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ส่วนที่ 1 

องค์ประกอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

(Certificate in Restaurant Entrepreneur) 
 
 

1.  ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย    :  ประกาศนียบัตรผู๎ประกอบการร๎านอาหาร 
ภาษาอังกฤษ   : Certificate in Restaurant Entrepreneur 
 

2.  ชื่อประกาศนียบัตร 
ภาษาไทย    :  ประกาศนียบัตรผู๎ประกอบการร๎านอาหาร 
ภาษาอังกฤษ   : Certificate in Restaurant Entrepreneur 
 

3.  หลักการ และเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร 
 จังหวัดแพรํ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร๎อมด๎านวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ประเภทตํางๆ  อีกทั้ง

จังหวัดแพรํมีวิสัยทัศน์ในการที่จะให๎จังหวัดแพรํเป็นประตูสูํล๎านนา ซึ่งจะท าให๎มีประชาชนเป็นจ านวนมากที่เดิน
ทางผํานเข๎ามาทางจังหวัดแพรํ และมีการหยุดพักระหวํางการเดินทาง มีร๎านอาหารไว๎ส าหรับรองรับให๎เพียงพอกับ
ความต๎องการ และ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก๎าวสูํประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย๎ายของ
ประชากรในกลุํมภูมิภาคอาเซียน ในการติดตํอค๎าขาย และ การด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ก็จะได๎มีร๎านอาหารที่มี
มาตรฐานไว๎ส าหรับการรองรับประชากรในกลุํมประเทศอาเซียนที่เข๎ามายังประเทศไทย การประกอบอาชีพด๎าน
อาหาร เป็นธุรกิจส าคัญธุรกิจหนึ่ง  ที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํเจ๎าของกิจการ เนื่องจากอาหารถือเป็นหนึ่งใน  
สี่ปัจจัยส าคัญที่เป็นความต๎องการพ้ืนฐานของมนุษย์ การด าเนินธุรกิจด๎านอาหารจึงยังคงด าเนินการอยูํได๎แม๎วําใน
ปัจจุบันมีการเลิกกิจการของธุรกิจด๎านอ่ืน ๆ ด๎วยเหตุผลจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก  

วิทยาลัยชุมชนแพรํ เป็นวิทยาลัย 1 ใน 20 แหํงจากวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ  เป็นสถาบันทาง
การศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งและด าเนินงานโดยใช๎
หลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2545  โดยการจัดตั้งและการด าเนินงานจะต๎องเกิดจากความต๎องการและความพร๎อมของชุมชน บริหารจัดการ
ตามปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชน ประชาชนมีสํวนรํวมและเป็นเจ๎าของทุกขั้นตอน ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํ
ในพ้ืนที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือขํายและมีความรํวมมือจากทุกภาคสํวนของชุมชน 
จังหวัด  เพ่ือให๎วิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอัน 
จะน าไปสูํการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน   แตํละวิทยาลัยมีพันธกิจที่รัฐมอบหมายให๎จัดการศึกษาในระดับต่ ากวํา
ระดับปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยูํ  ซึ่งจัดการศึกษาอยํางน๎อย 
๔ ประเภท ได๎แกํ  หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรฝึกอบรม
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เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นหรือรายวิชาที่
ใช๎จัดให๎ผู๎เรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานการศึกษาให๎เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2542 ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษา วําการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นหัวใจ
ของการพัฒนาทั้งปวง พัฒนาให๎คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  รัฐจึงถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ในการที่จะให๎คน
ไทยทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง จึงได๎ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนเข๎ารํวมจัดการศึกษา   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542   ได๎ก าหนดหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาประการหนึ่งที่
เน๎นการมีสํวนรํวมของทุกสํวนของสังคม รวมทั้งองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการและสถาบัน
สังคม  ให๎ยึดหลักเอกภาพด๎านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  เชํน ในมาตรา 8 (2)  ให๎สังคมมีสํวน
รํวมในการจัดการศึกษา ในมาตรา 24 (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัด
ของผู๎เรียนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล  มาตรา 28  หลักสูตรตํางๆ ต๎องมีลักษณะหลากหลาย 
ให๎จัดตามความเหมาะสมของแตํละระดับโดยมุํงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให๎เหมาะสมแกํวัยและศักยภาพ  
โดยมีสาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต๎องมุํงพัฒนาคนให๎มีความสมดุล ทั้งด๎านความรู๎ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตํอสังคม  
 ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีความมุํงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และ
การค๎นคว๎าวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎และพัฒนาสังคม อีกทั้งได๎เห็นความส าคัญของการวิจัยและต๎องการให๎การ
วิจัยอยูํในวิถีชีวิตของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตร  ได๎ก าหนดการวิจัยไว๎ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
2542 ในหมวด 4  แนวการจัดการศึกษาไว๎ 3 มาตรา คือ มาตรา 24 (5)  ผู๎เรียนใช๎วิจัยเป็นสํวนหนึ่งของการ
เรียนรู๎  มาตรา 30  ให๎ผู๎สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎และมาตรา 28  หลักสูตรของอุดมศึกษาให๎มีการ
วิจัยค๎นคว๎าเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎   ในหมวด 6  วําด๎วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต๎องน าการ
วิจัยเชิงประเมินมาเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติดังกลําว สะท๎อนให๎เห็นวํา การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู๎เป็นภารกิจของทุกคน 
กลําวคือ ผู๎เรียนท าวิจัยเพื่อเรียนรู๎ ผู๎สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน ผู๎บริหารท าวิจัย เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให๎การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ มีความนําเชื่อถือ (พัชรี  ศรีสังข์  : 7)   ดังนั้น การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให๎มีความทันสมัยและสอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น จึงมีความจ าเป็นและมีคุณคํายิ่งตํอการ
จัดการศึกษาที่สถาบันการศึกษาทุกระดับต๎องด าเนินการให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง โดยจะต๎องได๎รับความ
รํวมมือรํวมใจจากบุคคลทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎องกับหลักสูตรทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
  ตามพันธกิจดังกลําว วิทยาลัยชุมชนแพรํได๎ด าเนินการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตร
ฝึกอบรม  จัดการศึกษาตามความต๎องการของชุมชนและให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ วิทยาลัย
ชุมชนแพรํเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
และด าเนินการโดยใช๎หลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาปีพุทธศักราช 2549 มติคณะรัฐมนตรีให๎จัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนตามที่ประชาชนเสนอความต๎องการและมีความพร๎อม จังหวัดแพรํเสนอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแพรํ
เพ่ือให๎วิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพรํ ใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํในพื้นท่ีให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอันจะน าไปสูํการ
สร๎างความเข๎มแข็งกับชุมชนตํอไป 
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 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกลําว วิทยาลัยชุมชนแพรํ จึงได๎พัฒนาหลักสูตรผู๎ประกอบการร๎านอาหาร 
ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการ เน๎นทักษะด๎านการประกอบอาหาร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นความรู๎พ้ืนฐานในการประกอบอาหาร
ทั้งในและตํางประเทศ สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นการสํงเสริมอาหารไทยที่เป็นวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกที่สืบทอดมานับร๎อยๆ ปี  ให๎เป็นที่รู๎จัก
แพรํหลายไปท่ัวโลก และยังเป็นการสํงเสริมนโยบาย “ครัวไทยสูํครัวโลก” ของภาครัฐอีกด๎วย 

