณภาพ 

This course aims to study the concepts of strategic planning process, strategy 
implementation, and strategic control in the hospitality industry, emphasizing on the formulation 
of the organization's strategic plan and the principles of quality management. 
 
PCA63-401 การวิจัยศิลปะการประกอบอาหาร          4(3-2-7) 
 Culinary Arts Research 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาหลักการและระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปBญหาการวิจัยด�าน
ศิลปะการประกอบอาหารและธุรกิจอาหาร การคัดเลือกเครื่องมือในการวิจัยให�สอดคล�องกับหัวข�อวิจัย การนิยาม
ปBญหา การเลือกกลุ�มตัวอย�างในการวิจัย การวิเคราะหRข�อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนเค�าโครงวิจัยและ
การเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการนำเสนอและรายงานการวิจัย  

This course aims to study the principles and research methods, Determination of 
research problems in Culinary Arts and Foodservice, Selection of research tools in accordance with 
research topics, Defining problems Sample selection in research, Quantitative and Qualitative data 
analysis, Writing a research proposal and writing a research report As well as the presentation and 
research report. 
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2) กลุ�มวิชาเฉพาะด4าน 
2.1) วิชาเฉพาะบังคับ         32 หน�วยกิต 
PCA63-111 ความรู4เก่ียวกับวัตถุดิบและทักษะการประกอบอาหาร 4(3-2-7) 
 Ingredients Knowledge and Culinary Skills 
  รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาการจำแนกประเภท คุณลักษณะ และการใช�วัตถุดิบอาหาร
ประเภทต�าง ๆ การจัดเตรียมผัก ผลไม� ถั ่ว ผลิตภัณฑRนม อาหารแห�ง และอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อการปรุง
ประกอบให�เหมาะสมกับประเภทอาหาร การใช�ประโยชนRจากเครื่องเทศและสมุนไพร การชำแหละและตัดแต�ง
เนื้อสัตวR การเลือกซื้อ การตรวจรับ การเตรียมและการเก็บรักษา รวมถึงการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบอาหาร
เหล�านั้น ในด�านรสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น ลักษณะปรากฏ และคุณลักษณะอื่น ๆ รวมถึงทักษะการปฏิบัติการ
ประกอบอาหารเบื้องต�น ระเบียบปฏิบัติของการทำงานในห�องครัว และการแต�งกาย เครื่องมือและอุปกรณRครัว 
ตำรับอาหารและสูตรอาหาร หลักการชั่ง ตวง และวัด การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร หลักการเตรียม
และปรุงอาหาร ทักษะการใช�มีด ทักษะการประกอบอาหารเบื้องต�น และฝnกปฏิบัติการ 

This course aims to study the classification, characteristics and use of food raw 
ingredients, preparation of vegetables, fruits, nuts, grains, dairy products, dried and prepared 
foods for properly cooking, herbs and spices application, meats trimming, purchasing, receiving, 
preparing and storing of food ingredients, evaluate all senses of ingredient qualities including 
taste, texture, smell, appearance and oter quality attributes, Cooking skills, Rule and regulation 
of working in the kitchen, Dressing and Uniform, Tools and kitchen equipments, Recipes and 
standard recipes, Principles of weighing and measuring, Selection of ingredients for cooking, 
Principles of preparation and cooking, Knife skills, Basic cooking skills practical sessions. 
 
PCA63-112 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 4(4-0-8) 
 Food Safety and Food Sanitation  

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพ่ือศึกษาความสำคัญของความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล
ต�อสุขภาพของผู�บริโภค อันตรายของอาหาร การปนเปC�อนของอาหารและน้ำ การจัดการความปลอดภัยของ
อาหารตลอดห�วงโซ�ผลิตอาหาร ได�แก� การจัดซ้ือ การตรวจรับอาหาร การจัดเก็บอาหาร การเตรียม การปรุง การ
รอเสิรRฟ การเสิรRฟและการจัดแสดงอาหารให�ถูกสุขลักษณะ การจัดการสิ่งแวดล�อมให�ถูกหลักสุขาภิบาล  

This course aims to study the significance of food sanitation, food hazard, food 
poisoning, contamination in food and water, food safety management through the food 
production chain including ingredients purchasing, receiving and preserving, preparation, cooking, 
holding and serving with good hygiene practice, environment sanitation management  
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PCA63-211 อาหารนานาชาติ 4(2-4-6) 
 International Cuisines 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาหลักการประกอบอาหารนานาชาติ ทั้งอาหารไทย อาหาร
ตะวันตก อาหารตะวันออก โดยใช�เทคนิคการประกอบอาหาร อาทิ การใช�ความร�อนชื้น การใช�ความร�อนแห�ง 
การใช�ความร�อนแบบผสมผสาน คุณสมบัติ และหน�าที่ของวัตถุดิบในการประกอบอาหารนานาชาติ การใช�
อุปกรณRและเครื ่องมือ ประเภทของอาหาร เทคนิคการเตรียม การประกอบ การเก็บรักษา การจัดเสิรRฟ 
วัฒนธรรมการรับประทาน และฝnกปฏิบัติการ  

This course aims to study the International Cuisines includes, Thai Cuisine, 
European Cuisines, and Asian Cuisines, Using method of cooking such as moist-heat method, 
dry-heat method, combination heat method; characteristics and usage of ingredients, 
equipments and tools. Study types of meals, preparation and cooking techniques, holding of 
prepared food, serving styles and culture, and Practical sessions. 
 
PCA63-212 อาหารไทยดั้งเดิม 4(2-4-6) 
 Authentic Thai Cuisine 
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการกินของไทย ประวัติศาสตรRและวิวัฒนาการของ
อาหารไทย ชนิดและประเภทของอาหารไทย เครื่องมือและอุปกรณRสำหรับการประกอบอาหารไทย กระบวนการ
ประกอบอาหารไทย ศัพทRท่ีเก่ียวข�องกับอาหารไทย เครื่องเทศและสมุนไพรไทย การฝnกปฏิบัติและเทคนิคในการ
เตรียมและการประกอบอาหารไทยประเภทต�างๆ ศิลปะในการนำเสนออาหารไทยทั้งแบบดั้งเดิม การฝnก
ปฏิบัติการและการศึกษาภาคสนาม 

This course aims to study  the dining culture of Thai cuisine; history and 
development of Thai cuisine; types and classification of Thai cuisine; equipments and utensils 
for Thai cooking; Thai cuisine cooking terminology; Thai herbs and spices; practices and 
techniques in Thai cuisine cooking and preparation; Art and Presentation of authentic and 
contemporary Thai cuisine; practical sessions and a field-trip study. 
 
PCA63-213 ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการประกอบอาหาร 4(3-2-7) 
 English for Culinary Arts 
                     รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษในการประกอบอาหารโดยเน�น
ทักษะในการสื่อสาร การใช�คำศัพทRชื่อเฉพาะและรูปแบบภาษาที่ใช�ในรายการอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือ
เครื่องใช�และอุปกรณRในการประกอบอาหาร ประโยค และสำนวน การให�ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการประกอบ
อาหารและงานครัว  สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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This course aims to study the Integrated English skills especially in food and 
beverage menu; tools and utensils in culinary; sentences; giving information in culinary and 
cooking using role plays (or scenarios) in practicing as a service provider 
 
PCA63-214 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้ 4(2-4-6) 
 Bakery and Pastry Techniques  
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพ่ือศึกษาความหมายของเบเกอรี่ หลักการผลิต วัตถุดิบ การใช�อุปกรณR
เครื่องมือ เทคนิคการเตรียม และการผลิตขนมปBง ประเภทต�าง ๆ ทั้งขนมปBงยีสตR ควิกเบรด และขนมปBงชนิด
พิเศษ คำจำกัดความของเพสตรี้ ประเภท วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณR  เทคนิคเบเกอรี่และเพสตรี้ ท้ังเค�ก คุกก้ี 
พาย ทารRต ชอคโกแลต ขนมหวานแบบแช�เย็นและแช�แข็ง เรียนรู�การทำหน�าและไส�ขนมชนิดต�าง ๆ และฝnก
ปฏิบัติการ 

This course aims to study the baking principles, raw materials, equipments and 
tools, preparation and baking techniques for various yeast breads, quick breads, specialty and 
healthy breads, shaping and decoration, serving, packaging, and practical sessions; Study the 
principles and techniques used in the preparation of baked goods and pastries, which include 
cakes, cookies, pie, tarts, chocolate, chilled and frozen dessert and Practical sessions. 
 
PCA63-215 โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร 4(4-0-8) 
 Culinary Nutrition 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาความสำคัญของโภชนาการต�อสุขภาพและคุณภาพชีวิต การ
จำแนกประเภทสารอาหาร แหล�งท่ีมา ประโยชนR การนำสารอาหารไปใช�ในร�างกาย การเตรียมและการประกอบ
อาหารที่มีผลต�อคุณค�าทางโภชนาการของอาหาร ข�อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ฉลากโภชนาการ บทบาท
ของสารอาหารในการป�องกันโรค แนวโน�มพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

This course aims to study the Importance of nutrition to health and quality of 
life, classification of types of nutrients, sources, benefits, utilization of nutrients in the body, 
Preparation and cooking that affect the nutritional value of food, Healthy eating practices, 
Nutrition fact, roles of nutrients in diseases prevention, health problems related to nutritional 
status. 
 
PCA63-311 การจัดการครัวและภัตตาคาร 4(3-2-7) 

Kitchen and Restaurant Management 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาความสำคัญของการออกแบบและพัฒนารายการอาหาร 

หลักการและขั้นตอนกระบวนการพัฒนารายการอาหารเพื่อให�สอดคล�องกับโอกาสและฤดูกาล ปBจจัยที่ส�งผลต�อ
สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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การออกแบบแนวคิดการบริการ แนวคิดด�านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร การกําหนดตลาดเป�าหมาย การพัฒนา
แผนธุรกิจการวิเคราะหRทําเลท่ีต้ัง การดําเนินการธุรกิจ การออกแบบ และการตกแต�ง การกําหนดรายการอาหาร 
และราคา การควบคุมต�นทุน และการจัดการสินค�าคงคลัง การจัดการทรัพยากรมนุษยRและแนวโน�มอุตสาหกรรม
ภัตตาคาร และฝnกปฏิบัติการและการศึกษาภาคสนาม  

This course aims to study the importance of design and development of food 
menu, principles and procedures of food menu development for season and occasions, factors 
affecting the service design concept, the concepts of restaurant management. Determination of 
target market.  Developing business plan.  Location analysis.  Business operations.  Design and 
decoration. Pricing and menu setting. Cost control and inventory management. Human resource 
management and restaurant industry trends; Practical sessions and a field-trip study. 

 
2.2) วิชาเฉพาะเลือก          24 หน�วยกิต 

ให�เลือกศึกษาไม�น�อยกว�า 24 หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปนี้ 
(1) กลุ�มวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทย (Thai Culinary Arts) 

PCA63-321 อาหารไทยท4องถ่ิน 4(2-4-6) 
 Regional Thai Cuisine 
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาความสำคัญ เอกลักษณR วัฒนธรรม ประเภทของอาหาร 
ส�วนประกอบ วิธีการปรุง การใช�เครื่องมือและอุปกรณRในการประกอบอาหาร การจัดสำรับและการจัดเสิรRฟ
อาหารไทยตามวัฒนธรรมการบริโภค อาหารพ้ืนบ�านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต� 
และฝnกปฏิบัติการ 

This course aims to study the importantces, identity, tradition, categories, 
component, cooking method, equipment using in cooking, serving Thai food in accordance with 
cultural food menu and consumption of Northern, North Eastern, Central and Southern of 
Thailand and Practical sessions. 
 
PCA63-322 อาหารไทยร�วมสมัยและอาหารไทยสมัยใหม� 4(2-4-6) 
 Contemporary Thai and Modernist Thai Cuisine 
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาตำรับอาหารไทยร�วมสมัยและอาหารไทยสมัยใหม�ที่นิยมทั้งใน
ประเทศและต�างประเทศ ส�วนประกอบ วิธีการปรุง การประยุกตRใช�วัตถุดิบ อาหารทดแทน การจัดเสิรRฟ ฝnกปฏิบัติ
อาหารไทยร�วมสมัย และศึกษาแนวคิดเก่ียวกับอาหารผสานวัฒนธรรมท่ีนําเอาวัตถุดิบ เครื่องปรุง และกระบวนการ
ปรุง อาหารต�างถิ่นฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกต�างกันมาบูรณาการกันให�เกิดเป(นรายการอาหารที ่มี 
เอกลักษณRเฉพาะตน และมีความสมดุลทางรสชาติ และรสสัมผัส การนําแนวคิดเกี่ยวอาหารผสานวัฒนธรรม มาใช�
ในการประกอบอาหารไทยเชิงพาณิชยR การดัดแปลงสูตรดั้งเดิมให�มีความร�วมสมัย มีความน�าสนใจ และสามารถ
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นํามาใช�ประโยชนRเชิงพาณิชยRได� การออกแบบรายการอาหาร การนําเสนอ การคํานวณต�นทุน การพัฒนาสูตร
มาตรฐานและการต้ังราคา และฝnกปฏิบัติการ 

This course aims to study the contemporary Thai and Modern Thai food that 
popular in domestic and aboard, recipes, ingredients and components, cooking methods, the 
application of using alternative raw materials, menu setting and serving and practical session 
contemporary menus and Study  The concept of fusion food that blends ingredients, seasoning, 
and cooking methods from different regions and cultural roots to integrate to a unique menu 
with gustatory and textual balances; the adaptation of the concept in Thai commercial 
gastronomy the modernization of traditional recipes to be more interesting while allowing 
commercial benefits menu design food presentation cost calculation standard recipe 
development pricing practicum learning according to course content. Practical sessions. 
 
PCA63-323 อาหารไทยเพ่ือสุขภาพ 4(2-4-6) 

Healthy Thai Cuisine 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาความสำคัญของการออกแบบและพัฒนารายการอาหารไทย

เพื่อสุขภาพ ออกแบบและพัฒนารายการอาหาร คัดเลือกวัตถุดิบให�สอดคล�องภาวะสุขภาพของผู�บริโภค การ
ประยุกตRใช�วัตถุดิบทดแทนในการพัฒนาตำรับอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ การคิดคำนวณต�นทุน การกำหนดราคาขาย 
การศึกษาคุณค�าทางโภชนาการ และฝnกปฏิบัติการ 

This course aims to study the significant of food design and menu development 
of healthy Thai Cuisine, design and development menu and selection of appropriate raw 
material to the health status of the consumer, the application of alternative raw materials in 
development of healthy Thai Cuisine menu, cost control calculation, specification of price, 
nutritional value assessment and Practical sessionห. 
 
PCA63-421 ขนมไทยดั้งเดิม 4(2-4-6)  
 Authentic Thai Dessert  
 รายวิชานี้มุ�งพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร มีความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับประวัติขนมไทย วัตถุดิบ
และอุปกรณRในการผลิตขนมไทยเบื้องต�น ทักษะการผลิตขนมไทยดั้งเดิม โดยเน�นวัตถุดิบหลักจากข�าว แป�ง 
น้ำตาล มะพร�าวและกะทิ เทคนิคการผลิตขนมไทยดั้งเดิม การห�อขนมไทยด�วยใบตอง การจัดตกแต�งและ
นำเสนอขนมไทย การควบคุมปริมาณ รสชาติและคุณภาพของขนมไทย การเก็บรักษาขนมไทยก�อนให�บริการ
อย�างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จริยธรรมผู�ผลิตขนมไทย และฝnกปฏิบัติการ  
  This course aims to develop culinary skills, basic knowledge about Thai dessert 
history, Ingredients and equipments for the production of Thai desserts. Traditional Thai dessert 
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cooking skills, Focusing on the main ingredients from rice, flour, coconut sugar and coconut milk 
Traditional Thai dessert cooking techniques, Wrapping Thai sweets with banana leaves, 
Decoration and presentation of Thai desserts, Volume control, The taste and quality of Thai 
desserts, Thai desserts handling for food safely, Ethics of Thai confectionery manufacturers, 
Practical sessions. 
 
PCA63-422 ขนมไทยร�วมสมัย 4(2-4-6)  
 Contemporary Thai Dessert 
 รายวิชานี้มุ�งพัฒนาทักษะขั้นสูงการประกอบอาหารประเภทขนมไทยและขนมไทยร�วมสมัยท่ี
นิยมในปBจจุบัน ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณRในการเตรียมและประกอบขนมไทย การจัดตกแต�งและการจัดเสิรRฟ
ขนมไทยตามวัฒนธรรม ฝnกปฏิบัติขนมไทย 

This course aims to develop advance culinary skills in Thai and Thai 
contemporary desserts, categories, raw materials, tools and equipment using in preparation and 
cooking, decoration and serving Thai dessert based on cultures and Practical session on 
traditional Thai dessert. 
 
PCA63-423 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม4 4(2-4-6) 
 Arts of Vegetable and Fruit Carving  

รายวิชานี้มุ�งพัฒนาทักษะศิลปะการแกะสลักผักและผลไม�เพื่อนำไปจัดสำรับอาหาร การเลือก 
การเตรียม วิธีการและข้ันตอน การแกะสลักผักและผลไม�ในวัฒนธรรมไทย ฝnกออกแบบ และฝnกปฏิบัติการ 

This course aims to develop skills, especially understanding the significance arts 
of fruit and vegetable carving for dining and decoration, Selection, preparation, methodology of 
vegetable and fruit carving in Thai culture, carving design, Practical sessions. 

 
(2) กลุ�มวิชาศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ (International Culinary Arts) 

PCA63-331 อาหารยุโรป 4(2-4-6) 
 European Cuisine 
 รายวิชานี้มุ�งพัฒนาทักษะ ความเข�าใจ และปฏิบัติการประกอบอาหารยุโรป การเตรียมและ
จัดเก็บวัตถุดิบก�อนการประกอบอาหาร ควบคุมปริมาณ รสชาติ คุณภาพอาหาร การนำเสนอ การจัดตกแต�ง
อาหาร วัฒนธรรมการรับประทานและเทคนิคการประกอบอาหารเรียกน้ำย�อย ซุป สลัด อาหารจานหลัก และ
ของหวาน การวางแผนการทำงานร�วมกันอย�างเป(นระบบ การบริการอาหารที่ปลอดภัยต�อผู�แพ�อาหาร การเก็บ
รักษาอาหารก�อนให�บริการอย�างถูกวิธี  และฝnกปฏิบัติการ  สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

44 
 

This course aims to develop skills, knowledges and practice on European Cuisine, 
Preparation and storage of raw materials before cooking, control the amount of flavors, food 
quality, presentation, food decoration Eating culture and cooking techniques, appetizers, soups, 
salads, main dishes and desserts, systematic collaboration planning Safe food service for food 
allergies Storage of food before serving correctly, Practical sessions. 

 
PCA63-332 อาหารยุโรปสมัยใหม� 4(2-4-6) 

Modernist European Cuisine  
รายวิชานี้มุ�งพัฒนาทักษะขั้นสูง ความรู�เกี่ยวกับอาหารประจำชาติกลุ�มประเทศสหภาพยุโรป 

รายการอาหารยุโรปสมัยใหม� กระแสความชอบเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของผู�บริโภค การเรียนรู�เทคนิค
และเทคโนโลยีในการประกอบอาหาร และการเก็บรักษา เพื่อการประกอบธุรกิจการบริการอาหาร และฝnก
ปฏิบัติการ  
  This course aims to develop advange skills, Knowledge of European Cuisine 
especially in European Union countries,  Modernist European food items, The trend of food and 
consumers preferences, Learning techniques and technology in cooking and storage for food 
service business, Practical sessions.  
 
PCA63-333 อาหารเอเชีย  4(2-4-6) 
 Asian Cuisine  
 รายวิชานี้มุ �งพัฒนาความรู�และทักษะการประกอบอาหารเอเชีย วัฒนธรรมและเทคนิคการ
ประกอบอาหารโดยเน�นทักษะและความรู�พื้นฐานของการประกอบอาหารจีน ญี่ปุ�น เกาหลี เวียดนาม ฟkลิปปkนสR 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปรR และกลุ�มตะวันออกกลาง การควบคุมปริมาณ รสชาติ คุณภาพของอาหาร การ
นำเสนอและการจัดตกแต�งอาหาร การเก็บรักษาอาหารก�อนการให�บริการอย�างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และ
ฝnกปฏิบัติการ  
  This course aims to develop knowledges and skills in Asian cooking, Culture and 
cooking techniques with emphasis on basic skills and knowledge of Chinese cooking, Japanese, 
Korean, Vietnamese, Filipino, Indonesian, Malaysian, Singapore and Middle Eastern groups. 
Control of taste, quality of food Presentation and decoration of food Food storage before 
providing hygienic and safe service, Practical sessions. 
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PCA63-431 อาหารเอเชียสมัยใหม� 4(2-4-6) 
 Modernist Asian Cuisine   
 รายวิชานี้มุ�งพัฒนาความรู�และทักษะขั้นสูงในการประกอบอาหารเอเชียวัฒนธรรมและเทคนิค
การประกอบอาหารโดยเน�นทักษะและความรู�ของการประกอบอาหารที่มีอิทธิพลต�ออาหารของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย ได�แก� จีน ญี่ปุ�น เกาหลี เวียดนาม ฟkลิปปkนสR อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปรR และกลุ�มตะวันออก
กลาง การควบคุมปริมาณ รสชาติ คุณภาพของอาหาร การนำเสนอและการจัดตกแต�งอาหาร มารยาทและธรรม
เนียมในการรับประทานอาหาร การเก็บรักษาอาหารก�อนการให�บริการอย�างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และฝnก
ปฏิบัติการ  
 This course aims to develop knowledges and advance skills in Asian cooking, Asian 
culture and cooking techniques, focusing on the skills and knowledge of cooking that influences 
food in Asian countries, including China, Japan, Korea, Vietnam, Philippines, Indonesia, Malaysia, 
Singapore and the Middle East. Control of taste, quality of food Presentation and decoration of 
food Etiquette and eating habits Food storage before providing hygienic and safe service, 
Practical sessions. 
 
PCA63-432 ขนมหวานนานาชาต ิ 4(2-4-6)  
 International Desserts 
 รายวิชานี้มุ�งพัฒนาความรู�และทักษะเก่ียวกับขนมนานาชาติ ประวัติขนมประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก 
วัตถุดิบและอุปกรณRในการผลิตขนมนานาชาติเบื้องต�น ทักษะการผลิตขนมนานาชาติดั้งเดิม การจัดตกแต�งและ
นำเสนอขนมนานาชาติ การควบคุมปริมาณ รสชาติและคุณภาพของขนม และฝnกปฏิบัติการ  
  This course aims to develop knowledges and skills in international desserts, 
History of dessert in various countries around the world,  Ingredients and equipments for the 
production of international desserts, Skills for producing traditional international sweets, 
Decoration and presentation of international desserts Volume control Taste and quality of 
sweets, Practical sessions. 
 
PCA63-433 การคัดเลือกเครื่องดื่มและการจับคู�เครื่องดื่มกับอาหาร 4(2-4-6) 
 Beverage Selection and Beverage and Food Paring 
 รายวิชานี ้ช�วยให�นักศึกษามีความรู �ความเข�าใจผลิตภัณฑRเครื ่องดื ่มและไวนRที ่เป(นสากล 
กระบวนการผลิต การให�บริการตลอดจนวิธีการจัดการเครื่องด่ืมประเภทต�าง ๆ อุปกรณRและเครื่องใช�ในการผสม
เครื่องดื่ม รายการเครื่องดื่ม ทักษะการเตรียมและการให�บริการเครื่องดื่ม การชงชาและกาแฟ หลักความ
รับผิดชอบในการให�บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลR ทักษะการปฏิบัติผสมเครื่องดื่มที่ไม�มีแอลกอฮอลRและมีสป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

46 
 

แอลกอฮอลRตามสูตรมาตรฐานสากล การเบิก การจ�าย การสั่งซ้ือและการจัดทำรายงาน หลักการควบคุมคุณภาพ
เครื่องด่ืม ความรู�เบื้องต�นเรื่องไวนRและการจับคู�อาหาร และฝnกปฏิบัติการ  
  This course provides students with general idea of International beverages and 
wine products, Production of beverages, Providing services as well as methods for managing 
various types of beverages, equipment and utensils for mixing drinks Drink list Preparation and 
beverage service, Skills of Tea and coffee making, Principles of responsibility for providing 
alcoholic beverages, Practice skills mixed with non-alcoholic and alcoholic beverages according 
to international standard, Standard recipe for drinks, Inventory; storing; ordering; reporting, 
Principles of quality control of beverages, basic knowledge about wine and food paring, Practical 
sessions.  

 
        (3) กลุ�มวิชาศิลปะขนมอบและขนมหวาน (Bakery and Pastry Culinary Arts) 
PCA63-341 การเตรียมและการอบขนมเค4กและคุกก้ี 4(2-4-6) 
 Quick Bread, Cake, Cookie Preparation 
 รายวิชานี้มุ�งพัฒนาความรู�และทักษะการผลิตเบเกอรี่ หลักการผลิต วัตถุดิบ การใช�อุปกรณR
เครื่องมือ เทคนิคการเตรียม ควิกเบรด และขนมปBงชนิดพิเศษ ประเภท วัตถดุดิบ เครื่องมือและอุปกรณR  เทคนิค
การผลิตขนมเค�ก คุกก้ี ควิกเบรด เรียนรู�การทำหน�าและไส�ขนมชนิดต�างๆ  และฝnกปฏิบัติการ 

This course aims to develop knowledges and skills in Bakery production, Principle 
of bakery production, Ingredients in baking, tools and equipments use in bakery production, 
preparation techniques, Cake production, cookies, quickbread and filling in bakery and practical 
sessions. 
 
PCA63-342 การเตรียมและการอบยีสต0โดว0และขนมปlง 4(2-4-6) 
 Yeast Dough and Bread Preparation 
 รายวิชานี้มุ�งพัฒนาความรู�และทักษะพื้นฐานการทำขนมปBงโดยการใช�ยีสตRเป(นส�วนผสมรวมท้ัง
วิธีการผสมวัตถุดิบต�าง ๆ การใช�เครื่องมือ วัสดุอุปกรณR การตกแต�งขนมปBงหลากหลายประเภทและวิธีการถนอม
ขนมปBง และฝnกปฏิบัติการ  

This course aims to develop knowledges and skills in making bread using yeast 
as an ingredient, including how to mix raw materials.  Using a variety of materials, decorative 
bread and bread preservation, Practical sessions. 
 
  สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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PCA63-343 การเตรียมขนมอบและพาย 4(2-4-6) 
 Pastry and Pie Preparation 
 รายวิชานี้มุ�งพัฒนาความรู�และทักษะเกี่ยวกับการทำขนมอบและพายชนิดต�าง ๆ การออกแบบ 
การแต�งหน�าขนม เครื่องใช� วัสดุที่นำมาใช�แต�งให�สวยงาม เหมาะสมกับโอกาส และสมัยนิยม การเก็บรักษา การ
บรรจุหีบห�อ การจำหน�าย และฝnกปฏิบัติการ  

This course aims to develop knowledges and skills in pastry and pies, basic 
preparation of pies and decorate.  How to use utensils, how to decorate for various occasions 
how to package, store and Merchandise, Practical sessions. 
 
PCA63-441 ของหวานเย็นและไอศกรีม 4(2-4-6) 
 Cold Dessert and Ice-cream 

รายวิชานี้มุ�งพัฒนาความรู�และทักษะการผลิตของหวานประเภทของหวานเย็นและไอศกรีม 
การศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต�อคุณลักษณะและคุณภาพของอาหารไอศกรีม เทคนิคการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดเสิรRฟ การศึกษาตำรับมาตรฐาน การคำนวณต�นทุน การคิดราคา คำศัพทRที่สำคัญและ
เก่ียวข�องกับการผลิตไอศกรีม และฝnกปฏิบัติการ 

This course aims to develop knowledges and skills in Cold dessert and ice cream, 
The properties of ingredients that affect the characteristics and quality of ice cream. Production 
techniques, Quality control which is served to the standard formulation. Costing pricing practices 
based on content. Learn key terminology associated with the production of ice cream. Practical 
sessions. 
 
PCA63-442 ช็อกโกเเลตและลูกกวาด 4(2-4-6) 
 Chocolate and Confectionary 
 รายวิชานี้มุ �งพัฒนาความรู�และทักษะการทำงานกับช็อกโกแลต (Tempering Chocolate) 
ขั้นตอนการทำงานกับผลิตภัณฑRน้ำตาล (Sugar works) การจัดเตรียมไส� (Fillings) การตกแต�งช็อกโกแลตใน
รูปแบบต�าง ๆ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานของช็อกโกแลตและน้ำตาล และวิธีนำเสนอผลงานในรูปแบบ
หลากหลาย การจัดโชวRผลงาน (Show pieces) ของผลิตภัณฑRที่สร�างสรรคRขึ้นด�วยช็อกโกแลตและน้ำตาล และ
ฝnกปฏิบัติการ 

This course aims to develop knowledges and skills in working with chocolate 
( Tempering Chocolate) , steps for working with sugar products ( Sugar works) , filling preparation 
( Fillings) , decorating chocolate in various forms.  Suitable temperature for chocolate and sugar 
work and how to present works in a variety of formats ( Show pieces)  of products created with 
chocolate and sugar, Practical sessions. 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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PCA63-443 การตกแต�งขนมอบและขนมหวาน 4(2-4-6) 
 Bakery and Pastry Decoration 

รายวิชานี้มุ�งพัฒนาความรู�และทักษะการคัดเลือกวัตถุดิบ และคุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต�อ
คุณภาพ คุณลักษณะของสิ่งท่ีใช�สำหรับแต�งหน�าขนมอบและขนมหวาน ชนิดของสิ่งท่ีใช�ตกแต�งขนมอบและขนม
หวาน เทคนิคการเตรียมวัตถุดิบท่ีนำมาใช�ในการตกแต�งขนมอบและขนมหวาน วิธีการตกแต�งแบบต�างๆ และฝnก
ปฏิบัติการ 

This course aims to develop knowledges and skills in Selection of ingredients, 
Properties of Ingredients that affect the quality, Features of ingredients used for makeup, pastries 
and sweets, Type of ingredient for decorate pastries and bakery, Techniques for preparing 
ingredients used in decorating bakery and pastries in various decorative methods, Practical 
sessions. 

3) กลุ�มวิชาสหกิจศึกษา         25 หน�วยกิต 
PCA63-290 เตรียมสหกิจศึกษา **  1(0-2-1) 
 Pre-cooperative Education ** 

  รายวิชานี ้เป(นการปฏิบัติการเตรียมความพร�อมก�อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและต�างประเทศ เนื้อหาประกอบด�วย การจัดทำประวัติย�อและใบสมัครงานเป(น
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณR การทำงานในองคRกรแบบต�าง ๆ จริยธรรมในการ
ทำงาน การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การจัดทำโครงงานและรายงาน 
สหกิจศึกษา เทคนิคการนำเสนอ การเป(นผู�ประกอบการ และความปลอดภัยในการทำงาน   

This course is a preparatory course before cooperative education work both in 
country and oversea.  The contents consist of preparation of resume and job application form 
in English, techniques for job application and job interviews, working in various kinds of 
organization, work ethics, social skills adjustment, personality development, life and career 
planning, project and cooperative education report, presentation technique, entrepreneurship 
and occupational safety.  
 
PCA63-391  สหกิจศึกษา 1 ** 8(0-40-0) 
  Cooperative Education I ** 

เงื่อนไขรายวิชา: เป(นนักศึกษาที่ได�รับคะแนน S จากรายวิชา PCA63-290 เตรียมสหกิจศึกษา และสอบผ�าน
รายวิชาที่แต�ละหลักสูตรกำหนด และมีสถานภาพเป(นนักศึกษาชั้นปlที่ 3 โดยได�รับความเห็นชอบจากอาจารยR 
ผู�ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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Conditions: For students who have received S grade from PCA63-390 Pre-cooperative Education 
and have passed the minimum requirement of the curriculum and are in the third year or above 
and have to be approved by the cooperative education advisor.   

รายวิชานี ้มีจุดมุ �งหมายเพื ่อให�มีการทำงานจริงเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป(น
พนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในประเทศหรือต�างประเทศทางด�านศิลปะการ
ประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ เป(นระยะเวลาไม�น�อยกว�า 16 สัปดาหRต�อเนื่อง โดยนักศึกษาต�องปฏิบัติงานภายใต�
การดูแลและแนะนำของผู�นิเทศงานของสถานประกอบการและอาจารยRนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาต�องจัดทำ
บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน รายงานความก�าวหน�าโครงงาน รายงานสหกิจศึกษา และเข�าร�วมกิจกรรม
หรือนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

This course aims to enable the student for real work academically and 
professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of 
Professional Culinary Arts for at least 16 weeks continuously. The students are required to work 
under the supervision of job supervisor and cooperative advisor. The students have to do their 
daily report work, project’ s progress report, cooperative education report and participate the 
cooperative education activities organized by the university. 
 