 เพ่ือให๎การพัฒนาหลักสูตรสอดคล๎องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และสนองนโยบาย
ของภาครัฐ มีการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในชุมชน ได๎มีการสอดแทรกและก าหนดรายวิชาโดย
ตระหนักในคุณคําและภาคภูมิใจในท๎องถิ่นท่ีตนเองอาศัยอยูํ ในการที่จะจัดตั้งกิจการเป็นผู๎ประกอบการใหมํ รวมทั้ง
สามารถเสริมความพร๎อมให๎แกํผู๎ประกอบการเดิมให๎มีร๎านอาหารที่ได๎มาตรฐานระดับสากลและอนุรักษ์เอกลักษณ์
ประจ าชาติด๎านอาหารท๎องถิ่นท่ีมีอยูํเดิมให๎เข๎มแข็งอยูํกับชุมชนตํอไปได๎ 

 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ 

วิทยาลัยชุมชนแพรํ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
5. ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตผู๎ประกอบการร๎านอาหาร ที่มีความช านาญในการผลิตอาหารทีม่าตรฐานการจัดการอาหารสากล     
มีจรรยาบรรณวิชาชีพและธ ารงไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 
 
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู๎ประกอบการร๎านอาหาร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
               6.1 เพ่ือผลิตผู๎ประกอบการร๎านอาหารที่มีความรู๎ ความสามารถในการประกอบอาหารและบริการ 
               6.2 เพ่ือผลิตผู๎ประกอบการร๎านอาหารที่มีความรู๎ ความสามารถในการบริหารจัดการอยํางมีระบบ
สนองความต๎องการของผู๎บริโภค        
               6.3 เพ่ือผลิตผู๎ประกอบการร๎านอาหารที่มีความสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการพัฒนาธุรกิจ มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม   
เป็นผู๎อนุรักษ์  สํงเสริมและเผยแพรํอาหารไทยสูํสากล 
 

คุณสมบัตขิองผู้จบหลักสูตรที่พึงประสงค์  
          1. วางแผนด าเนินการประกอบอาหาร และประกอบอาหารไทย /ขนมไทยและของวําง /อาหาร
นานาชาติและอาหารรํวมวัฒนธรรม/ขนมอบ ตามหลักความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร 
      2. เลือกใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือ ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีในธุรกิจอาหาร 
      3. เลือกใช๎วัตถุดิบและวัตถุดิบในท๎องถิ่น ส าหรับการประกอบอาหารเพื่อธุรกิจ 
      4. จัดตกแตํงอาหาร บรรจุภัณฑ์ 

     5. วางแผนเพื่อด าเนินการจัดการธุรกิจอาหารในชุมชน 
     6. ด าเนินงานจัดการธุรกิจอาหาร บริการอาหาร และจัดจ าหนํายในชุมชน 
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     7. พัฒนาตนเองและความเข๎าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  ศิลปกรรม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและส านึกผูกพันตํอท๎องถิ่นแผํนดินแมํ 
 
7. ก าหนดการเปิดสอน 
 ตั้งแตํปีการศึกษา 2556 เป็นต๎นไป  
 
8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

8.1 จบการศึกษาไมํต่ ากวําระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทํา  
8.2 มีอายุตั้งแตํ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
8.3 มีเจตคติท่ีดีตํอการเป็นผู๎ประกอบการร๎านอาหาร  

 
9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

9.1 ใช๎วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด  
9.2 คัดเลือกผู๎ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว๎ในระเบียบการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกของ

วิทยาลัย  
 
10. ระบบการจัดการศึกษา  

ใช๎ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาฤดูร๎อน  
มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ / 1 ภาคการศึกษา  
 
11. การคิดหน่วยกิต  

การคิดหนํวยกิต ใช๎เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นหลัก ดังนี้  
11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไมํน๎อยกวํา 15 ชั่วโมงตํอภาคการศึกษา

ปกต ิให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค  
11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลอง ไมํน๎อยกวํา 30 ชั่วโมง ตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคํา

เทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค  
11.3 การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนามที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา 45 ชั่วโมง ตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคํา

เทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค  
11.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได๎รับมอบหมาย ที่ใช๎เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นๆ ไมํน๎อยกวํา 45 ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ 1หนํวยกิต ระบบทวิภาค 
  

12. จ านวนหน่วยกิต  
ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวม ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต ตลอดหลักสูตร  
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13. ระยะเวลาการศึกษา  
ก าหนดเวลาศึกษาไมํเกิน 2 ปีการศึกษา 

 
14. รหัสวิชา ประกอบด้วยเลข 9 ตัว  

540202-A-BB   โดยความหมายของรหัส เป็นดังนี้  
54  หมายถึง   รหัสจังหวัดแพรํ 
02  หมายถึง   รหัสหมวดวิชา  
02 หมายถึง   รหัสหมูํวิชา/กลุํมวิชา  
A  แทนตัวเลข หมายถึง  ระดับของวิชาหรือลักษณะของวิชา ดังนี้  