PCA63-491  สหกิจศึกษา 2 ** 8(0-40-0) 
  Cooperative Education II ** 

เง่ือนไขรายวิชา: เป(นนักศึกษาท่ีได�รับคะแนน S จากรายวิชา PCA63-491 สหกิจศึกษา 1  
Conditions: For students who have received S grade from PCA63-491 Cooperative Education I. 

รายวิชานี ้มีจุดมุ �งหมายเพื ่อให�มีการทำงานจริงเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป(น
พนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในประเทศหรือต�างประเทศทางด�านศิลปะการ
ประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ เป(นระยะเวลาไม�น�อยกว�า 16 สัปดาหRต�อเนื่อง โดยนักศึกษาต�องปฏิบัติงานภายใต�
การดูแลและแนะนำของผู�นิเทศงานของสถานประกอบการและอาจารยRนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาต�องจัดทำ
บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน รายงานความก�าวหน�าโครงงาน รายงานสหกิจศึกษา และเข�าร�วมกิจกรรม
หรือนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

This course aims to enable the student for real work academically and 
professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of 
Professional Culinary Arts for at least 16 weeks continuously. The students are required to work 
under the supervision of job supervisor and cooperative advisor. The students have to do their 
daily report work, project’ s progress report, cooperative education report and participate the 
cooperative education activities organized by the university.   

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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PCA63-492  สหกิจศึกษา 3 ** 8(0-40-0) 
  Cooperative Education III ** 

เง่ือนไขรายวิชา: เป(นนักศึกษาท่ีได�รับคะแนน S จากรายวิชา PCA63-492 สหกิจศึกษา 2 
Conditions: For students who have received S grade from PCA63-492 Cooperative Education II. 

รายวิชานี ้มีจุดมุ �งหมายเพื ่อให�มีการทำงานจริงเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป(น
พนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในประเทศหรือต�างประเทศทางด�านศิลปะการ
ประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ เป(นระยะเวลาไม�น�อยกว�า 16 สัปดาหRต�อเนื่อง ในสถานประกอบการเดิมจาก
รายวิชา PCA63-492 สหกิจศึกษา 2 โดยนักศึกษาต�องปฏิบัติงานภายใต�การดูแลและแนะนำของผู�นิเทศงานของ
สถานประกอบการและอาจารยRนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาต�องจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงาน รายงาน
ความก�าวหน�า รายงานสหกิจศึกษา และเข�าร�วมกิจกรรมหรือการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด  

This course aims to enable the student for real work academically and 
professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of 
Professional Culinary Arts for at least 16 weeks continuously in the same workplace as done in 
PCA63-491 Cooperative Education I. The students are required to work under the supervision of 
job supervisor and cooperative advisor. The students have to do their daily report work, project’s 
progress report, cooperative education report and participate the cooperative education 
activities organized by the university. 
   

  หมายเหตุ ** รายวิชาท่ีมีการประเมินผลการศึกษาโดยใช�ระบบเกรด S/U 
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3.2  ช่ือ สกุล ตำแหน�ง และคุณวุฒิของอาจารย0   
3.2.1  อาจารย0ประจำหลักสูตร  

ตำแหน�งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ 

5 ปG ย4อนหลัง 

1. อาจารยR นายปวิธ ตันสกุล M.B.A. (Hospitality and Tourism Management), 
Prince of Songkhla University, 2550 

B.B.A. (Hotel Management), Prince of Songkhla 
University, 2547 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl 
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

2. ผู�ช�วย
ศาสตราจารยR 

นางสาวสิริโสภา จุนเด็น วท.ม. (คหกรรมศาสตรR), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR, 2555 

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl 
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

3. อาจารยR นางสาวตันยมน เพชรรัตนR วท.ม. (วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยอีาหาร), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR, 2560 

วท.บ. (วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยีอาหาร), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR, 2558 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl 
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

4. รองศาสตราจารยR นางอบเชย  วงศRทอง วท.ม. (โภชนศาสตรR), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520 

วท.บ. (คหกรรมศาสตรR), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR, 2515 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl 
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

5. รองศาสตราจารยR นางภารดี  เต็มเจริญ ส.ด. (โภชนการสาธารณสุข), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 

M.P.H (International Health), 
University of Hawaii, 2522 

ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), 
จุฬาลงกรณRมหาวิทยาลัย, 2520 

วท.บ. (โภชนวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปl 
ย�อนหลังผ�านตามเกณฑR  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

 
4. องค0ประกอบเก่ียวกับประสบการณ0ภาคสนาม  
 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ มีวัตถุประสงคRเพื่อเพิ่มพูน
ความรู� ประสบการณRการเรียนรู�ภาคปฏิบัติการและทักษะด�านอาชีพให�แก�นักศึกษา โดยเป(นการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ได�แก� การปฏิบัติงานด�านการจัดการธุรกิจภัตตาคารและครัว เช�น ภัตตาคาร ร�านอาหารชั้นนำต�าง ๆ 
ห�องอาหารในโรงแรม รีสอรRท เป(นต�น ภายใต�การดูแลของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยRนิเทศสหกิจศึกษาและมี
การประเมินผลในการทำงานของนักศึกษาจากสถานประกอบการและจากมหาวิทยาลัย 

  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู4ของประสบการณ0ภาคสนาม 
4.1.1 ประยุกตRใช�หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมความชำนาญในวิชาชีพ 
4.1.2 ปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตยR สุจริต อดทน มีภาวะผู�นำ มีความคิดริเริ่มสร�างสรรคR และ
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4.1.3 แก�ปBญหาเฉพาะหน�าในการทำงาน คิดค�นนวัตกรรมใหม� ๆ ในการลดปBญหาการทำงาน 
เพ่ิมศักยภาพการทำงานของบุคลากร หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงาน 

4.1.4 ร�วมวิเคราะหR และหาแนวทางแก�ไขร�วมกับผู�บังคับบัญชาข้ันต�นได� 
4.1.5 สามารถสื่อสารกับผู�มาใช�บริการและเพ่ือนร�วมงานได�ดี และสามารถใช�เทคโนโลยีในการ

ทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ช�วงเวลา 
 การฝnกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต�อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา/ครั้ง จำนวน 
3 ครั้ง 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ข้ึนอยู�กับสถานประกอบการและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
5. ข4อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 คำอธิบายโดยย�อ 
 การพัฒนาหัวข�อวิจัยที่เกี่ยวข�องกับศิลปะการประกอบอาหารอย�างมือ การจัดการครัวและภัตตาคาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑRอาหาร และสอดคล�องกับวิชาชีพที่นักศึกษาจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเฉพาะการวิจัย
เชิงคุณภาพที่เน�นกรณีศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณที่อาศัยสถิติเชิงอนุมาน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมถึง
จริยธรรมในงานวิจัย 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู4 

5.2.1 มีความซ่ือสัตยRสุจริต และมีจริยธรรมจรรยาบรรณต�อการดำเนินการวิจัย 
5.2.2 ประยุกตRความรู�ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัย 
5.2.3 สามารถประมวล และศึกษาข�อมูลเพ่ือวิเคราะหRสาเหตุของปBญหา วิเคราะหRได�อย�าง

ถูกต�องตามหลักการวิจัย 
5.2.4 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได�รับมอบหมายตามหน�าท่ีและบทบาทของตนในกลุ�ม

งานได�อย�างเหมาะสม รวมท้ังมีส�วนร�วมในการช�วยเหลือผู�ร�วมงานและแก�ไขปBญหากลุ�ม 
5.2.5 สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลและการนำเสนอข�อมูลได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ 
5.2.6 สามารถใช�เครื่องมือทางสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะหR

ข�อมูล 
 5.3 ช�วงเวลา 
  มีระยะเวลาการเรียน 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1  ชั้นปlการศึกษาท่ี 4 

5.4  จำนวนหน�วยกิต 
  4 หน�วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 
5.5.1  เตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษาโดยสอดแทรกเนื้อหาและการะบวนการคิด วิเคราะหR 

และการสังเคราะหRในรายวิชาต�าง นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ จะจัดโครงการอบรมระยะ
สั้นเพ่ือเตรียมความพร�อมการเรียนวิชาการวิจัยศิลปะการประกอบอาหาร 

5.5.2  ในวิชาการวิจัยศิลปะการประกอบอาหารจัดอยู�ในชั้นปlที่ 4 เพื่อให�นักศึกษาได�ผ�านการ
เรียนรู�ในวิชาท่ีเป(นพ้ืนฐานของหลักสูตร และได�เลือกศึกษาในหัวข�อท่ีสอดคล�องกับความ
ถนัดและความต�องการของตนเอง 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
5.6.1  พฤติกรรมการเรียน การทำงานเป(นกลุ�ม การมีส�วนร�วมและการแสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียนโดยมีกิจกรรม การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข�อมูล การทำงานเป(นกลุ�มโดยแบ�งตาม
ลักษณะของงานวิจัยและหัวข�องานวิจัย การเขียนรายงาน การนำเสนอโครงร�างงานวิจัย 
และการนำเสนอ อภิปรายผลงานวิจัย 

5.6.2  งานเดี่ยว และรายงานกลุ�ม จากการศึกษาวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการประกอบ
อาหาร การเขียนสรุปผลงานวิจัย  

5.6.3  การทดสอบภาคความรู�และทฤษฎี โดยการทดสอบปลายภาค 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู4 กลยุทธ0การสอนและการประเมินผล (ใหม� AUN-QA) 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ มุ�งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
คุณธรรมและมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ0การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีบุคลิกภาพเป(นท่ีน�าเชื่อถือ มีความ
เป(นมือ อาชีพ สามารถนําเสนองาน
ได�อย �างเข �าใจ และช ัดเจน และ
สามารถใช �ภาษาอ ังกฤษในการ
สื่อสารได�ดี 

 แนะนําเรื่องการแต�งกายตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
กริยามารยาทท่ีเหมาะสม มีการสอนเทคนิคการนําเสนอ การ
อธิบายและการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธRท่ีดี และรู�จักวางตัวให�
เหมาะสมในการร�วมงานกับผู�อื ่นทั้งในกิจกรรมปฐมนิเทศ
ก�อนเข�าศึกษากิจกรรมนอกหลักสูตรของสำนักวิชาและ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่เรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมปBจฉิม
นิเทศก�อนสําเร็จ การศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช�ภาษาอังกฤษเป(นสื่อไม�ต่ำกว�า
ร�อยละ 40 ของรายวิชาในหลักสูตร 

2. มีภาวะผู�นํา มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ รู�จักรักษาเวลา เรียนรู�
การทํางานเป(นทีม และมีทักษะใน
การเรียนรู�สิ่งใหม� ๆ เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานท่ีได�รับ
มอบหมาย 

 กําหนดให�มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต�องทํางานเป(นกลุ�มและมี
การกําหนดหัวหน�ากลุ�มเพ่ือกระจายงานและความรับผิดชอบ 
และกําหนดให�นักศึกษาทุกคนมีส�วนร�วมในการนําเสนองาน
ของกลุ�ม เพ่ือฝnกให�นักศึกษาได�สร�างภาวะผู�นําและเรียนรู�การ
เป(นสมาชิกท่ีดีของกลุ�ม 

 กําหนดกติกาให�นักศึกษาได�ฝnกสร�างวินัย อาทิ การเข�าเรียน
ตรงเวลาและสม่ำเสมอ การมีส�วนร�วม ส�งเสริมการถาม-ตอบ 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 มอบหมายงานในบางรายวิชาที่นักศึกษาต�องค�นคว�าและ/
หรือ ทดลองใช�ซอฟตRแวรRใหม� ๆ ด�วยตนเองเพ่ือเป(นส�วนหนึ่ง
ของโครงงานในรายวิชาและมีการนําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือ
เป(นการเรียนรู�ร�วมกัน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ0การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และ

วิชาชีพโดยเรียนรู�วิธีการอ�างถึงผลงานของคนอ่ืน
ท่ีได�รับการเผยแพร� 

 ให�ความรู �ข�อกฎหมายที ่เกี ่ยวข�องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรRและผลกระทบต�อ
สังคมโดยการยกตัวอย�างบทลงโทษท่ีเกิดข้ึนแล�วท้ัง
ในและต�างประเทศเป(นกรณีศึกษา 

4. เร ียนร ู �การม ีส �วนร �วมในส ังคม และการทํา
ประโยชนRสู�สังคม 

 ส�งเสริมกิจกรรมท่ีเป(นประโยชนRต�อสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู4ในแต�ละด4าน 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

ด4าน มาตรฐานผลการเรียนรู4 
กลยุทธ0การประเมินผลการ

เรียนรู4 
กลยุทธ0การสอน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
เป (นคนท ี ่สมบ ูรณ Rทั้ ง
ร � างกายและจ ิตใจ มี
คุณธรรม ความกล�าหาญ
ทางจริยธรรม และเป(น
พลเมืองที่ดี 
 

1) มีความเข�าใจในความเป(น
มนุษยRทั้งของตนเองและ
ผู�อ่ืน 

2) มีความรับผิดชอบ มีวินยั 
ซ่ือสัตยR ตรงเวลา 

3) มีสำนึกสาธารณะ และมี
ความเป(นพลเมืองที่ดี 

 

1) พฤติกรรมการเข�าเรียน 
และการส�งรายงานตาม
ขอบเขตของงานและการ
ตรงต�อเวลา 

2) การมีส�วนร�วมในชั้นเรียน
และกิจกรรม 

3) การโต�ตอบถกเถียงและ
การมีส�วนร�วมในการ
อภิปราย 

4) การนำเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงาน

สร�างสรรคRร�วมกันของ
นักศึกษา 

6) ประเมินจากการมีส�วน
ร�วมในการเรียนรู�และการ
ทำงาน 

7) ประเมินจากการสงัเกต
พฤติกรรมและการ
สะท�อนคิดผ�านการบันทึก
การเรียนรู� 

8) ดูพฤติกรรมในการเข�า
เรียนความรับผิดชอบทั้ง
งานเดี่ยวและงานกลุ�ม 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย�างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ�มย�อย 
5) การเรียนรู�ผ�านโครงงาน 
6) กิจกรรมกลุ�ม (Group 

Process) 
7) การจัดการความรู� 

(Knowledge 
Management) 

8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
(Knowledge Sharing) 

9) สุนทรียสนทนา (Dial) 
10) การเรียนรู�ผ�านการทำงาน

กลุ�มโดยใช� Project-
based Learning 

11) ยกตัวอย�างกรณีศึกษา 
12) การเข�าเรียน การตรงต�อ

เวลาในการส�งงาน 
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ด4าน มาตรฐานผลการเรียนรู4 
กลยุทธ0การประเมินผลการ

เรียนรู4 
กลยุทธ0การสอน 

2. ความรู4  
มีความรอบรู�ในศาสตรR
ต�าง ๆ เพื่อการดำเนนิ
ชีวิตในสงัคม 
 

1) มีความรู�ในศาสตรRของ
รายวิชา  

2) สามารถเชื่อมโยงศาสตรR
ต�าง ๆ เข�ากับการดำเนิน
ชีวิต  

3) แสวงหาความรู�ตลอดชีวิต 

 

1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงาน

กลุ�มและรายงานย�อย 
3) การอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหา การ

สอบอัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงานและ

การสร�างสรรคRผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการ

เรียนรู� และการมีส�วนร�วม
ในการเรียนรู�แบบกลุ�ม
ย�อย 

7) การนำเสนองาน 
8) การมีส�วนร�วมในชั้นเรียน 

และกิจกรรม 
9) การโต�ตอบ ถกเถียงและ

การมีส�วนร�วมในการ
อภิปราย 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย�างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ�มย�อย 
5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะแขนง

ต�าง ๆ  
7) การใช�สื่อประกอบการ

เรียนรู�ที่หลากหลาย 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
9) การอภิปรายกลุ�ม 
10) การทำงานในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปlญญา 
สามารถคิดอย�างเป(น
ระบบ มีวิจารณญาณ 
และมีเหตุผล 
 

1) สามารถค�นหาข�อเท็จจริง 
ทำความเข�าใจ และ
ประเมินข�อมูลจาก
หลักฐานได� 

2) สามารถคิดวิเคราะหRอย�าง
เป(นระบบแบบองคRรวม มี
เหตุผล ความคิด
สร�างสรรคRและจนิตนาการ 