1  หมายถึง  วิชาพ้ืนฐานหรือวิชาแกนหรือวิชาระดับต๎น  
2  หมายถึง  วิชาเฉพาะหรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง  
3  หมายถึง  วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ  

BB  แทนตัวเลขล าดับที่ของรายวิชา (01-99)  
 

15. โครงสร้างหลักสูตร  
จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42 หนํวยกิต  โดยมีสัดสํวนหนํวยกิต แตํละหมวดวิชา ดังนี้  

1. หมวดวิชาแกน    ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ       33  หน่วยกิต  
    2.1 กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      6  หนํวยกิต  
    2.2 กลุํมวิชาชีพ       24  หนํวยกิต  
    2.3 การฝึกงาน       3  หนํวยกิต  

 
รายวิชาในหลักสูตร  
1. หมวดวิชาแกน      ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต  

รหัสวิชา            ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ)  
540205-101   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค๎น     3(2-2-5)  

          (English for Communication and Information Retrieval) 
540404-102   จังหวัดศึกษา       3(2-2-5)  

          (Province Studies)  
540711-103            โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ       3(2-2-5) 
   (Software Package for Occupation) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ         33  หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        6  หน่วยกิต  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ)  
540801-204   หลักการประกอบอาหาร     3(2-2-5)  

(Principle of Food Preparation)   
540607-205   การจัดการร๎านอาหาร     3(2-2-5) 

(Restaurant Management) 
 

2.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพ        24  หน่วยกิต  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ)  
540801-206   อาหารไทย     3(2-2-5) 
    (Thai Food)     
540801-207   ขนมไทยและของวําง      3(1-4-4) 
    (Thai Desserts and Appetizer) 
540801-208   น้ าพริกและเครื่องจิ้ม     3(1-2-4) 
    (Dips and Condiments) 
540801-209   อาหารนานาชาติและอาหารรํวมวัฒนธรรม  3(1-4-4) 
    (International and Fusion Food) 
540801-210   ขนมอบ       3(1-4-4) 
    (Bakery) 
540607-211   ธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการร๎านอาหาร  3(3-0-6) 
    (Business and Restaurant  Entrepreneur) 
540801-212   อาหารท๎องถิ่น      3(1-4-4) 
    (Local Food) 
540801-213   ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร   3(3-0-6) 
    (Food Safety and Sanitation)   
 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกงาน         3  หน่วยกิต  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ)  
540801-300    การฝึกงาน     3(150)  

(Practicum)  
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แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา 

540205-101   
540404-102   
540801-204 
540607-205  
540801-212 

ชื่อวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค๎น    
จังหวัดศึกษา   
หลักการประกอบอาหาร    
การจัดการร๎านอาหาร  
อาหารท๎องถิ่น        

น(ท-ป-ศ)  
3(2-2-5)  
3(2-2-5)  
3(2-2-5)  
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 

 รวม 15(9-12-24) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา 

540801-206 
540801-207 
540801-208 
540801-209 
540801-210  
540711-103           

ชื่อวิชา 
อาหารไทย  
ขนมไทยและของวําง  
น้ าพริกและเครื่องจิ้ม        

อาหารนานาชาติและอาหารรํวมวัฒนธรรม 
ขนมอบ   
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ        

น(ท-ป-ศ) 
3(2-2-5)  
3(1-4-4)  
3(1-2-4)  
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 

 รวม 18(8-18-26) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา 

540801-213 
540607-211  
540801-300 

ชื่อวิชา 
ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร   
ธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการร๎านอาหาร    
การฝึกงาน 

น(ท-ป-ศ) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(150) 

 รวม 9(6-150-12) 
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16 . เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ ให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ คือ  

ระดับผลการเรียน ค่าระดับผลการ
เรียน 

ความหมายของผลการเรียน  

A 4.0 ดีเยี่ยม (excellent)  
 B+ 3.5 ดีมาก (very good)  
B 3.0 ดี (good)  

C+ 2.5 คํอนข๎างดี (above average)  
           C 2.0 พอใช๎ (average)  

D+ 1.5 อํอน (below average)  
D 1.0 อํอนมาก (poor)  
F 0 ไมํผําน (fail) 
S - หมายถึง ผลการเรียนอยูํในระดับพอใจ (Satisfied) 
U - หมายถึง ผลการเรียนอยูํในระดับไมํพอใจ (Unsatisfied) 
P - หมายถึง ผลการเรียนอยูํในระดับผําน (Pass)  
W - หมายถึง ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)  
I - หมายถึง ผลการเรียนที่ไมํสมบูรณ์ (Incomplete)  

AU - หมายถึง การรํวมฟังไมํมีการประเมินผล ไมํนับหนํวยกิต เพ่ือการจบ
หลักสูตร (Audit) 

   
S และ U หมายถึง ใช๎ส าหรับบางรายวิชาที่ไมํนับหนํวยกิต และไมํน าไปหาคําผลการเรียนเฉลี่ย 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดรายวิชา 

 
 1. หมวดวิชาแกน  หมายถึงรายวิชาที่เป็นความรู๎พื้นฐานส าหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ ได๎แกํ ความรู๎สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีรายวิชา
ดังนี้  
 
540205-101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น    3(2-2-5)  
                           (English for Communication and Information Retrieval) 
วัตถุประสงค์ 

1. ความรู๎ความเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และสามารถน ามาประยุกต์กับการสื่อสาร 
    เหมาะกับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อม 
 2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 3. มีทักษะการอําน การตีความบทความและข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับและสามารถถํายทอดเป็น 
     ภาษาพูดและภาษาเขียนขั้นพื้นฐาน 
 4. มีทักษะการสืบค๎นและสื่อสารสารสนเทศในระบบฐานข๎อมูล และระบบเครือขําย  
    คอมพิวเตอร์  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาพัฒนาทักษะการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน เชํน การทักทายและกลําวลา  การแนะน าตนเองและผู๎อ่ืน การแลกเปลี่ยนข๎อมูลสํวนตัว   การ
กลําวค าขอโทษและขอบคุณ แสดงความคิดเห็น การฟังและให๎ข๎อมูลขําวสารและแนะน า การซื้อขายสินค๎า
และการตํอรองราคา การบอกทิศทาง ความเข๎าใจในวัฒนธรรมตํางชาติ ซึ่งสอดแทรกอยูํในภาษา  อําน
ข๎อความและบทความสั้น ๆ ซึ่งมีรูปประโยค ค าศัพท์พ้ืนฐาน ส านวนงําย ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เชํน 
ป้ายประกาศ โฆษณา ฉลาก  เขียนข๎อความสั้น ๆ และงํายๆ เชํน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  กรอกแบบฟอร์ม   
การแสวงหาความรู๎และการสื่อสารข๎อมูลบนเครือขํายคอมพิวเตอร์จากระบบฐานข๎อมูลและแหลํงข๎อมูล 
 
540404-102                 จังหวัดศึกษา             3(2-2-5) 

(Province Studies) 
วัตถุประสงค์ 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความเป็นมา สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด  
2. มีความรู๎ ความเข๎าใจสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัด  

          3. มีความรู๎ ความเข๎าใจสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพของจังหวัด  
          4. มีความรู๎ ความเข๎าใจสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร พืชพรรณและสิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติ  

5. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ศิลปวัฒนธรรม 
6. มีการกิจนิสัยในการเรียนรู๎ และส านึกรักผูกพันตํอท๎องถิ่นแผํนดินแมํ 
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อธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรู๎เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน  ในด๎านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินค๎า พืชพรรณ สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลส าคัญ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด  
 
540711-103                    โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ      3(2-2-5)  

                                (Software Package for Occupation) 
วัตถุประสงค์ 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจโครงสร๎างและการใช๎งานของโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานอาชีพ 
2. มีความรู๎ และ ทักษะสามารถประยุกต์ใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปด๎านการจัดท าเอกสาร การจัดการ

ฐานข๎อมูลการวิเคราะห์ข๎อมูล การน าเสนอผลงานและการผลิตสื่อในงานอาชีพ 
3. มีกิจนิสัยในการค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ
เอกสาร การจัดการฐานข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การน าเสนอผลงานด๎วยคอมพิวเตอร์ สื่อผสมและการใช๎
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทตํางๆ การสืบค๎นข๎อมูล สารสนเทศ สื่อพัฒนางานอาชีพด๎วยคอมพิวเตอร์ 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง รายวิชาที่เป็นแกํนแท๎หรือจุดเน๎นของหลักสูตร แสดงลักษณะเฉพาะ
เกี่ยวกับความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะที่ต๎องการสร๎างคนที่ท างานเฉพาะด๎าน หรือเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือ
เพ่ือเติมเต็มศักยภาพ บุคคลในด๎านใดด๎านหนึ่ง มีรายวิชาดังนี้ 
 
540801-204          หลักการประกอบอาหาร     3(2-2-5)  

(Principles of Food Preparation)   
วัตถุประสงค์  

1. มีความรู๎เกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์ที่ใช๎ในการประกอบอาหาร 
2. มีความเข๎าใจหลักการเตรียม หลักการหุงต๎ม เทคนิคการประกอบอาหารประเภท เนื้อสัตว์ 

นม ไขํ ผัก ผลไม ๎ธัญพืช ไขมันและการเก็บรักษาอาหาร 
3. มีความสามารถในการเลือกใช๎วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
4. มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไขํ ผัก ผลไม๎ 

ธัญพืช ไขมัน ดัดแปลงอาหารและเก็บรักษาอาหาร 
5. มีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด๎วยความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ประณีต 

รอบคอบ ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายค าศัพท์ที่ใช๎ในการประกอบอาหาร หลักการเตรียม การเลือกวั ตถุดิบ 
เครื่องมืออุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร การปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหาร หลักการและเทคนิคการ



11 
 

 

ประกอบอาหารประเภท เนื้อสัตว์  ไขํ ผัก ผลไม๎ ธัญพืช และไขมัน การเก็บรักษาอาหารประเภทตํางๆ และ
ศึกษาเก่ียวกับหลักการอาหารฮาลาล 
 
540607-205    การจัดการร้านอาหาร     3(2-2-5) 

    (Restaurant Management) 
วัตถุประสงค์  

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักการและวิธีด าเนินงานที่เหมาะสมในการจัดบริการอาหาร 
2. มีความรู๎ ทักษะวิธีการจัดบริการอาหารในร๎านอาหาร 
3. มีเจตคติที่ดีตํออาชีพธุรกิจอาหาร ปฏิบัติงานด๎วยความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  

และมีความรับผิดชอบ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดบริการอาหารในร๎านอาหาร การบริหารงานบุคคลและการเงิน 
การงานแผนอาคารและอุปกรณ์ การจัดการครัว การจัดซื้อและการเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ การควบคุม
คุณภาพอาหาร 

 
540801-206         อาหารไทย    3(2-2-5) 

(Thai Food ) 
วัตถุประสงค์ 

1. มีความเข๎าใจในการเลือกใช๎วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช๎ในการประกอบอาหาร 
เทคนิควิธีการประกอบอาหาร การท าต ารับมาตรฐาน การประกอบอาหารไทยส าหรับร๎านอาหาร 

2. มีทักษะในการใช๎วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช๎ในการประกอบอาหาร 
3. มีทักษะในการประกอบและพัฒนาอาหารไทยที่นิยมทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

จัดตกแตํงอาหารและจัดจ าหนําย 
4. มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด๎วยความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ประณีตและรอบคอบ  

 
ค าอธิบายรายวิชา  

   ศึกษาหลักการ วิธีการเลือกใช๎วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประกอบและพัฒนา
อาหารไทยที่นิยมทั้งในประเทศและตํางประเทศ จัดตกแตํงอาหารและจัดจ าหนํายอาหารไทยส าหรับ
ร๎านอาหารประเภทอาหารคาว การจัดตกแตํง การคิดต๎นทุน และจัดจ าหนําย 
 
540801-207    ขนมไทยและของว่าง     3(1-4-4) 

      (Thai Desserts and Appetizer) 
วัตถุประสงค์  

1. มีความเข๎าใจการเลือก การใช๎วัตถุดิบ อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการท าขนมไทยและของวําง การ
บรรจุภัณฑ์และจัดจ าหนําย 