3) ประยุกตRใช�ข�อมูลเพื่อ
พัฒนาองคRความรู�ใหม� 

 

1) การสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย 

2) การประเมินผลรายงาน
กลุ�มและรายงานย�อย 

3) การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 

4) การประเมินผลงานและ
สร�างสรรคRผลงาน 

5) การประเมินกระบวนการ
เรียนรู� และการมีส�วนร�วม
ในการเรียนรู�แบบกลุ�ม
ย�อย 

6) การนำเสนองาน 
(Presentation) 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย�างการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุ�มย�อย 
4) กิจกรรมกลุ�ม (Group 

Process) 
5) วิเคราะหRกรณีศึกษา (Case 

Study) 
6) การเรียนรู�ผ�านการทำงาน

กลุ�มโดยใช� Project-
Based Learning ในการ
สร�างสรรคRงานศิลปะ
ร�วมกัน 

7) อภิปรายประกอบสื่อ สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

57 
 

ด4าน มาตรฐานผลการเรียนรู4 
กลยุทธ0การประเมินผลการ

เรียนรู4 
กลยุทธ0การสอน 

4. ทักษะความสัมพันธ0
ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
นำความรู�ไปใช�ในการ
ดำเนินชีวิตและดำรงตน
อยู�ในสังคมได�อย�าง
เหมาะสม 

1) สามารถทำงานร�วมกับ
ผู�อ่ืนและรู�บทบาทของ
ตนเองในกลุ�มทั้งในฐานะ
ผู�นำและสมาชิกกลุ�ม 

2) ทำงานกลุ�มอย�างเต็ม
ความสามารถเพื่อผลงานที่
มีคุณภาพ  

3) วางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู�เพื่อพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1) การโต�ตอบถกเถียงและ
การมีส�วนร�วมในการ
อภิปราย 

2) การมีส�วนร�วมในกิจกรรม
กลุ�ม 

1) อภิปรายกลุ�ม 
2) ทำรายงานกลุ�ม 

5. ทักษะการวิเคราะห0
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช4เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สามารถสื่อสาร  ใช�
สถิติ/คณิตศาสตรRเพื่อ
ทำความเข�าใจข�อมูล 
และใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศได� 
 

1) สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ และ
เลือกใช�รูปแบบที่
เหมาะสม 

2) สามารถเลือกประยุกตRใช�
เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตรRที่เก่ียวข�อง
อย�างเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวนั 

3) มีทักษะพื้นฐานและ
ประยุกตRใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ติดต�อสื่อสาร การนำเสนอ 
การสืบค�นข�อมูล เพื่อการ
แสวงหาความรู�อย�าง
ต�อเนื่องอย�างรู�เท�าทัน 

1) ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Performance 
Evaluation) 

2) ประเมินจากการสงัเกตใน
การนำเสนองาน 

3) ประเมินความสามารถ
จากการใช�สื่อในการ
นำเสนอ 

4) การประเมินรายงาน/
ชิ้นงาน 

1) เรียนรู�ด�วยตนเอง (Self-
directed Learning) โดย
กำหนดแหล�งค�นคว�าในสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2) นำเสนอผลงานผ�านสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3) การเรียนรู�ผ�านการทำงาน
กลุ�มโดยใช� Project-
Based Learning ในการ
สร�างสรรคRงานศิลปะ
ร�วมกัน 

4) การมอบหมายการทำ
รายงานกลุ�ม และรายงาน
เดี่ยว 

5) การแนะนำแหล�งข�อมูล
เบื้องต�น 

6) การสอนในห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรR 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตฐานผลการเรียนรู4จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู4 3. ทักษะทางปlญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ0
ระหว�างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห0เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

สารสนเทศ และการใช4
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                

1. กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร                

1.1วิชาภาษาไทย                

GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร�วมสมัย                

1.2 วิชาภาษาอังกฤษ                

GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                

GEN61-122 การฟBงและการพูดเชิงวิชาการ                

GEN61-123 การอ�านและการเขียนเชิงวิชาการ                

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารเชิงวิชาการ                

GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพือ่การนำเสนองานทางมนุยษศาสตรRและสังคมศาสตรR                

GEN61-129 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและการสื่อสาร                

2. กลุ�มวิชามนุษยศาสตร0และสงัคมศาสตร0                

GEN61-141 ความเป(นไทยและพลเมืองโลก                

GEN61-142ปรัชญา จริยศาสตรR และวธิีคิดแบบวพิากษR                

3. กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร0และคณติศาสตร0                

GEN61-151 การแสวงหาความรู�และระเบียบวธิีวิจยั                

GEN61-152 การอนุรักษRสิ่งแวดล�อมและสภาวะโลกร�อน                

4. กลุ�มวิชาบูรณาการ                

GEN61-161 นวัตกรรมและผู�ประกอบการ                

5. กลุ�มวิชาสารสนเทศ                

GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล                
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ข. ผลลัพธ0ของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู4หมวดวิชาเฉพาะ 
มาตรฐานการเรียนรู4 (PLOs) กลยุทธ0การสอน กลยุทธ0การประเมินผลการเรียนรู4  

PLO1: สามารถคัดสรรวัตถุดิบ และประกอบ
อาหารข้ันพื้นฐานอย�างมีประสทิธิภาพ ตาม
หลักมาตรฐานความปลอดภัยสากล 

 Lecture / Tutorial  

 Demonstration 

 Group Discussions and 
Presentations 

 Role play and Simulation  

 Individual / Group Exercises 

 Case studies and Projects 

 Field Visit 
 Practice Sessions 

 Work projects  

 Oral Questions 

 Written Questions 

 Practical demonstrations 

 Oral presentations 

 Problem Solving 

 Observation Checklists 

PLO2: สามารถคำนวณต�นทนุ วิเคราะหRความ
คุ�มค�าของการดำเนินงาน และการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศในการประกอบอาหาร 

 Lecture / Tutorial  
 Group Discussions and 

Presentations 

 Individual / Group Exercises 
 Case studies and Projects 

 Problem Based 

 Practice Sessions 

 Work projects  
 Written Questions 

 Practical demonstrations 

 Oral presentations 

 Case studies 

 Problem Solving 

 Observation Checklists 

PLO3: ความคิดสร�างสรรคRในการประกอบ
อาหารตามกระแสความนิยมของธุรกิจอาหาร
ระดับประเทศ และระดับสากล 

 Lecture / Demonstration 

 Group Discussions and 
Presentations 

 Role play and Simulation  

 Individual / Group Exercises 

 Case studies and Projects 

 Problem Based 
 Field Visit 

 Practice Sessions 

 Research 

 Work projects  

 Oral Questions 

 Written Questions 

 Practical demonstrations 

 Oral presentations 
 Case studies 

 Problem Solving 

 Portfolios of evidence 

 Observation Checklists 

PLO4: มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงาน
ร�วมกับผู�อ่ืนได�เป(นอย�างดี ทั้งผู�ประกอบการ
และผู�บริโภค 

 Lecture / Tutorial  

 Group Discussions and 
Presentations 

 Role play and Simulation  

 Individual / Group Exercises 

 Case studies and Projects 

 Field Visit  

 Practice Sessions 

 Work projects  

 Oral Questions 

 Written Questions 

 Practical demonstrations 

 Oral presentations 

 Case studies 

 Problem Solving 

 Observation Checklists 
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มาตรฐานการเรียนรู4 (PLOs) กลยุทธ0การสอน กลยุทธ0การประเมินผลการเรียนรู4  

PLO5: สามารถแก�ไขสถานการณRเฉพาะหน�าที่
เกิดข้ึนในธุรกิจอาหาร ตั้งเเต� ก�อน ระหว�าง 
และหลังการให�บริการ  

 Lecture and Tutorial  
 Group Discussions and 

Presentations 

 Role play and Simulation  
 Individual / Group Exercises 

 Case studies and Projects 

 Problem Based Research 

 Field Visit 

 Work projects  
 Oral Questions 

 Written Questions 

 Practical demonstrations 

 Oral presentations 

 Case studies 

 Problem Solving 

 Third Party Statements 

 Observation Checklists 

PLO6: สามารถสื่อสารภาษาต�างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได�เป(นอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

 Lecture / Tutorial  
 Demonstration 

 Group Discussions and 
Presentations 

 Role play and Simulation  

 Individual / Group Exercises 

 Case studies and Projects 

 Work projects  
 Oral Questions 

 Written Questions 

 Practical demonstrations 

 Oral presentations 

 Case studies 

 Observation Checklists 

SLO7: สามารถประยุกตRใช�ความรู�และทักษะ
การประกอบอาหารเฉพาะด�าน ในการจัดการ
บริการอาหารเชิงพาณชิยRอย�างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล อาทิ อาหารไทย อาหาร
ตะวันตก อาหารตะวันออก ขนมอบและขนม
หวาน 

 Lecture / Tutorial  

 Demonstration 

 Group Discussions and 
Presentations 

 Role play and Simulation  

 Individual / Group Exercises 

 Case studies and Projects 

 Problem Based / Field Visit 

 Practice Sessions 

 Research 

 Work projects  

 Oral Questions 

 Written Questions 

 Practical demonstrations 

 Oral presentations 

 Case studies 

 Problem Solving 

 Portfolios of evidence 
 Third Party Statements 

 Observation Checklists 
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มาตรฐานการเรียนรู4 (PLOs) กลยุทธ0การสอน กลยุทธ0การประเมินผลการเรียนรู4  

SLO8: สามารถวิเคราะหRและประเมินสภาวะ
ทางการตลาดของธุรกิจอาหารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ในการพฒันาสนิค�าและการ
บริการให�ตรงความต�องการของผู�บริโภคใน
ตลาดปBจจุบนั 

 Lecture / Tutorial  
 Demonstration 

 Group Discussions and 
Presentations 

 Role play and Simulation  

 Individual / Group Exercises 

 Case studies and Projects 

 Problem Based / Field Visit 

 Research 

 Work projects  
 Oral Questions 

 Written Questions 

 Oral presentations 

 Case studies / Problem Solving 

 Portfolios of evidence 

 Third Party Statements 

 Observation Checklists 

SLO9: สามารถวางแผนและสร�างงานวิจัย
ระดับชาติทางด�านศิลปะการประกอบอาหาร 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และการท�องเที่ยว
เชิงอาหาร 

 Lecture / Tutorial  

 Group Discussions and 
Presentations 

 Individual / Group Exercises 

 Case studies and Projects 
 Problem Based 

 Research 

 Work projects  

 Oral Questions 
 Written Questions 

 Oral presentations 

 Case studies 

 Observation Checklists 

SLO10: สามารถนำความรู�และทักษะการ
ประกอบอาหารไปใช�ในการเรียนรู�และการ
ทำงานจริงนอกเหนือจากในชั้นเรียน 

 Lecture / Tutorial  

 Demonstration 

 Group Discussions 

 Role play and Simulation  

 Individual / Group Exercises 

 Case studies and Projects 

 Problem Based 

 Field Visit 

 Practice Sessions 
 Research 

 Work projects  

 Oral Questions 

 Written Questions 

 Practical demonstrations 

 Oral presentations 

 Case studies 

 Problem Solving 

 Portfolios of evidence 

 Third Party Statements 

 Observation Checklists 
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ข. มาตรฐานผลการเรียนรู4หมวดวิชาเฉพาะ 

ด4าน มาตรฐานผลการเรียนรู4 
กลยุทธ0การประเมินผลการ

เรียนรู4 
กลยุทธ0การสอน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

1) แสดงออกถึงความซ่ือสัตยRสุจริต 
ความมีวินัยตรงต�อเวลา และ
ทัศนคติที่ดีต�ออาชีพบริการ 

2) แสดงออกซ่ึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติตนต�อผู�อ่ืนอย�างสม่ํา
เสมอ 

3) สามารถจัดการปBญหาความขัดแย�ง
ระหว�างผลประโยชนRที่ได�รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 

1) พฤติกรรมการเข�าเรียน 
และการส�งรายงานตาม
ขอบเขตของงานและ
การตรงต�อเวลา 

2) การมีส�วนร�วมในชั้น
เรียนและกิจกรรม 

3) การโต�ตอบถกเถียงและ
การมีส�วนร�วมในการ
อภิปราย 

4) การนำเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงาน

สร�างสรรคRร�วมกันของ
นักศึกษา 

6) ประเมินจากการมีส�วน
ร�วมในการเรียนรู�และ
การทำงาน 

7) ประเมินจากการสงัเกต
พฤติกรรมและการ
สะท�อนคิดผ�านการ
บันทึกการเรียนรู� 

8) ดูพฤติกรรมในการเข�า
เรียนความรับผิดชอบทั้ง
งานเดี่ยวและงานกลุ�ม 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย�าง

กรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบ

สื่อ 
4) อภิปรายกลุ�มย�อย 
5) การเรียนรู�ผ�าน

โครงงาน 
6) กิจกรรมกลุ�ม 

(Group Process) 
7) การจัดการความรู� 

(Knowledge 
Management) 

8) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู� 
(Knowledge 
Sharing) 

9) การเรียนรู�ผ�านการ
ทำงานกลุ�มโดยใช� 
Project-based 
Learning 

10) ยกตัวอย�าง
กรณีศึกษา 

2. ความรู4  
 

1) อธิบายทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
และกระบวนการในด�านศิลปะการ
ประกอบอาหารทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย�างเป(นระบบและทัน
ต�อสถานการณRโลก 

2) อธิบายทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
และกระบวนการในพัฒนาธุรกิจ
ด�านการประกอบอาหารอย�าง

1) การสอบปรนัยและ
อัตนัย 

2) การสอบปฏิบัติการ 
3) การประเมินผลรายงาน

กลุ�มและรายงานย�อย 
4) การอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็น 
5) ประเมินผลเนื้อหา การ

สอบอัตนัยและปรนัย 

1) บรรยายและการ
แสดงตัวอย�าง 

2) การฝnกปฏิบัติการ 
3) ยกตัวอย�าง

กรณีศึกษา 
4) อภิปรายประกอบ

สื่อการสอน 
5) อภิปรายกลุ�มย�อย 
6) วิทยากรพิเศษ 
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ด4าน มาตรฐานผลการเรียนรู4 
กลยุทธ0การประเมินผลการ

เรียนรู4 
กลยุทธ0การสอน 

สร�างสรรคRเป(นระบบ และทนัต�อ
สถานการณRโลก 

3) อธิบายทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและเทคนิคการวิจยั
เพื่อแก�ไขปBญหาและต�อยอดองคR
ความรู�ในงานอาชีพด�านศิลปะการ
ประกอบอาหารและการพฒันา
ธุรกิจ 

6) การประเมินผลงานและ
การสร�างสรรคRผลงาน 

7) ประเมินกระบวนการ
เรียนรู� และการมีส�วน
ร�วมในการเรียนรู�แบบ
กลุ�มย�อย 

8) การนำเสนองาน 
9) การมีส�วนร�วมในชั้น

เรียน และกิจกรรม 
10) การโต�ตอบ ถกเถียงและ

การมีส�วนร�วมในการ
อภิปราย 

7) นิทรรศการทาง
ศิลปะแขนงต�าง ๆ  

8) การใช�สื่อ
ประกอบการ
เรียนรู�ที่
หลากหลาย 

9) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

10) การอภิปรายกลุ�ม 
11) การทำงานในชั้น

เรียน 

3. ทักษะทางปlญญา 1) สามารถคัดสรรวัตถุดิบ และ
ประกอบอาหารข้ันพื้นฐานอย�างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักมาตรฐาน
ความปลอดภัยสากล 

2) สามารถประกอบอาหารตาม
กระแสความนิยมของธุรกิจอาหาร
ระดับประเทศ และระดับสากลได�
อย�างสร�างสรรคRและมีศิลปะ 

3) สามารถประยุกตRใช�ความรู�และ
ทักษะการประกอบ อาหารเฉพาะ
ด�าน ในการจัดการบริการอาหาร
เชิง พาณชิยRอย�างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล อาทิ อาหาร
ไทย อาหารตะวนัตก อาหาร
ตะวันออก ขนมอบและขนมหวาน 

4) สามารถวิเคราะหRและประเมิน
สภาวะทางการตลาดของธุรกิจ
อาหารระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ในการพัฒนาสนิค�าและ
การบริการให�ตรงความต�องการของ
ผู�บริโภคในตลาดปBจจุบนั 

1) การสอบปรนัยและ
อัตนัย 

2) การสอบปฏิบัติการ 
3) การประเมินผลรายงาน

กลุ�มและรายงานย�อย 
4) การอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็น 
5) ประเมินผลเนื้อหา การ

สอบอัตนัยและปรนัย 
6) การประเมินผลงานและ

การสร�างสรรคRผลงาน 
7) ประเมินกระบวนการ

เรียนรู� และการมีส�วน
ร�วมในการเรียนรู�แบบ
กลุ�มย�อย 

8) การนำเสนองาน 
9) การมีส�วนร�วมในชั้น

เรียน และกิจกรรม 
10) การโต�ตอบ ถกเถียงและ

การมีส�วนร�วมในการ
อภิปราย 

1) บรรยายและการ
แสดงตัวอย�าง 

2) การฝnกปฏิบัติการ 
3) ยกตัวอย�าง

กรณีศึกษา 
4) อภิปรายประกอบ

สื่อการสอน 
5) อภิปรายกลุ�มย�อย 
6) วิทยากรพิเศษ 
7) นิทรรศการทาง

ศิลปะแขนงต�าง ๆ  
8) การใช�สื่อ

ประกอบการ
เรียนรู�ที่
หลากหลาย 

9) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

10) การอภิปรายกลุ�ม 
11) การทำงานในชั้น
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ด4าน มาตรฐานผลการเรียนรู4 
กลยุทธ0การประเมินผลการ

เรียนรู4 
กลยุทธ0การสอน 

5) สามารถประมวลข�อมูล วิเคราะหR
สาเหตุของปBญหาหรือความขัดแย�ง 
วางแผนป�องกัน และแก�ไข
สถานการณRเฉพาะหน�ารวมถึง
ปBญหาที่เกิดข้ึนได�อย�างเหมาะสม
ทั้งเชิงกว�างและเชิงลึก 

6) สามารถวางแผนและสร�างงานวจิัย
ระดับชาติทางด�านศิลปะการ
ประกอบอาหาร ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองดื่ม และการท�องเที่ยวเชิง
อาหาร 

7) สามารถนาํความรู�และทักษะการ
ประกอบอาหารไปใช�ในการเรียนรู�
และการทำงานจริงนอกเหนือจาก
ในชั้นเรียน 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ0ระหว�าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สามารถรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ด�รับมอบหมายตาม
หน�าที่ และทำงานร�วมกับผู�อ่ืนได�
เป(นอย�างดี ทัง้ผู�ประกอบการและ
ผู�บริโภค 

2) แสดงถึงภาวะผู�นำและเป(น
แบบอย�างที่ดีต�อผู�อ่ืน 

3) สามารถสบืค�นข�อมูลและแสวงหา
ความรู�ทางด�านศิลปะการประกอบ
อาหารเพิ่มเติมได�ด�วยตนเอง เพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิตและทันต�อ
การเปลี่ยนแปลงขององคRความรู� 
และเทคโนโลยีใหม� ๆ 

4) สามารถพัฒนาตนเองและพฒันา
วิชาชีพให�ทันสมัยอย�างต�อเนื่อง 
และตรงตามมาตรฐานสากล 

1) การโต�ตอบถกเถียงและ
การมีส�วนร�วมในการ
อภิปราย 

2) ประเมินพฤติกรรม
ปฏิสัมพันธRของนักศึกษา 
กับกลุ�มเพื่อน อาจารยR
ผู�สอน ผู�ใช�บริการ  

3) ประเมินความสามารถ
ในการทำงานเป(นทีม 
ทั้งในบทบาทหัวหน�าทีม 
สมาชิกทีม การเป(นผู�
ประสานงานและ
ความสามารถในการ
สื่อสาร 

4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การทำงานกลุ�มตาม
บทบาทเป(นผู�นำและ
สมาชิกทีม   

1) จัดการเรียนการ
สอนกลุ�มย�อย โดย
สอนแบบ active 
learning หรือการ
สอนอ่ืนๆ ที่พฒันา
และส�งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธR
ระหว�างผู�เรียนกับ
ผู�เรียน ผู�เรียนกับ
ผู�สอน ผู�เรียนกับ
ผู�ใช�บริการ 

2) มอบหมายให�
ทำงานกลุ�ม เพื่อฝnก
ภาวะผู�นำและการ
เป(นสมาชิกทีมที่มี
ประสิทธิภาพ 

3) จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อ
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ด4าน มาตรฐานผลการเรียนรู4 
กลยุทธ0การประเมินผลการ

เรียนรู4 
กลยุทธ0การสอน 

ส�งเสริมทักษะ
ความสัมพันธR
ระหว�างบุคคลและ
ความ 

5. ทักษะการวิเคราะห0
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช4เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1) สามารถสื่อสารภาษาไทยได�อย�าง
เหมาะสม ทั้งการพูด การอ�าน การ
เขียน และสรุปประเด็นได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถสื่อสารภาษาต�างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด 
การอ�าน การเขียน และสรุป
ประเด็นได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกและใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต�อสื่อสาร 
การบริหารจัดการธุรกิจ การ
นําเสนอที่เหมาะสมกับลักษณะ
เนื้อหาและผู�ฟBงที่แตกต�างกันได�
อย�างมีประสทิธิภาพ 

4) สามารถคํานวณต�นทุน วิเคราะหR
ความคุมค�าของการดำเนนิงาน 
โดยใช�เทคนิคพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรRที่เก่ียวข�องอย�าง
เหมาะสม  

5) สามารถเลือกและใช�เทคนิค
พื้นฐานทางคณิตศาสตรRและสถิติที่
เก่ียวข�องอย�างเหมาะสมในการ
ประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะหRขอมูล สำหรับธุรกิจ
อาหารและการประกอบอาหาร
อย�างมืออาชีพ 

1) ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Performance 
Evaluation) 

2) ประเมินจากการสงัเกต
ในการนำเสนองาน 

3) ประเมินความสามารถ
จากการใช�สื่อในการ
นำเสนอ 

4) การประเมินรายงาน/
ชิ้นงาน 

1) เรียนรู�ด�วยตนเอง 
(Self-directed 
Learning) โดย
กำหนดแหล�ง
ค�นคว�าในสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) นำเสนอผลงาน
ผ�านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) การเรียนรู�ผ�านการ
ทำงานกลุ�มโดยใช� 
Project-Based 
Learning ในการ
สร�างสรรคRงาน
ศิลปะร�วมกัน 

4) การมอบหมายการ
ทำรายงานกลุ�ม 
และรายงานเดี่ยว 

5) การสอนใน
ห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรR 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตฐานผลการเรียนรู4จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู4 3. ทักษะทางปlญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ0

ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห0เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

สารสนเทศ และการใช4
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน�วยกิต                       
1) กลุ�มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน�วยกิต                       
ACT62-100 การบัญชีเบื้องต�น                       

ECN62-200 เศรษฐศาสตรRเบื้องต�น                       

PCA63-101 อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร                       

PCA63-201 พฤติกรรมผู�บริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมบริการ                       

PCA63-202 หลักการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและธุรกิจอาหาร                       

PCA63-301 การจัดการทรัพยากรมนุษยRในอุตสาหกรรมการบริการ                       

PCA63-302 การจัดการเชิงกลยุทธRในอุตสาหกรรมบริการ                       

PCA63-401 การวิจัยศิลปะการประกอบอาหาร                       

2) วิชาเฉพาะด4าน 56 หน�วยกิต                       
2.1) วิชาเฉพาะบังคับ 32 หน�วยกิต                       
PCA63-111 ความรู�เกี่ยวกับวัตถุดิบและทักษะการประกอบอาหาร                       

PCA63-112 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาล                       

PCA63-211 อาหารนานาชาติ                       

PCA63-212 อาหารไทยดั้งเดิม                       

PCA63-213 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร                       

PCA63-214 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้                       

PCA63-215 โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร                       

PCA63-311 การจัดการครัวและภัตตาคาร                       

          
    

  
  

   
  

                       

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564



   

67 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู4 3. ทักษะทางปlญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ0

ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห0เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

สารสนเทศ และการใช4
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

2.2) วิชาเฉพาะเลือก 24 หน�วยกิต                        
กลุ�มวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทย                       
PCA63-321 อาหารไทยท�องถิ่น                       

PCA63-322 อาหารไทยร�วมสมัยและอาหารไทยสมัยใหม�                       

PCA63-323 อาหารไทยเพื่อสุขภาพ                       

PCA63-421 ขนมไทยดั้งเดิม                       

PCA63-422 ขนมไทยร�วมสมัย                       

PCA63-423 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม�                       

กลุ�มวิชาศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ                       
PCA63-331 อาหารยุโรป                       

PCA63-332 อาหารยุโรปสมัยใหม�                       

PCA63-333 อาหารเอเชีย                       

PCA63-431 อาหารเอเชียสมัยใหม�                       

PCA63-432 ขนมหวานนานาชาติ                       

PCA63-433 การคัดเลือกเครื่องดื่มและการจับคู�เครื่องดื่มกับอาหาร                       

กลุ�มวิชาศิลปะขนมอบและขนมหวาน                       
PCA63-341 การเตรียมและการอบขนมเค�กและคุกกี้                       

PCA63-342 การเตรียมและการอบยีสตRโดวRและขนมปBง                       

PCA63-343 การเตรียมขนมอบและพาย                       

PCA63-441 ของหวานเย็นและไอศกรีม                       

PCA63-442 ช็อคโกเเลตและลูกกวาด                       

PCA63-443 การตกแต�งขนมอบและขนมหวาน                       

3) กลุ�มวิชาสหกิจศึกษา 25 หน�วยกิต                       
PCA63-290 เตรียมสหกิจศึกษา*                       

PCA63-391 สหกิจศึกษา 1*                       

PCA63-491 สหกิจศึกษา 2*                       

PCA63-492 สหกิจศึกษา 3*                       
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ตารางแสดงความสัมพันธ0ระหว�างผลลัพธ0การเรียนรู4ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู4ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

ผลลัพธ�การเรียนรู�ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู4 3. ทักษะทางปlญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ0

ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร สารสนเทศ และการใช4

เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

PLO1 สามารถคัดสรรวัตถุดิบ และประกอบอาหาร
ขั้นพื้นฐานอย�างมีประสิทธิภาพ ตามหลักมาตรฐาน
ความปลอดภัยสากล 

� �  �   �    �   �   �      

PLO2 สามารถคำนวณต�นทุน วิเคราะหRความคุ�มค�า
ของการดำเนินงาน และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประกอบอาหาร 

 �   � �    � �     �    � �  

PLO3 ความคิดสร�างสรรคRในการประกอบอาหาร
ตามกระแสความนิยมของธุรกิจอาหารระดับประเทศ 
และระดับสากล 

 �   � �  �    � �   � � � � �   

PLO4 มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร�วมกับ
ผู�อื่นได�เป(นอย�างดี ทั้งผู�ประกอบการและผู�บริโภค � � �  � �     �   � � � �      

PLO5 สามารถแก�ไขสถานการณRเฉพาะหน�าที่เกิดขึ้น
ในธุรกิจอาหาร ตั้งเเต� ก�อน ระหว�าง และหลังการ
ให�บริการ 

 � �   �  � � � �    � � �   � � � 

PLO6 สามารถสิ่อสารภาษาต�างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 �    � � � � � �     � �   � �  
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ผลลัพธ�การเรียนรู�ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู4 3. ทักษะทางปlญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ0

ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร สารสนเทศ และการใช4

เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

SLO7 สามารถประยุกตRใช�ความรู�และทักษะการ
ประกอบอาหารเฉพาะด�าน ในการจัดการบริการ
อาหารเชิงพาณิชยRอย�างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล อาทิ อาหารไทย อาหารตะวันตก 
อาหารตะวันออก ขนมอบและขนมหวาน 

    �     � � � �   � �   � � � 

SLO8 สามารถวิเคราะหRและประเมินสภาวะทาง
การตลาดของธุรกิจอาหารระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ในการพัฒนาสินค�าและการบริการให�ตรง
ความต�องการของผู�บริโภคในตลาดปBจจุบัน 

    �     � � � �   � �   � � � 

SLO9 สามารถวางแผนและสร�างงานวิจัยระดับชาติ
ทางด�านศิลปะการประกอบอาหาร ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม และการท�องเที่ยวเชิงอาหาร 

 � �   �      � �   � �   �  � 

SLO10 สามารถนำความรู�และทักษะการประกอบ
อาหารไปใช�ในการเรียนรู�และการทำงานจริง
นอกเหนือจากในชั้นเรียน 

   � � �     �  �   � �   �   

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณR  � ในช�องที่ผลลัพธRการเรียนรู�ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธRกับมาตรฐานผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0ในการประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษาของแต�ละรายวิชา จะใช�ผลการประเมินเป(นระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับ
ข้ัน ซ่ึงมีความหมายและระดับคะแนนของแต�ละระดับข้ันดังต�อไปนี้ 
 ระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับข้ันความหมาย    ระดับคะแนน 
 A ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม (Excellent)   4.00 
 B+ ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)   3.50 
 B ผลการประเมินข้ันดี (Good)    3.00 
 C+ ผลการประเมินข้ันเกือบดี (Fairly Good)   2.50 
 C ผลการประเมินข้ันพอใช� (Fair)    2.00 
 D+ ผลการประเมินข้ันอ�อน (Poor)    1.50 
 D ผลการประเมินข้ันอ�อนมาก (Very Poor)   1.00 
 F ผลการประเมินข้ันตก (Fail)    0 
 
 ทั้งนี้การประเมินผลการศึกษาให�เป(นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR ว�าด�วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวดที่ 7 โดยการประเมินผลการศึกษาของแต�ละรายวิชาต�องได�รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ัง 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 สถาบันการศึกษากำหนดให�มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื ่อยืนยันว�านักศึกษาและผู �สำเร็จ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู�ทุกด�านท่ีกำหนดไว�ในมาตรฐานคุณวุฒิควบคุมเป(นอย�างน�อยโดยดำเนินการใน
ระดับรายวิชา และกำหนดให�เป(นส�วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 

2.1  ให�อาจารยRแสดงตัวอย�างการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
2.2  (อาจ) จัดต้ังกรรมการทวนสอบเพ่ือสุ�มตรวจสอบการให�คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู�เรีย 
2.3 เปรียบเทียบการให�คะแนนข�อสอบแต�ละข�อในแต�ละรายวิชาตามเกณฑRท่ีกำหนด เพ่ือให�ผู�สอนมี

มาตรฐานการให�คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีผู�สอนมากกว�า 1 คน 
2.4 (อาจ) จัดทำข�อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีท่ีมีผู�สอนหลายคน 
2.5 (อาจ) จัดทำข�อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาท่ีมีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันในเครือข�าย 
2.6 สำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับคำถามในข�อสอบจากผู�ใช�บัณฑิตเพ่ือปรับมาตรฐานข�อสอบ 
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3.  เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  นักศึกษาเรียนครบตามจำนวนหน�วยกิตท่ีหลักสูตรกำหนด ไม�น�อยกว�า 161 หน�วยกิต โดยใช�

เวลาไม�เกิน 8 ปl 
3.2 นักศึกษาต�องสอบได�จำนวนหน�วยกิตครบตามหลักสูตร และได�แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�

ต่ำกว�า 2.00 จากระบบ 4 แต�มระดับคะแนน  
3.3 เกณฑRการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป(นไปตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR ว�าด�วย

การศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย0 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหม� 
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย0ใหม� 

โดยครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ ต�อไปนี้ 
1.1.1 ปรัชญาในการจัดการศึกษาและจรรยาบรรณของอาจารยRมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR 
1.1.2 รายละเอียดโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย สำนักวิชา และหลักสูตร อาทิ โครงสร�างการ

บริหารงาน วัฒนธรรมองคRกร กฎระเบียบต�าง ๆ ท่ีต�องปฏิบัติ บทบาทของหน�วยงานสนับสนุน 
และระบบสารสนเทศต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

1.1.3 บทบาทและหน�าท่ีของอาจารยRในการปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ด�านของอาจารยRมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณR ตลอดจนแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใช�ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยR 

1.1.4 สิทธิประโยชนRต�าง ๆ ของอาจารยR 
1.2 การจัดให4มีระบบอาจารย0พ่ีเล้ียง 

โดยกำหนดให�อาจารยRประจำที่มีอายุงานมากกว�า 3 ปl เป(นพี่เลี้ยงแก�อาจารยRใหม� เพื่อเป(นที่ปรึกษา
และให�คำแนะนำแก�อาจารยRใหม�เก่ียวกับ 