2. มีทักษะในการเตรียมวัตถุดิบ เลือกใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎ในการท าขนมไทยและของวําง 
3. มีทักษะในการท าขนมไทยและของวําง จัดตกแตํง บรรจุภัณฑ์และจัดจ าหนําย 
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4. มีกิจนิสัยในการท างานด๎วยความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ประณีต รอบคอบและมีความ 
รับผิดชอบ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือก การใช๎วัตถุดิบในการท าขนมไทยและของวําง การเลือกใช๎อุปกรณ์
ในการท าขนมไทยและของวําง  วิธีการและเทคนิคการท าขนมไทยและของวําง บรรจุภัณฑ์และจัดจ าหนําย 

 
540801-208     น้ าพริกและเครื่องจิ้ม      2(1-2-4) 

                                      (Dips and Condiments) 

วัตถุประสงค์  
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักการท าน้ าพริกและเครื่องจิ้ม การเลือกวัตถุดิบ การเลือกใช๎อุปกรณ์ 

เครื่องใช๎ การดัดแปลงและพัฒนาต ารับน้ าพริกและเครื่องจิ้ม การแกะสลักผัก การจัดตกแตํงผักและ 
เครื่องเคียง 

2. มีทักษะในการเลือกใช๎วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช๎ ดัดแปลงต ารับและพัฒนาการท า 
น้ าพริกและเครื่องจิ้ม 

3. มีทักษะในการท าน้ าพริกและเครื่องจิ้ม จัดตกแตํงผัก เครื่องเคียงและจ าหนําย 
4. มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด๎วยความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ประณีตและรอบคอบ 

และมีความรับผิดชอบ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การท าน้ าพริกและเครื่องจิ้ม หลักการและเทคนิคการท าน้ าพริกและ 
เครื่องจิ้ม การดัดแปลงและพัฒนาต ารับน้ าพริกและเครื่องจิ้ม การแกะสลักผัก จัดตกแตํงผักและ 
เครื่องเคียง การจัดจ าหนําย 
 
540801-209                    อาหารนานาชาติและอาหารร่วมวัฒนธรรม  3(1-4-4) 

                (International and Fusion Food) 

วัตถุประสงค์  
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักการประกอบอาหารนานาชาติ ลักษณะของอาหารนานาชาติและอาหาร

รํวมวัฒนธรรม การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช๎ในการประกอบและบริการอาหาร 
2. มีทักษะ ในการเลือกใช๎วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช๎ในการประกอบอาหารนานาชาติและอาหาร

รํวมวัฒนธรรม 
3. มีทักษะในการประกอบอาหารนานาชาติและอาหารรํวมวัฒนธรรม จัดตกแตํงและบริการ 
4. มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด๎วยความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ประณีต รอบคอบ 

และมีความรับผิดชอบ 
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ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบอาหารนานาชาติและอาหารรํวมวัฒนธรรม การเลือกวัตถุดิบ   

การเลือกอุปกรณ์เครื่องใช๎ หลักการและเทคนิค การประกอบอาหารนานาชาติและอาหารรํวมวัฒนธรรม และ
บริการ การจัดตกแตํง ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักการอาหารฮาลาล 
 
540801-210        ขนมอบ     3(1-4-4) 

              (Bakery) 

วัตถุประสงค์  
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจในการเลือกใช๎ และเตรียมวัตถุดิบส าหรับท าคุกกี้ เค๎ก พาย ขนมปัง และ

โดนัท 
2. มีทักษะในการใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ และน าเทคโนโลยีมาใช๎ได๎เหมาะสมกับขนมอบ 
3. มีทักษะในการจัดท าผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
4. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลง ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณัฑ์และจัดจ าหนําย 
5. มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด๎วยความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ประณีต รอบคอบ 

ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ปฏิบัติ การเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช๎ หลักการและเทคนิค การท าผลิตภัณฑ์ขนมอบเพ่ือการค๎า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการจัดจ าหนําย 
 
540607-211      ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร    3(3-0-6) 

                    (Business and Restaurant Entrepreneur) 
วัตถุประสงค์  

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ แนวคิดการเป็นผู๎ประกอบการร๎านอาหาร 
2. มีความรู๎ และทักษะในก าหนดเป้าหมาย และรู๎หลักการจัดท าแผนธุรกิจ 
3. มีเจตคติท่ีดีตํอธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู๎ประกอบการที่ดี จัดท าแผนธุรกิจ ด าเนินธุรกิจอาหารที่เหมาะสม 
สามารถประยุกต์ใช๎กับสังคมและชุมชนได๎ ตลอดจนบทบาทหน๎าที่ขององค์กรธุรกิจ การเงิน ภาษีและกฎหมาย
ที่เก่ียวข๎อง และศึกษาเก่ียวกับหลักการอาหารฮาลาล 

 
540801-212            อาหารท้องถิ่น      3(1-4-4) 

                (Local Food) 

วัตถุประสงค์  
1. มีความรู๎ เข๎าใจการใช๎วัตถุดิบประกอบอาหาร การเลือกใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ 

ประกอบอาหาร การจัดอาหารตามประเพณีและเทศกาลส าคัญประจ าท๎องถิ่น เข๎าใจวิธีการ 
และเทคนิคการประกอบอาหารแตํละท๎องถิ่น และการจัดจ าหนําย 
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2. มีทักษะสามารถใช๎วัตถุดิบ เลือกใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ในการท าอาหารท๎องถิ่น 
3. มีทักษะประกอบอาหารแตํละท๎องถิ่น  การจัดตกแตํงและจัดจ าหนําย 
4. มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด๎วยความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ประณีต และรอบคอบ 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก ใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์  การใช๎วัตถุดิบ วิธีการและเทคนิคการ
ประกอบอาหารท๎องถิ่นตามฤดูกาล ประเพณีและเทศกาลตํางๆ การตกแตํงและการจัดจ าหนําย 

 
540801-213   ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร    3(3-0-6) 

    (Food Safety and Sanitation)   
วัตถุประสงค์  
 1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องความปลอดภัยของอาหาร โรคที่เกิดจากอาหาร สาเหตุของโรค การ
แพรํเชื้อ และวิธีป้องกัน แนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหาร การดูแลการผลิตอาหารให๎ปลอดภัย  
 2. มีความรู๎เรื่องกฎหมาย มาตรฐานและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข๎อง ความปลอดภัยและการจัดการ
สุขาภิบาลร๎านอาหาร 
 3. มีความรู๎ และทักษะที่น าไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพและมีทักษะในการจัดการสุขาภิบาล
ร๎านอาหาร 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาด๎านความปลอดภัยของอาหาร อันตรายและโรคที่เกิดจากอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร หลัก
ปฏิบัติด๎านสุขลักษณะที่ดี การควบคุมคุณภาพอาหาร  มาตรฐานและข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องอาหารและการ
บริการ  
 