1.2.1 แนวทางการปฏิบัติงานในบทบาทของอาจารยRให�ประสบความสำเร็จ 
1.2.2 การปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมในการทำงาน 
นอกจากนั้นอาจารยRพ่ีเลี้ยงจะต�องมีหน�าท่ีให�การติดตามพัฒนาการในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ด�านต�างๆ ของอาจารยRใหม�ด�วย 
1.3 การจัดหลักสูตรฝ�กอบรมสำหรับอาจารย0ใหม� 

สิ่งท่ีมีความจำเป(นในหลักสูตร ได�แก� 
1.3.1 การออกแบบรายวิชาและการเขียนแผนการสอน 
1.3.2 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต�าง ๆ โดยเน�นการสอนแบบเน�นผู�เรียนเป(นสำคัญ 
1.3.3 การนิเทศสหกิจศึกษา และรูปแบบของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติใน

ลักษณะของการเรียนโดยใช�การทำงานเป(นฐาน (Work Integrated Learning and Work-
based Learning) 

1.3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
1.4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย0ใหม� ดังนี ้ 

1.4.1 ประเมินผลการสอนจากนักศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา 
1.4.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปlจากหลักสูตรและสำนักวิชา 
1.4.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปlตามระเบียบมหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป(นพนักงาน

ประจำ 
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2.  การพัฒนาความรู4และทักษะให4แก�คณาจารย0  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

2.1.1  สนับสนุนให�อาจารยRเข�าร�วมอบรม ศึกษาดูงาน และเข�าร�วมประชุมทางวิชาการในสาขา
ที ่เกี ่ยวข�อง เพื ่อเพิ ่มพูนทักษะและประสบการณRเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวัดและการประเมินผลจากสถาบันการศึกษาชั ้นนำทั ้งในประเทศและ
ต�างประเทศ 

2.1.2 สนับสนุนอุปกรณR สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด4านอ่ืน ๆ 
2.2.1 สนับสนุนให�อาจารยRเข�าร�วมการอบรม ศึกษาดูงาน และเข�าร�วมประชุมทางวิชาการใน

สาขาท่ีเก่ียวข�องท้ังในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือพัฒนาให�อาจารยRมีความรู�ท่ีทันสมัย 
2.2.2 สนับสนุนให�อาจารยRมีส�วนร�วมในการให�บริการวิชาการแก�บุคคลภายนอก ทั้งที่เป(นภาค

ธุรกิจ หน�วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเป(นการพัฒนาความรู�ของตน 
2.2.3 สนับสนุนให�อาจารยRทำวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุม

ทางวิชาการท้ังในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านการวิจัย 
2.2.4 สนับสนุนให�อาจารยRจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อส�งเสริมการมีตำแหน�งทางวิชาการ

สูงข้ึน 
2.2.5 สนับสนุนให�อาจารยRศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
2.2.6 สนับสนุนให�เกิดความร�วมมือระหว�างอาจารยRกับองคRกรอาชีพท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�เกิดการ

พัฒนาวิชาการสู�การปฏิบัติอย�างแท�จริง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ การบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยอาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตร มีกรรมการวิชาการสาขาวิชา และกรรมการวิชาการสำนักวิชา 
เป(นผู�กำกับดูแล และให�คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให�แก�หลักสูตร อาจารยRผู �รับผิดชอบ
หลักสูตรมีหน�าท่ีในการบริหารจัดการหลักสูตรให�เป(นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑRมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตลอดจนข�อบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณRว�าด�วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีการประชุมเพื่อวางแผน กำกับและ
ติดตาม เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนร�วมกับผู�สอน และผู�บริหารของสำนักวิชาอย�างสม่ำเสมอ รวมไปถึง
มีการนำข�อมูลจากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรมาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให�มีความเหมาะสม ทันสมัย และตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน 

 
ตัวชี้วัด/ตัวบ�งช้ี   ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
 
2.  บัณฑิต 

บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจะมีคุณภาพตามผลลัพธRการเรียนรู�ของหลักสูตร (PLOs)  ดังต�อไปนี้ 
1) ด4านคุณธรรม 
 จริยธรรม บัณฑิตแสดงให�เห็นถึงความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม การมีวินัย การตรงต�อเวลา 

การยอมรับฟBง และทํางานร�วมกับผู�อื่นได� มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รู�ข�อกฎหมายและ
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรR  

2) ด4านความรู4  
บัณฑิตมีความรู�ท้ังเชิงลึกในศาสตรRทางด�านศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ และเชิงกว�างใน
ศาสตรRอื ่นที ่เกี ่ยวข�อง บัณฑิตมีความตระหนักถึงการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและแสดง
ความสามารถในการศึกษาได�ด�วยตนเอง  

3) ด4านปlญญา  
บัณฑิตสามารถนําความรู�ทางด�านศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ ไปประยุกตRใช�และ
แก�ปBญหาท่ีเก่ียวข�องได� 

4) ด4านความสัมพันธ0ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
บัณฑิตแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานร�วมกับผู�อื ่น มีภาวะการเป(นผู�นําและผู�ตาม และ 
รับผิดชอบต�องานท่ีได�รับมอบหมาย  
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5) ด4านการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช4เทคโนโลยี 
บัณฑิตสามารถใช�ภาษาอังกฤษสื ่อสารให�ผู �อื ่นเข�าใจได� และใช�เทคโนโลยีในการศึกษา ค�นคว�า 
วิเคราะหR ประมวลผลข�อมูลเชิงตัวเลขได� 

3.  นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
 หลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยด�านกระบวนการรับ

นักศึกษา ด�านการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าศึกษา ด�านการควบคุมดูแลให�คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว ด�าน
การคงอยู�ของนักศึกษา ด�านการสำเร็จการศึกษา ด�านความพึงพอใจและผลการจัดการข�อร�องเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรมีการกำหนดแผนรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู�เข�ารับการศึกษา เพื่อให�มหาวิทยาลัย
ดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม�ทุกปlการศึกษา นักศึกษาต�องผ�านการคัดเลือกและการ
สัมภาษณRตามเกณฑRของหลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรจะคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีใจรักงานบริการ มีบุคลิกเหมาะสม และ
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรมีกระบวนการในการดำเนินการรับและคัดเลือกดังต�อไปนี้ 

1) ประชุมอาจารยRผู �ร ับผิดชอบหลักสูตรเพื ่อกำหนดเกณฑRการคัดเลือก/คุณสมบัติผู �สมัคร 
กระบวนการและวิธีการสัมภาษณRนักศึกษา 

2) ประธานหลักสูตรนำเกณฑRการคัดเลือก/คุณสมบัติของผู�สมัครเข�าประชุมคณะกรรมการประจำ
สำนักวิชา เพื่อกำหนดเกณฑRและกระบวนการรับสมัครร�วมกันกับหลักสูตรอื่นในสำนักวิชาการ
จัดการ 

3) การกำหนด/มอบหมายบทบาทให�หัวหน�าสาขาวิชาฯ คณาจารยR และนักวิชาการบรรยายให�
ข�อมูลเก่ียวกับหลักสูตรแก�นักศึกษาและผู�ปกครอง 

4) ศูนยRบริการการศึกษาทำหน�าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู�สมัครเรียน และอำนวยความสะดวกเรื่อง
สถานที่และการประสานงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การส�งข�อมูลให�นักศึกษา และการแจ�ง
กำหนดการต�าง ๆ 

5) หลักสูตรบรรยายให�ข�อมูลหลักสูตรแก�นักศึกษาและผู�ปกครองอย�างละเอียด เพื่อสร�างความ
เข�าใจร�วมกันถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ความคาดหวัง และแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา มุ�งเน�นการให�ข�อมูลเกี่ยวกับโครงการเรียนรู�ควบคู�การทำงาน (Work-
Based Learning) การเตรียมความพร�อมด�านภาษาภายใต�กิจกรรมเสริมสร�างสมรรถนะสากล
ในต�างประเทศ (Global Competency Development Program) รวมทั ้งแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตลอดระยะเวลาท้ัง 4 ปl   

6) การสัมภาษณRนักศึกษารายบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข�าศึกษาต�อโดยคณาจารยRประจำหลักสูตร  

 นอกจากนี้หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุม ดูแล ให�คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว โดยจัดให�
นักศึกษาทุกคนมีอาจารยRที่ปรึกษาตั้งแต�เข�ารับการศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพื่อควบคุมดูแล ให�
คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวแผนการเรียนในหลักสูตร การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร สหกิจศึกษาให�แก�
นักศึกษา รวมไปถึงการให�คำปรึกษาเก่ียวกับทักษะการใช�ชีวิต   
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 หลักสูตรมีกระบวนการดูแลให�นักศึกษามีอัตราการคงอยู�สูงขึ้น ลดปBญหาการออกกลางคัน  โดยเริ่ม
จากการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการศึกษาต�อในหลักสูตร มีอาจารยRท่ีปรึกษารับผิดชอบ
ดูแล ให�คำปรึกษาแก�นักศึกษาทุกกลุ�มเรียนตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไก และข�อบังคับของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการสำเร็จการศึกษา 
โดยอาจารยRที่ปรึกษาร�วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบความถูกต�องของแผนการเรียนก�อนให�
นักศึกษายื่นคำร�องขอสำเร็จการศึกษา   
 หลักสูตรดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู� และอาจารยRที่ปรึกษาตามเกณฑRการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อนำข�อมูลมา
ใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร   

หลักสูตรมีช�องทางที่หลากหลายในการรับฟBงข�อร�องเรียนจากนักศึกษา เช�น ผ�านอาจารยRที่ปรึกษา 
โทรศัพทR สื่อสังคมออนไลนR และอีเมล เป(นต�น หากนักศึกษามีข�อร�องเรียน ทางหลักสูตรจะนำข�อมูลเข�าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือแก�ปBญหาต�อไป 

3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการส�งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยให�เป(นไปตามภาระความรับผิดชอบ
ของอาจารยRที่ปรึกษาที่ปรากฎในคู�มืออาจารยRที่ปรึกษาตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR ซ่ึง
อาจารยRที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญในการให�คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร�อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะ และประสบการณR รวมทั้งการเตรียมความพร�อมเพื่อเข�าร�วมกิจกรรมเสริมสร�างสมรรถนะสากลใน
ต�างประเทศ (Global Competency Development Program) ภายใต�การกำกับดูแลของคณาจารยRท่ี
เชี่ยวชาญเฉพาะด�านตามสายอาชีพที่ถนัดของนักศึกษา โดยมีระบบและการวางแผนการลงทะเบียนเรียน
ล�วงหน�า ที่มีการประชุมและวางแผนร�วมกันในแต�ละภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการภายใต�
ระบบของศูนยRบริการการศึกษาท่ีกำหนดให�นักศึกษาเข�าพบเพ่ือปรึกษากับอาจารยRท่ีปรึกษาทางวิชาการก�อน
ลงทะเบียนเรียน และช�วงลงทะเบียนเรียน รวมท้ังการยื่นคำร�องเพ่ือเพ่ิม-ลด-เปลี่ยนกลุ�มการลงทะเบียนเรียน
ตามปฏิทินการศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา 
 หลักสูตรได�มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู� ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการกำหนดยุทธศาสตรRในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคRเพ่ือใช�เป(นกรอบหลัก
ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะนักศึกษาท่ีผ�านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสำเร็จการศึกษาต�อไป
ในอนาคต ซึ ่งนำเข�าหารือและอภิปรายผลในที ่ประชุมประจำปlของหลักสูตรซึ่งการพัฒนานักศึกษาได�
ดำเนินการโดยอาศัยการจัดการเรียนการสอนโดยใช�กระบวนการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ผ�านการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และโครงการเรียนรู �ควบคู �การทำงาน (Work-Integrated 
Learning: WIL) เชิงพื้นที่ เช�น โครงการกิจกรรมภาคสนามและการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาต�าง ๆ ใน
ระดับปริญญาตรี โครงการเรียนรู�โดยการใช�การทำงานเป(นฐาน (Work-Based Learning) โครงการแข�งขัน
ทักษะด�านศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ  
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3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
1) นักศึกษาที่ผ�านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีโอกาสในการค�นหาตัวตน ความถนัด ความ

สนใจ และความต�องการในการพัฒนาศักยภาพทั้งทักษะวิชาชีพและประสบการณRทำงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร และการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ 

2) นักศึกษาได�เปkดมุมมองและโลกทัศนR การฝnกฝนทักษะการใช�ชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง 
โดยเฉพาะทักษะการใช�ภาษาต�างประเทศ ทักษะในการทำงานด�านศิลปะการประกอบอาหารอย�าง
มืออาชีพ ท่ีสามารถแข�งขันได�ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ  

3) นักศึกษาได�เรียนรู�ภาคทฤษฎี ทักษะปฏิบัติ และฝnกประสบการณRวิชาชีพผ�านกระบวนการภายใต�
โครงการเรียนรู�โดยใช�การทำงานเป(นฐาน สหกิจศึกษา เป(นต�น ส�งผลบัณฑิตที่ผ�านการศึกษามี
อัตราการได�งานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาภายใน 1 เดือนไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ภายใน 3 เดือนไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 และภายใน 6 เดือน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 95  

4) นักศึกษาได�รับความรู� ผ�านกระบวนการเตรียมความพร�อม แนวปฏิบัติ และการประเมินผลท่ี
ชัดเจน ก�อน – ระหว�าง – หลัง การเข�าร�วมโครงการเรียนรู�โดยใช�การทำงานเป(นฐาน และสหกิจ
ศึกษา 

5) นักศึกษาท่ีเข�าเรียนและผ�านกระบวนการมีสถิติทางด�านการจัดการศึกษาท่ีดีข้ึน ซ่ึงประกอบด�วย 
5.1) อัตราการตกออกเนื่องจากผลการศึกษาไม�ผ�านเกณฑRขั้นต่ำที่กำหนดไว�ของนักศึกษาต่ำกว�า

ร�อยละ 10 ในชั้นปlท่ี 1 และ ต่ำกว�าร�อยละ 5 ในชั้นปlถัดไปจนสำเร็จการศึกษา  
5.2) อัตราการสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา ไม�นับรวมนักศึกษาที่โอนย�ายเข�ามาเรียนใน

หลักสูตรฯ ไม�ต่ำกว�าร�อยละ 70 ของจำนวนนักศึกษาแรกเข�า 
5.3) อัตรานักศึกษาใหม�แรกเข�า รับทราบข�อมูลการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนา

นักศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของนักศึกษาท่ีมาสัมภาษณRเข�าเรียน  
6) นักศึกษามีผลสอบภาษาอังกฤษ เช�น TOEIC หรือผ�านกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

สอดคล�องกับความต�องการของผู�ประกอบการ/องคRกรผู�ใช�บัณฑิต 
7) นักศึกษาที่ผ�านกระบวนการมีความพึงพอใจต�อการจัดการเรียนการสอน การแก�ไขปBญหาและข�อ

ร�องเรียนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
4.  อาจารย0  
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย0 

 หลักสูตรมีกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารยRโดยเริ่มตั้งแต�กระบวนการรับอาจารยRประจำ โดย
หลักสูตรได�มีการกำหนดแนวทางหรือกระบวนการรับ ผ�านการวิเคราะหRและวางแผนด�านการกำหนด
อัตรากำลัง โดยมีการกำหนดคุณวุฒิและคุณลักษณะต�าง ๆ ท้ังสาขาท่ีจบการศึกษา ตำแหน�งทางวิชาการตาม
เกณฑRมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งสอดคล�องกับปรัชญา 
วิสัยทัศนRของทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณRและของหลักสูตร ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการทั้งในระดับ
หลักสูตร ไปจนถึงคณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัย สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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การบริหารและพัฒนาอาจารยRอาศัยเกณฑRการกำหนดภาระงาน ข�อตกลงร�วมก�อนการปฏิบัติงานในแต�
ละปlประกอบกับแผนการทำงานรายบุคคล ภายใต�กรอบการบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป(นแนวทางในการ
บริหารอาจารยR นอกจากนี้ทางหลักสูตรได�มีการกำหนดบทบาทหน�าที่เพิ ่มเติมของคณาจารยR ตามความ
เหมาะสมของภาระงานและศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลให�รับผิดชอบภาระงานหลักของหลักสูตร มี
การส�งเสริมและพัฒนาอาจารยRเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณให�กับคณาจารยRในการพัฒนา
ตนเองอย�างต�อเนื่อง ตลอดจนมุ�งเน�นให�มีการพัฒนาอาจารยRด�านการเพ่ิมคุณวุฒิและตำแหน�งทางวิชาการตาม
เป�าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ได�มีการกำหนดแนวทางร�วมกันเพื่อกระตุ�นและจูงใจให�อาจารยRขอตำแหน�งทาง
วิชาการ โดยในหลักสูตรฯ มีการวางแผนทางด�านการพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู� ความสามารถให�สอดคล�อง
กับเป�าประสงคRของมหาวิทยาลัยและเกณฑRมาตรฐานของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย0 
1) อาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยRผู�สอนในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณRตามเกณฑR

ข้ันต่ำท่ีกำหนดไว� เช�น ร�อยละของคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน�งทางวิชาการ 

2) อาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยRผู�สอน รวมถึงอาจารยRพิเศษและวิทยากรมีประสบการณR
ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและการโรงแรม และ/หรือประสบการณR
สอนเป(นท่ียอมรับและผ�านกระบวนการคัดเลือกตามแนวปฏิบัติท่ีกำหนดไว� 

3) อาจารยRได�ทำหน�าที่และมีภาระงานครอบคลุมทั้งงานสอน การเป(นที่ปรึกษาวิชาการ วิจัย บริการ
วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑRท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

4) อาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยRในสาขาวิชามีผลงานทางวิชาการ การตีพิมพR เผยแพร�
ผลงานวิชาการ และเข�าสู�การขอตำแหน�งทางวิชาการในสัดส�วนท่ีเพ่ิมข้ึน  

5) อาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยRในสาขาวิชาได�รับการยอมรับโดยเข�าไปมีบทบาท ส�วน
ร�วม และให�การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ศิลปะการประกอบอาหาร การท�องเท่ียว
และการโรงแรมในพื้นที ่ เช�น สมาคม ชมรม และองคRกรด�านการท�องเที ่ยวในพื ้นที ่จังหวัด
นครศรีธรรมราช สุราษฏรRธานี และพัทลุง เป(นต�น 

6) อาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยRในสาขาวิชาเข�าร�วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
ด�านต�าง ๆ เช�น การวิจัย การสอน การบริการวิชาการ การบริหารโครงการ เป(นต�น ไม�น�อยกว�า 1 
ครั้งต�อปlการศึกษา 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย0 
1) มีภาระงานด�านการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เป(นต�น เป(นไปตามเกณฑRที่มหาวิทยาลัยและ

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกำหนดไว� 
2) มีผลงานวิชาการ เช�น งานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความวิชาการ และบทความวจิัย 

เป(นต�น ไม�น�อยกว�า 1 ชิ้น/ปl ส�งผลให�มีการยื่นเพื่อขอตำแหน�งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นในแต�ละปl
การศึกษา และมีแผนการพัฒนาศักยภาพและผลงานวิชาการระยะสั้น (1-3 ปl) ระยะกลาง (3-5 ปl) 
และระยะยาว (5-10 ปl) สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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3) มีความพึงพอใจในการมีส�วนร�วมในการพัฒนาหลักสูตร และมีอัตราการคงอยู �ที ่ด ีกว�าเม่ือ
เปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  

4) ได�รับผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในทุกวิชาท่ีสอน ในทุกกลุ�มเรียน เฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.75 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู4เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรดำเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรสำหรับการพัฒนาหลักสูตรใหม� ปl 
พ.ศ. 2563 โดยมีการแต�งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให�มีความทันสมัยและ
เป(นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย หลักสูตรได�มีการสำรวจข�อมูลความต�องการในการศึกษาต�อของ
นักเรียนกลุ�มเป�าหมาย ผู�ประกอบการและผู�ใช�บัณฑิต หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาต�าง ๆ ที่เปkดสอน
ทางด�านอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการโรงแรม การท�องเท่ียว 

 หลักสูตรฯ ได�กำหนดสาระของรายวิชาครอบคลุมทฤษฎีในด�านการบริหารธุรกิจที่เน�นการจัดการ
และการดำเนินการในด�านศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ โดยเน�นให�เพิ่มพูนทักษะการบริการ การ
ดำเนินงาน และการจัดการที่เป(นระบบ บนพื้นฐานของความต�องการจากสถานประกอบการผู�ใช�บัณฑิตและ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

5.2 การวางระบบผู4สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 การวางระบบผู�สอนของหลักสูตรฯ นั้นได�กำหนดให�ผู�สอนประจำรายวิชาใด ๆ ของหลักสูตรฯ ต�อง

เป(นผู�ท่ีความรู�ความเชี่ยวชาญหรือมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต�อการสอนรายวิชานั้น ๆ ภายใต�การมอบหมายจาก
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ และหัวหน�าสาขาวิชา
การจัดการการท�องเที่ยวและการบริการ กรณีอาจารยRพิเศษและวิทยากรประจำรายวิชากำหนดให�ต�องผ�าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสาขาวิชาการจัดการการท�องเท่ียวและการบริการ และคณะกรรมการประจำ
สำนักวิชาการจัดการก�อนการเปkดภาคเรียนทุกครั้ง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ได�จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Active 
Learning คือการเรียนรู�ผ�านการปฏิบัติ ภายใต�สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ คือ (1) การเรียนรู�เป(นความ
พยายามโดยธรรมชาติของมนุษยR และ (2) แต�ละคนมีแนวทางการเรียนรู�ท่ีแตกต�างกันโดยผู�เรียนจะถูกเปลี่ยน
บทบาทจากผู�รับเป(นผู�มีส�วนร�วมในการสร�างความรู� ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
จึงถูกปรับเปลี่ยนการเรียนรู�ในห�องเรียนเพียงอย�างเดียวสู�การเรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิบัติท้ังในห�องปฏิบัติการ
ครัว โรงแรมเรือนวลัย ห�องปฏิบัติการด�านการท�องเที่ยว ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรR และการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและการ
โรงแรมผ�านโครงการของหลักสูตร ได�แก� โครงการศึกษาภาคสนามประจำรายวิชา โครงการทำงานนอกเวลา
กับท�องถ่ิน โครงการเรียนรู�โดยการทำงานเป(นฐาน โครงการสหกิจศึกษาเชิงพ้ืนท่ี และการฝnกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยการเรียนรู�จากอาจารยRทางวิชาชีพในสถานประกอบการต�าง ๆ และการแลกเปลี่ยนถ�ายทอด
ประสบการณRท้ังระหว�างการดำเนินโครงการและการสรุปภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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 5.3 การประเมินผู4เรียน 
 หลักสูตรฯ กำหนดให�มีการประเมินผู�เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ของรายวิชาต�าง ๆ ที่กำหนด
ใน มคอ.2 ของเล�มหลักสูตรฯ ท้ังนี้ การเรียนภาคปฏิบัติ หลักสูตรฯ กำหนดให�มีการประเมินจากกระบวนการ
และผลงานที่เกิดขึ้น โดยผู�สอนจะพิจารณาจากผลการประเมินที่ได�รับจากสถานประกอบการร�วมกับการ
ประเมินจากการสังเกต การนำเสนอ และการแลกเปลี่ยนความคิด 
6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู4 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปlทั้งงบประมาณแผ�นดินและเงินรายได�เพื่อจัดซื้อตำรา  

สื ่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณR ครุภัณฑR วัสดุเครื ่องมือและอุปกรณRการประกอบอาหาร และ
คอมพิวเตอรRอย�างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร�างสภาพแวดล�อมให�เหมาะสม
กับการเรียนรู�ด�วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู�เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร�อมด�านหนังสือตำราเฉพาะทาง และมีอุปกรณRที่ใช�สนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอนอย�างพอเพียง โดยที ่ศูนยRบรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีเอกสารสิ ่งพิมพRและ
สื่อการศึกษาที่สัมพันธRกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ ทั้งใน
รูปแบบของตำราภาษาไทย ตำราภาษาอังกฤษ วารสารภาษาไทย วารสารภาษาอังกฤษ วารสาร/ฐานข�อมูล
อิเล็กทรอนิกสRฐานข�อมูลออนไลนR ฐานข�อมูล Thailis หนังสืออิเล็กทรอนิกสR นอกจากนี้ ยังมีสื่อการศึกษาใน
รูปแบบอ่ืน ๆ เช�น VCD, DVD, CD-ROM, บริการห�องสมุดผ�านระบบอินเทอรRเน็ตท่ัวประเทศ (Journal- Link 
และ VLS) และฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกสR ดังนี้ 

 ในปlการศึกษา 2561 มีตำราภาษาไทย    2,532 เล�ม 
    ตำราภาษาอังกฤษ   1,770 เล�ม 
    วารสารภาษาไทย        7 เล�ม 
    วารสารและฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกสR      3 ฐานข�อมูล 
    ฐานข�อมูลออนไลนR        3 ฐานข�อมูล 
    ฐานข�อมูล Thailis   3,660 ชื่อเรื่อง 
    หนังสืออิเล็กทรอนิกสR   2,072 เล�ม 

นอกจากนั้น หลักสูตรยังมีศูนยRฝnกปฏิบัติการอาหารวลัยลักษณRท่ีมีความพร�อมและทันสมัย มีอุปกรณR 
เครื่องมือ เครื่องใช�ต�าง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนรู�และการฝnกปฏิบัติของนักศึกษา 
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6.2.1  ด4านสถานท่ี 

ลำดับ อาคารสถานท่ี จำนวน 
1 ศูนยRฝnกปฏิบัติการอาหารวลัยลักษณR 1 หลัง 

2 ห�องเรียนสาธิตการเรียนปฏิบัติการอาหาร 2 ห�อง 

3 ห�องเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 4 ห�อง 

4 ห�องเรียนปฏิบัติการเบเกอรี่และขนมหวาน 1 ห�อง 

5 ร�านอาหารจำลอง 1 ห�อง 

 
  

6.2.2 ด4านอุปกรณ0การเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 มีการประสานงานกับศูนยRบรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี่ยวข�องเพ่ือ
บริการให�อาจารยRและนักศึกษาได�ค�นคว�าและใช�ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซ้ือ
หนังสือนั้นอาจารยRผู�สอนแต�ละรายวิชาจะมีส�วนร�วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ ท่ี
จำเป(นนอกจากนี้อาจารยRพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข�อมีส�วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือสำหรับให�ศูนยRบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซ้ือหนังสือด�วย 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู4 
 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรประสานงานกับการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข�าศูนยRบรรณสารและ

สื่อการศึกษา และทำหน�าท่ีประเมินความเพียงพอของหนังสือตำรา นอกจากนี้ยังมีเจ�าหน�าท่ีด�านโสตทัศนR
อุปกรณRซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช�สื่อของอาจารยR 

  

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 

1 อุปกรณRเครื่องครัวและการประกอบอาหาร 

2 อุปกรณRงานจัดเลี้ยงและการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

3 อุปกรณRงานบารRและเครื่องด่ืม 

4 อุปกรณRงานแม�บ�านและความสะอาด 

5 อุปกรณRชุดกาแฟและเบเกอรี่ 

6 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรR Overhead Projector 

7 แล็ปท็อปคอมพิวเตอรR (Laptop Computer) 

8 เครื่องโทรศัพทR และเครื่องโทรสาร 

9 คอมพิวเตอรR ส�วนบุคคล (Personal  Computer) 

10 ชุดเครื่องขยายเสียงแบบถาวรและแบบพกพา 
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7.  ตัวบ�งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จํานวน 12 ตัวบ�งชี้ 

ตัวบ�งช้ีและเป�าหมาย 
ปGการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. อาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตรอย�างน�อยร�อยละ 80 มีส�วนร�วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล�องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห�งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี)  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณRภาคสนาม (ถ�า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างน�อยก�อนการเปkดสอนในแต�ละภาค
การศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณRภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปkดสอนให�ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปlการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู� ท่ีกำหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ�ามี) อย�างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชาที่เปkดสอนใน
แต�ละปlการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธRการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู� จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปlท่ีแล�ว   

 

X X X X 

8. อาจารยRใหม� (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด�านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยRประจำทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย�าง
น�อยปlละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ต�อปl 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปlสุดท�าย/บัณฑิตใหม�ที ่มีต�อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม�น�อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    

   
X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตที่มีต�อบัณฑิตใหม� เฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
X 

รวมตัวบ�งชี้ (ข4อ) ในแต�ละปG 9 10 10 11 12 
ตัวบ�งชี้ต4องผ�านรวม (ข4อ) 8 8 8 9 10 

 

เกณฑ0ประเมิน:  หลักสูตรได�มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ ต�องผ�านเกณฑRประเมินดังนี้ ตัวบ�งชี้บังคับ (ตัวบ�งชี้ที่ 1-5) มีผลการดำเนินการบรรลุ
ตามเป�าหมาย และมีจำนวนตัวบ�งช้ีที่มีผลดำเนินการบรรลุเป�าหมาย ไม�น�อยกว�า 80% ของตัวบ�งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจำนวน
ตัวบ�งช้ีบังคับและตัวบ�งช้ีรวมในแต�ละปl  สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
   

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ0การสอน 

 อาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตรเป(นผู�รับผิดชอบการประเมินกลยุทธRการสอนและนำผลท่ีได�มาใช�ในการ
ปรับปรุงกลยุทธRการสอน โดยใช�หลักของการมีส�วนร�วม คือ การใช�ความเห็นจากคณาจารยRผู�สอนในรายวิชา
อาจารยRในหลักสูตรหรือสาขาวิชา และความเห็นของนักศึกษาในรายวิชา ประเมินกลยุทธR และนำผลการ
ประเมินมาใช�ในการปรับปรุงกลยุทธRการสอนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล�าวในครั้งถัดไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใช4แผนกลยุทธ0การสอน 

 อาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตรเป(นผู�รับผิดชอบการประเมินทักษะของอาจารยRในการใช�แผนกลยุทธR
การสอน โดยอย�างน�อยจะต�องจัดให�มีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต�อทักษะของอาจารยRในการใช�
กลยุทธRการสอนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล�าวในครั้งถัดไป 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การวิเคราะหRแบบสอบถามบัณฑิตเกี่ยวกับการนําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติงานเพื่อติดตาม 
ประเมินความรู�ของนักศึกษาว�า สามารถปฏิบัติงานได�หรือไม� มีความรับผิดชอบ และควรได�รับ 
การพัฒนาในด�านใด  

2.2 การสํารวจและสอบถามความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต 
2.3 การประชุม สัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเชิญผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�ใช�

บัณฑิต เข�าร�วมเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให�ตรงต�อ
ความ ต�องการของสังคมและทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.4 มีการรวบรวมข�อมูลทั้งหมดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
การ จัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต�ละรายวิชา 

 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 จัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปl ตามตัวบ�งชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไว�ในหมวดท่ี 7 ข�อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได�รับการแต�งตั้งจากมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตร อย�างน�อยทุก 2 ปl และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย�างต�อเนื่องทุก 5 ปl 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 อาจารยRผู�รับผิดชอบหลักสูตรจะนำผลการประเมินมาใช�เป(นข�อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและการดำเนินงานของหลักสูตร โดยอาจกำหนดให�มีการประชุมภายในหลักสูตรเพ่ือวางแผนในการ
ปรับปรุงท้ังในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรต�อไป 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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ภาคผนวก ก 
ข4อบังคับมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ0 ว�าด4วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ข  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย0ผู4รับผิดชอบหลักสูตร 

 

นายปวิธ ตันสกุล 
 
1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปGล�าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปG พ.ศ. 