540801-300         การฝึกงาน      3(150)  

(Practicum) 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให๎สามารถน าความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านการประกอบอาหารไปใช๎ในสถานประกอบการ
และในชุมชนได๎  

2. เพ่ือฝึกการปฏิบัติงานด๎านการประกอบอาหาร 
3. เพ่ือฝึกการเป็นผู๎ประกอบร๎านอาหารในชุมชน 
4. เพ่ือมีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพและการสร๎างเครือขํายกับชุมชน  

 
ค าอธิบายรายวิชา  

ฝึกปฏิบัติงานด๎านการประกอบอาหารในสถานประกอบการร๎านอาหาร รีสอร์ทและโรงแรม เป็นการ
สร๎างเครือขํายกับชุมชน เพ่ิมพูนทักษะในด๎านการประกอบอาหารและเป็นการเตรียมความพร๎อมการเป็น
ผู๎ประกอบการร๎านอาหาร 
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา 
 

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)  
ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

01) หมวดวิชาการศึกษา ได๎จัดหมูํวิชาดังนี้  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาครุศาสตร์  
หมูํวิชาหลักการศึกษา  
หมูํวิชาหลักสูตรและการสอน  
หมูํวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
หมูํวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  
หมูํวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
หมูํวิชาการบริหารการศึกษา  
หมูํวิชาการศึกษาปฐมวัย  
หมูํวิชาการศึกษาพิเศษ  
--------------ฯลฯ-----------  
(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชา ดังนี้  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์  
หมูํวิชาปรัชญา  
หมูํวิชาศาสนาและเทววิทยา  
หมูํวิชาภาษาศาสตร์  
หมูํวิชาภาษาไทย  
หมูํวิชาภาษาอังกฤษ  
หมูํวิชาภาษาญี่ปุ่น 
หมูํวิชาภาษาจีน  
หมูํวิชาภาษามาเลย์  
หมูํวิชาภาษาฝรั่งเศส  
หมูํวิชาภาษาเยอรมัน  
หมูํวิชาภาษาอิตาเลียน  
หมูํวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ  
หมูํวิชาประวัติศาสตร์  
หมูํวิชาภาษารัสเชีย  
หมูํวิชาภาษาเกาหลี  
หมูํวิชาภาษาลาว  
หมูํวิชาภาษาเขมร  
หมูํวิชาภาษาพมํา  
หมูํวิชาภาษาเวียดนาม  
หมูํวิชาภาษาสเปน  
หมูํวิชาภาษาอาหรับ  
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

(03)หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชาดังนี้  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
หมูํวิชาพ้ืนฐานทางศิลปกรรม  
หมูํวิชาวิจิตรศิลป์  
หมูํวิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิต ิ 
หมูํวิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิต ิ 
หมูํวิชานาฎศิลป์และการแสดง  
หมูํวิชาดุริยางคศิลป์  
--------------ฯลฯ-----------  
(04)หมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาสังคมศาสตร์  
หมูํวิชาจิตวิทยา  
หมูํวิชามานุษยวิทยา  
หมูํวิชาสังคมวิทยา  
หมูํวิชาภูมิศาสตร์  
หมูํวิชารัฐศาสตร์  
หมูํวิชานิติศาสตร์  
หมูํวิชาเศรษฐศาสตร์  
--------------ฯลฯ-----------  
(05)หมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชานิเทศศาสตร์  
หมูํวิชาการสื่อสาร  
หมูํวิชาสิ่งพิมพ์  
หมูํวิชาการประชาสัมพันธ์  
หมูํวิชาวิทยุ-โทรทัศน์  
หมูํวิชาการโฆษณา  
หมูํวิชาการถํายภาพ  
หมูํวิชาภาพยนตร์  
--------------ฯลฯ-----------  
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ล าดับที่หมูํวิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

(06)หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได๎เป็นจัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
หมูํวิชาการเลขานุการ  
หมูํวิชาการบัญชี  
หมูํวิชาการเงินและการธนาคาร  
หมูํวิชาการตลาด  
หมูํวิชาการสหกรณ์  
หมูํวิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  
หมูํวิชาธุรกิจและการบริการ  
หมูํวิชาประกันภัยและวินาศภัย  
หมูํวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
หมูํวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  
--------------ฯลฯ-----------  
07)หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดจ๎ัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หมูํวิชาฟิสิกส์  
หมูํวิชาเคมี  
หมูํวิชาชีววิทยา  
หมูํวิชาดาราศาสตร์  
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม  
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
หมูํวิชาคณิตศาสตร์  
หมูํวิชาสถิติประยุกต์  
หมูํวิชาคอมพิวเตอร์  
--------------ฯลฯ-----------  
(08)หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  
หมูํวิชาอาหารและโภชนาการ  
หมูํวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย  
หมูํวิชาบ๎านและการบริหารงานบ๎าน  
หมูํวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก  
หมูํวิชาศิลปะประดิษฐ์  
หมูํวิชาสิ่งทอ  
--------------ฯลฯ-----------  
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ล าดับที่หมูํวิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

(09)หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาเกษตรกรรม  
หมูํวิชาปฐพีวิทยา  
หมูํวิชาพืชไรํ  
หมูํวิชาพืชสวน  
หมูํวิชาสัตวบาล  
หมูํวิชาสัตวแพทย์  
หมูํวิชาการประมง  
หมูํวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
หมูํวิชากีฎวิทยาโรคพืชและวัชพืช  
หมูํวิชาวนศาสตร์  
หมูํวิชาชลประทาน  
หมูํวิชาเกษตรกลวิธาน  
หมูํวิชาสํงเสริมการเกษตร  
หมูํวิชาสื่อสารการเกษตร  
หมูํวิชาเกษตรศึกษา  
(10)หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ  
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
หมูํวิชาอุตสาหกรรม  
หมูํวิชาเซรามิกส์  
หมูํวิชาศิลปหัตกรรม  
หมูํวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุหตสากรรม  
หมูํวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม  
หมูํวิชากํอสร๎าง-โยธา  
หมูํวิชาไฟฟ้าก าลัง  
หมูํวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
หมูํวิชาเครื่องกล  
หมูํวิชาเทคนิคการผลิต  
หมูํวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  
หมูํวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ  
หมูํวิชาเทคโนโลยีโลหะ  
หมูํวิชาเทคโนโลยีด๎านความเย็น  
หมูํวิชาชํางยนต์  
หมูํวิชาชํางกลเรือ  
หมูํวิชาแมคคาทรอนิกส์  

หมายเหตุ. อ๎างอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หน๎า12-17  
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ส่วนที่ 3 ศักยภาพ อาจารย์ผู้สอน 
 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
1 อาจารย์พิชญาพร  อายุมั่น 

 
วท.บ. อาจาย์ผูส้อน 1. ความปลอดภัยและสุขาภิบาล ม.แม่โจ้-แพร ่

2 นางสาววิยะณี  ดังก้อง 
 
 

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ครู 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้นส าหรับผูป้ระกอบการ 

วิทยาลัยชุมชนแพร ่

3 นางสาวจอมขวัญ  เวียงเงิน 
 
 

วท.ม. วนศาสตร ์
สาขาบริหารทรัพยากรป่าไม ้
ศศ.ม.การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ครู 1. จังหวัดศึกษา 
2. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

วิทยาลัยชุมชนแพร ่

4 นายกิติพร  สังคดิศ 
 
 

วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ครู 1. ความปลอดภัยและสุขาภิบาล 
2. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

วิทยาลัยชุมชนแพร ่

5 นางสาวจฬุาภรณ์  ดวงตาด า 
 
 
 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
วท.ม.คหกรรมศาสตร์ 

ครูผู้ช่วย 1. การจัดการร้านอาหาร 
2. หลักการประกอบอาหาร 
3. อาหารท้องถิ่น 
4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

วิทยาลัยชุมชนแพร ่

6 นางเบญริกา  ยะสาวงษ ์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การตลาด) 

เจ้าหนืที่งานฝึกอบรม 1. ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยชุมชนแพร ่

7 นายสุรวีย์  พิมพ์ศร 
 
 

-ปกศ.ต้น 
-ประกาศนียบัตรการบริหาร
ร้านอาหารและโรงแรม 
-ประกาศนบีัตรสุขาภบิาลอาหาร 
ประเทศอังกฤษ 

CHEF 1. อาหารไทย 
2. อาหารนานาชาต/ิอาหารร่วม
วัฒนธรรม 

มาเลเซีย 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
8 นายสอิฐ  ปิดตาฝ้าย 

 
มัธยมศึกษาตอนปลาย BAKER & PASTRY 

 
1. ขนมอบ 
 

ร้าน TWO-CHEFS 
พัทยา 

9 นายบุญเลิศ  ภูโคกค้อย 
 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย CHEF 1. อาหารไทย 
2. อาหารนานาชาต/ิอาหารร่วมสมัย 

อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท 
เชียงใหม่ 

10 นางบังอร  บุตรโส 
 
 

ศษ.บ. คหกรรศาสตร์ ครู 1. ขนมอบ 
2. อาหารไทย   
3. อาหารนานาชาติ/อาหาร่วม
วัฒนธรรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

11 นางฉัตรวิมล  พิมพ์น้อย 
 
 
 

ศษ.บ. คหกรรศาสตร์ ครู 1. อาหารไทย 
2. น้ าพริกเคร่ืองจิ้ม 
3. ขนมไทย/ของว่าง 
4. อาหารนานาชาต/ิอาหารร่วม
วัฒนธรรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

12 นางสาวโสพิศ  วงศ์ค าลือ 
 
 

ศษ.บ. คหกรรศาสตร์ ครู 1. อาหารไทย 
2. น้ าพริกเคร่ืองจิ้ม 
3. ขนมไทย/ของว่าง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

13 นางวไิลวรรณ  ศรีวิพัฒน ์
 
 

ศษ.บ. คหกรรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ผลผลติการค้า 

1. อาหารไทย 
2. น้ าพริกเคร่ืองจิ้ม 
3. ขนมไทย/ของว่าง 

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 

14 นางสาวศุภลักษณ์  มดูยะ 
 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
 

นักวิชาการพัสด ุ 1. ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยชุมชนแพร ่

15 ว่าที่ รอ.สุรสักดิ์  จันทรานิมิตร 
 

ศษ.บ. คหกรรศาสตร์ ครู 1. ความปลอดภัยและสุขาภิบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

16 นางสาวภคพร  วงศช์ัยพานิชย ์ คศ.บ.คหกรรมศาสตร เจ้าหน้าที่โครงการ 1. อาหารไทย วิทยาลัยชุมชนแพร ่
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
17 นายณรงค์  พิริยานุรักษ ์

 
 

 วิทยากร 
 

1. อาหารท้องถิ่น 
2. อาหารไทย 
3. น้ าพริกเคร่ืองจิ้ม 

อ.เมือง จ.แพร่ 

18 นายประเสริฐ  มหามิตร 
 
 

 วิทยากร 
 

1. อาหารท้องถิ่น 
2. อาหารไทย 
3. น้ าพริกเคร่ืองจิ้ม 

อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

19. นายมนัส  จนัทร์พวง ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ 

ครู คศ.2 1. โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ    
2. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

วิทยาลัยชุมชนแพร ่

20. นางสาวศิริรัตน์  ทนิโนรศ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา   
วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ครู คศ.2 1. โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ    
2. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

วิทยาลัยชุมชนแพร ่

21. นางสาวปุณยวีร์  อภิโชติธนะเศรษฐ บช.บ. การบญัชี  
บธ.ม. การบัญช ี

- หัวหน้างานการเงิน 
- ครูคศ.2   

1. ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยชุมชนแพร ่

22. นายพงศธร    กันทะวงค ์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูผู้ช่วย 1. ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยชุมชนแพร ่
23. นางนุชนาฏ  ชาวปลายนา ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 

บธ.บ. การจัดการ 
ครูผู้ช่วย  1. ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยชุมชนแพร ่
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ส่วนที่ 4 
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 