M.B.A. Hospitality and Tourism Management 
Faculty of Service Industries, Prince of Songkla 
University, Phuket Campus, THAILAND 

2550 

B.B.A Hotel Management 
Faculty of Service Industries, Prince of Songkla 
University, Phuket Campus, THAILAND 

2547 

 

2. ประสบการณ0การทำงาน (เรียงลำดับจากปGล�าสุด)  

ตำแหน�งงาน - องค0กรหรือหน�วยงาน ปG พ.ศ. 
ประธานหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย�างมืออาชีพ  
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR  

2563 - ปBจจุบัน 

อาจารยRประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและการบริการ 
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR  

2549 - ปBจจุบัน 

หัวหน�าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและการบริการ 
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR 

2559 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) 
2) การจัดการธุรกิจอาหารและงานครัว (Restaurant and Kitchen Management) 
3) อาหารไทยและอาหารร�วมสมัย (Thai and Contemporary Cuisine) 
4) อาหารยุโรปและอาหารนานาชาติ (European and International Cuisine) 
5) การสุขาภิบาลอาหารในธุรกิจอาหารเเละเครื่องด่ืม (Food Safety Management in Restaurant 

Business) 
6) อุตสาหกรรมการจัดการประชุม สัมมนา การท�องเท่ียวเพ่ือเป(นรางวัล และการแสดงสินค�าและ

นิทรรศการ (Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) Management) 
  สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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4. ประสบการณ0การสอน 
  มี    ไม�มี 
 

ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนัก
วิชา/ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ปG พ.ศ. 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR สำนักวิชาการ
จัดการ 

สาขาวิชา
อุตสาหกรรม
การท�องเท่ียว
และการ
บริการ 

1. อาหารไทยและอาหารไทย
ร�วมสมัย 

2. อาหารยุโรปและอาหารอบ 
3. การจัดการครัวและ

ภัตตาคาร 
4. พ้ืนฐานงานครัวและการ

บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
5. การจัดการธุรกิจไมซR 

2549-
ปBจจุบัน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR
วิทยาเขตตรัง 

คณะ
พาณิชยศาสตรR
และการ
จัดการ 

การจัดการ
การ
ท�องเท่ียว 

1. การจัดการธุรกิจไมซR 2553-2554 

 
5. ผลงานทางวิชาการย4อนหลัง 5 ปG   

 เกศินี คงรัตนR, เกลียวทอง ธนพันธุRพาณิชยR, สุภาภรณR อรุณรุ�งเรือง, ธิดารัตนR แย�มภู�, ปวิธ ตันสกุล 
และ อรอนงคR เฉียบแหลม. (2561) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ กรณีศึกษา
นักศึกษาท่ีใช�บริการศูนยRกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณR. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม.อ. ตรัง ประจำปl 2561 วันท่ี 30 มีนาคม 2561. 97-109 น.  

 อุดมศักด์ิ รวยทอง, กานตRมณี พรหมสวัสด์ิ, ชนิดา รัตนรัตนR, รัตติยากร เพ็ชรRสวัสด์ิ, อดิศักด์ิ บุตร
ปอด, ปวิธ ตันสกุล และอรอนงคR เฉียบแหลม. (2561) ความต�องการของนักท�องเท่ียวในการ
ท�องเท่ียวเชิงอาหาร กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม.อ. ตรัง ประจำปl 2561 วันท่ี 30 มีนาคม 2561. 81-96 น. 

 พรชุลียR พัฒอำพันธR, ปวิธ ตันสกุล, และอรอนงคR เฉียบแหลม. (2562) แนวทางการดำเนินธุรกิจ
ร�านอาหารบริเวณหน�ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณR การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 
ประจำปl 2562 วันท่ี 29 มีนาคม 2562. 399-420 น. 

 พรทิวา จันแก�ว, ปวิธ ตันสกุล, และอรอนงคR เฉียบแหลม. (2562) พฤติกรรมการเลือกบริโภค
เครื่องด่ืมท่ีมีน้ำตาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณR จังหวัดนครศรีธรรมราช การประชุม
วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปl 2562 วันท่ี 29 มีนาคม 2562. 473-485 น. 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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นางสาวสิริโสภา  จุนเด็น 

 
1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปGล�าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปG พ.ศ. 

วท.ม คหกรรมศาสตรR  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR 

2555 

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2552 

 

2. ประสบการณ0การทำงาน (เรียงลำดับจากปGล�าสุด)  

ตำแหน�งงาน - องค0กรหรือหน�วยงาน ปG พ.ศ. 
ผู�ช�วยศาสตราจารยRประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและการบริการ  
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR  

2563 - ปBจจุบัน 

ผู�ช�วยศาสตราจารยRสาขาวิชาคหกรรมศาสตรR  
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2562 - 2563 

อาจารยRประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตรR  
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2555 - 2562 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) การแกะสลักผักและผลไม� 
2) การแต�งหน�าเค�กและขนมอบ 
3) การผลิตเบเกอรี่ ขนมไทย และของหวาน 

4. ประสบการณ0การสอน 
  มี    ไม�มี 

ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนัก
วิชา/ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ปG พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะ
วิทยาศาสตรR
และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา 
คหกรรม
ศาสตรR 

1. การแต�งหน�าเค�ก 
2. การแกะสลักผักและผลไม� 
3. วิชาการถนอมและการแปร

รูปอาหาร 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑRอาหาร

และการประเมินคุณภาพโดย
ประสาทสัมผัส 

2555-
2563 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



   

100 
 

ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนัก
วิชา/ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ปG พ.ศ. 

5. วิชาการวิจัยทางคหกรรม
ศาสตรR 

6. วิชาการร�อยมาลัยและงาน
ใบตอง 

5. ผลงานทางวิชาการย4อนหลัง 5 ปG  

 ธนาภรณR เลียบทอง, คนันทRนาฏ เรืองสกุล, ทิตยา ชนะกุล, อินทัช สาระกุล และ สิริโสภา จุนเด็น. 
(2559) การพัฒนาคุณลักษณะทางเคมีและการยอมรับของแป�งไดฟูกุท่ีผลิตด�วยผงมันเทศสีม�วง
บางส�วน. โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัย
รังสิต วันท่ี 4 เมษายน 2559. 168-188 น. 

 สิริโสภา จุนเด็น. (2559) การพัฒนาขนมปBงแซนดRวิชเสริมใยอาหารจากกากผลมะม�วงหิมพานตRผง.  
โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน” วันท่ี 26 สิงหาคม 2559. 161-171 น. 

 สิริโสภา จุนเด็น. (2560) การแกะสลักผักและผลไม� 1 ภูเก็ต :  คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. จำนวน 156 หน�า 

 สิริโสภา จุนเด็น. (2560) การผลิตไอศกรีมนมแพะพลังงานต่ำและการถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน. 
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด�านวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยีระดับชาติ “การสร�างสรรคRและ
นวัตกรรมก�าวสู�ประเทศไทย 4.0” วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560. 1,719-1,729 น. 

 กมลทิพยR แม�นเหมือน, จุฑารัตนR วารี, ณัฐริกา พันธRทิพยR และสิริโสภา จุนเด็น. (2560) การใช�หญ�า
หวานผงทดแทนน้ำตาลทรายบางส�วนในผลิตภัณฑRแยมสับปะรดภูเก็ต. การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการด�านวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยีระดับชาติ “การสร�างสรรคRและนวัตกรรม ก�าวสู�ประเทศ
ไทย 4.0” วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560. 587-597 น. 

 กิตติยา จำปาทอง, อรรถพล คำวิเศษณR และสิริโสภา จุนเด็น. (2560) การใช�หญ�าหวานทดแทน
น้ำตาลทรายในไอศกรีมนมแพะรสช็อกโกแลตชิป. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด�านวิทยาศาสตรR
และเทคโนโลยีระดับชาติ “การสร�างสรรคRและนวัตกรรมก�าวสู�ประเทศไทย 4.0” วันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2560. 629-636 น. 

 สิริโสภา จุนเด็น. (2561). การแกะสลักผักและผลไม�เพ่ือการจัดแสดง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตรR.  
จำนวน 116 หน�า 

 สิริโสภา จุนเด็น, สัญชัย ยอดมณี, กิตติ ธารารักษR, ชุติภูมิ สงสังขR และธีรสิทธิ์ ราชานา (2562) การ
พัฒนาไอศกรีมนมแพะรสชาไทย. (2562) การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” วันท่ี 20-21 
มีนาคม 2562. 969-977 น. 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 
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นางสาวตันยมน เพชรรัตน0 
 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปGล�าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปG พ.ศ. 

วท.ม 
วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยีอาหาร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR 

2560 

วท.บ. 
วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยีอาหาร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR 

2558 

 
2. ประสบการณ0การทำงาน (เรียงลำดับจากปGล�าสุด)  

ตำแหน�งงาน - องค0กรหรือหน�วยงาน ปG พ.ศ. 
อาจารยRประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและการบริการ 
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR  

2562 - ปBจจุบัน 

นักวิชาการศึกษา  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2561 - 2562 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

วิทยาศาสตรRและเทคโนโลยีอาหาร ได�แก� เคมีอาหาร จุลินทรียRในอาหาร การแปรรูปอาหาร บรรจุ
ภัณฑRอาหาร การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ วิศวกรรมอาหาร โภชนาการ การพัฒนาผลิตภัณฑR
อาหาร การบริหารจัดการธุรกิจอาหารและชำนาญพิเศษในด�านชีวเคมีของผลิตภัณฑRอาหารทะเล 
 
4. ประสบการณ0การสอน 

  มี    ไม�มี 
 

ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนัก
วิชา/ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ปG พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR สำนักวิชาการ
จัดการ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวและการ
บริการ 

1. การดำเนินการและ
การจัดการครัว 

2561 
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5. ผลงานทางวิชาการย4อนหลัง 5 ปG   

 นนทกานติ พ่ึงสาย, ตันยมน เพชรรัตนR, อรอนงคR เฉียบแหลม และเมตรัย เกษเพชร. (2562). ความ
ต�องการการท�องเท่ียวเชิงอาหารของนักท�องเท่ียวชาวไทยในพ้ืนท่ีภาคใต�ของประเทศไทย. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต�โครงการสัมมนาเครือข�ายความร�วมมือ วจก. 5+2 เขตภูมิศาสตรR
ภาคใต� คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรRธานี วันท่ี 10-11 เมษายน 2562. 330-
342 น. 
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นางอบเชย  วงศ0ทอง 

 
1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปGล�าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปG พ.ศ. 
วท.ม. โภชนศาสตรR, มหาวิทยาลัยมหิดล 2520 

วท.บ. คหกรรมศาสตรR, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR 2515 

 
2. ประสบการณ0การทำงาน (เรียงลำดับจากปGล�าสุด)  

ตำแหน�งงาน - องค0กรหรือหน�วยงาน ปG พ.ศ. 
รองศาสตราจารยRประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและการบริการ 
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR  

2563 - ปBจจุบัน 

รองศาสตราจารยRประจำสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร  
วิทยาลัยการท�องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต  

2555 - 2563 

รองศาสตราจารยRประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตรR  
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR 

2515 - 2551 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1. ทักษะการทำขนมไทย 
2. ทักษะและหลักการประกอบอาหารไทย 
3. การจัดการครัวและปฏิบัติการครัว 

4. ประสบการณ0การสอน 
  มี    ไม�มี   
 

ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนัก
วิชา/ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ปG พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัย 
การท�องเท่ียว 
และการบริการ 
 
 

สาขาศิลปะและ
เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร 
 
 

1) การทำขนมไทย 
2) การประกอบ

อาหารไทย 
3) การจัดการครัวและ

ปฏิบัติการครัว 

2555-
2563 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนัก
วิชา/ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ปG พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR คณะเกษตร สาขาคหกรรม
ศาสตรR 
(ระดับปริญญา
ตรี-ปริญญา
เอก) 

1) การทำขนมไทย 
2) การประกอบ

อาหารไทย 
3) การจัดการครัวและ

ปฏิบัติการครัว 
4) สถานการณRอาหาร

และโภชนาการ 

2515-
2551 

 
5. ผลงานทางวิชาการย4อนหลัง 5 ปG   

 สุจิตตา เรืองรัศมี, กนกวรรณ จัดวงษR และอบเชย วงศRทอง. (2561) การพัฒนาสูตรขนมปBงแซนดRวิชโดย
ใช�รำข�าวไรซRเบอรRรี่ทดแทนแป�งสาลี. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี, 
13(1), 123-138 น. 

 อบเชย  วงศRทอง และขนิษฐา  พูนผลกุล. (2562). หลักการประกอบอาหาร. พิมพRครั้งท่ี 15. กรุงเทพฯ:   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR. จำนวน 152 หน�า 

 อบเชย  วงศRทอง. (2562). ขนมไทยหลากหลายมิติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR. จำนวน 97 
หน�า 

 วชิรพงศR เยาวRฤทธิกร, ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒนR และอบเชย วงศRทอง. (2562). สมบัติทางกายภาพ และเคมี
ของแป�งข�าวเหนียวลืมผัวงอก และไม�ผ�านการเพาะงอก จากวิธีการโม�ท่ีแตกต�างกัน. การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR : สาขาพืช, สาขาสัตวR, สาขาสัตวแพทยศาสตรR, สาขาประมง, สาขาส�งเสริม
การเกษตรและคหกรรมศาสตรR. วันท่ี 29 มกราคม 2562 -  1 กุมภาพันธR 2562. 470-478 น. 

 วัลลภา โพธาสินธR, เสาวนียR ลาดน�อย, สราวุธ เนียนวิฑูรยR และอบเชย วงศRทอง. (2562). ปBจจัยท่ีมีผลต�อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารริมบาทวิถีของคนกรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตรRและสังคมศาสตรR 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(5), 34-44 น. 
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นางภารดี  เต็มเจริญ 
 

1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปGล�าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปG พ.ศ. 
ส.ด. โภชนการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

M.P.H International Health University of Hawaii 2522 

ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณRมหาวิทยาลัย 2520 

วท.บ. โภชนวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล 2514 

 
2. ประสบการณ0การทำงาน (เรียงลำดับจากปGล�าสุด)  

ตำแหน�งงาน - องค0กรหรือหน�วยงาน ปG พ.ศ. 

รองศาสตราจารยRประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและการบริการ 
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณR 

2563 - ปBจจุบัน 

รองศาสตราจารยRประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ สาขามนุษยนิเวศศาสตรR 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2560-2562 

รองศาสตราจารยRประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตรR คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2553 - 2554 

รองศาสตราจารยRประจำสาขาโภชนวิทยา 
คณะสาธารณสุขศาสตรR มหาวิทยาลัยมหิดล 

2515 - 2553 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) โภชนศาสตรRชุมชน 
2) การประเมินภาวะโภชนาการ ด�านการวัดสัดส�วนร�างกาย และอาหารบริโภค 
3) โภชนาการในวงจรชีวิต 
4) การส�งเสริมโภชนาการในกลุ�มวัยต�าง ๆ 
5) การให�คำปรึกษาทางโภชนาการ 
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4. ประสบการณ0การสอน 

   มี    ไม�มี 

ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนัก
วิชา/ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ปG 
พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช  

สาขามนุษย 
นิเวศศาสตรR 

วิชาเอกการ
จัดการระบบ
อาหารเพ่ือ
โภชนาการ  

1) โภชนศาสตรRสาธารณสุข 
2) อาหารและโภชนาการเพ่ือ

สุขภาพ 
3) หลักการและการประยุกตR

วิธีการประเมินทาง
โภชนาการ 

2560-
2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  

คณะ
วิทยาศาสตรR
และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาการ
สื่อสาร
วิทยาศาสตรR 

1) โภชนศาสตรRชุมชน 
2) โภชนาการและสุขภาพ 
3) โภชนาการสาธารณสุข 

2553-
2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
สาธารณสุข
ศาสตรR 

สาขาโภชนวิทยา 1) โภชนศาสตรRชุมชน 
2) โภชนาการและสุขภาพ 
3) โภชนาการในวงจรชีวิต 
4) โภชนาการสาธารณสุข 
5) สัมนาโภชนาการ 
6) ปBญหาพิเศษทาง

โภชนาการ 
7) จิตวิทยาทางโภชนาการ 

2515-
2553 

 

5. ผลงานทางวิชาการย4อนหลัง 5 ปG   

 สุวิมล  ฉัตรานุกูล, สำอาง  สืบสมาน, ศริศักด์ิ  สุนทรไชย และภารดี  เต็มเจริญ. (2561). ปBจจัยการรับรู�

และการปฏิบัติด�านการป�องกันการปนเปC�อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชน ตำบลหนองปรือ อำเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารสังคมศาสตรR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 7(2), 171-

177 น. 

 ภาพร คล�องเจริญกิจ, วศินา จันทรศิริ, ศริศักด์ิ  สุนทรไชย และภารดี  เต็มเจริญ. (2562). ปBจจัยท่ีมี

ความสัมพันธRกับภาวะโภชนาการเกินในผู�สูงอายุท่ีมาใช�บริการในคลินิกเวชศาสตรRผู�สูงอายุ โรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษR. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษR, 15(1), 34-54 น. 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
บันทึกข4อตกลงความร�วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต
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