ที่ปรึกษา 
 1. นายกิตฒิพันธ์ เอื้ออภิญญกุล   ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพรํ 
 2. ผศ.ดร.อชิตพล  ศศิธรานวฒัน์  คณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพรํ 
 3. ดร.พัชราภรณ์  ลิมปิอังคนันต์  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพรํ 

4. นายเดํน  ปัญญานันท์   คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพรํ 
5. นางสาวประไพพรรณ กิ้วเกษม  คณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพรํ 

 6. นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม  รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพรํ 
 
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. ผศ.ศรีสมร คงพันธุ์ 

 
(หลักการประกอบอาหาร , อาหาร
พ้ืนเมือง , การบริหารจัดการ
ร๎านอาหาร ,การบริการ) 

ว.ท.บ. โภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ป.บ. อาหารโภชนาการวิทยาลัยเทคนิค
กรุงเทพ 
Chef. Hotel and Restaurant 
Management Hawaii University 

- ผู๎อ านวยการโรงเรียนสอน
อาหารการเรียนยิ่งเจริญ 
- ข๎าราชการบ านาญ 

- อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะคหกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
- ผู๎เชี่ยวชาญด๎านอาหารไทยโบราณ  กินอาหารตาม ฤดูกาล
น ามาประกอบอาหาร 
- วิทยากรการประกอบอาหารไทย อาหารสากล  

2.  นางฉัตรวิมล  พิมพ์น้อย 
(การประกอบอาหารไทย, ขนมไทย 
และของว่าง ) 
 
 
 

กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

หัวหน๎าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
แพรํ 

- ครูผู๎สอนแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชวีศึกษาแพรํ 
- ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาหารไทย อาหารยุโรป  
- การแปรรูปอาหาร 
- วิทยากรด๎านการประกอบอาหาร 
- การศึกษาดูงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ , ออสเตรเลีย , 
สิงคโปร์ , มาเลเซีย 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
3. นางสาวจิราพร  แก๎วดวงเล็ก วท.บ (คหกรรมศาสตร์) วิทยากรด๎านขนมและของวําง - มีความช านาญด๎านการท าขนมไทยและของวําง 3 ปี 

- ผํานประสบการณ์การท างานร๎านอาหารและภัตราคารตําง ๆ 
ระยะเวลา 5 ปี 

4. นางสาวกมลรัช  บุญสืบสกุล วท.บ (คหกรรมศาสตร์) Assistant begery chef 
ณ Le Cordon Bleu Dusit 
Culinary School กรุงเทพฯ 

- มีความเชี่ยวชาญด๎านเบเกอรี่ 
- มีความเชี่ยวชาญด๎านอาหารนานาชาติ 
- มีประสบการณ์ท างาน ณ Ausable Country club in USA 

5.  นายสุรวีร์  พิมศร 
 
(การประกอบอาหารไทย, อาหาร
สากล) 
 

-ปกศ.ต๎น 
-ประกาศนียบัตรการบริหาร
ร๎านอาหารและโรงแรม 
-ประกาศนีบัตรสุขาภิบาลอาหาร 
ประเทศอังกฤษ 

- Group Executive head chef 
- ปัจจุบันหัวหน๎า Chef  
ร๎านอาหารในประเทศมาเลเซีย 

- รองเลขาฯ สมาคมเชฟแหํงประเทศไทย 2 สมัย 
- ประสบการณ์ในการท าอาหาร 37 ปีความช านาญในการ
ประกอบอาหารไทย จีน ยุโรป 
- Sky chef  Singapore Airline 3 ป ี
- Sous chef- head chef carry maner group resort 4 ป ี

6. นายสอิฐ  ปิดตาฝ้าย 
(ขนมอบ) 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- Bakery & Pastry U.F.M School 
 

- BAKER & PASTRY 
ร้าน TWO-CHEFS จ. พัทยา 

- ความเชี่ยวชาญการท าเบเกอรี่และขนมอบ ในโรงแรมทั้งใน
และตํางประเทศ  

7. นายบุญเลิศ  ภูโคกค๎อย 
(อาหารส าหรับร๎านอาหาร , อาหาร
Fusion) 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย - Executive Chef 
Alpine golf resort Chiang Mai 

- มีความช านาญในการท าอาหารไทย และ จีน 8 ปี 
- มีความเชี่ยวชาญในการท าอาหาร Fusion  
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คณะกรรมการด าเนินงานพฒันาและยกร่างหลักสูตร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  ดวงตาด า บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
ครูผู๎ชํวย  - โภชนากรของบริษัทบอดี้เชฟ 

- ครูผู๎สอน 
2. นางสาวจอมขวัญ  เวียงเงิน ศศ.ม.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

วท.ม. วนศาสตร์ 
สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม๎ 

ครู คศ.2 - หัวหน๎ากลุํมงานหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนแพรํ 

3. นายกิตติพร  สังคดิส วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ครู คศ.2 - หัวหน๎ากลุํมงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพรํ 
- หัวหน๎าฝ่ายผลิต บริษัทฟู้ดแอนด์ดริ้งจ ากัด (มหาชน) 

4. นางสาวศศินภา  ชูชํวง วท.ม. สาขาวิชาเคมี 
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม 

นักวิชาการศึกษา 4 - ผู๎ชํวยนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ๎านวังพิกุล 

5. นางเบญริกา  ยะสาวงษ์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การตลาด) 

เจ๎าหน๎าที่วิทยาลัยชุมชนแพรํ - เจ๎าหน๎าที่งานฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนแพรํ 
-  ผํานการฝึกอบรมเบเกอรี่เบี้องต๎น สถาบัน TAFF ประเทศ
ออสเตรเรีย 

6. นางสาวภคพร  วงศ์ชัยพาณิชย์ คศ.บ.พัฒนากรเด็กและครอบครัว 
ปวส. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ
โภชนาการ) 

เจ๎าหน๎าที่โครงการอาหาร - เจ๎าหน๎าที่ฝึกอบรมโครงการอาหาร 
- ครูผู๎สอนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส  
- ครูผู๎สอนโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 

7. นางสาวบุญญารัตน์  บุญถนอม บธบ. การเลขานุการ นักวิชาการศึกษา - นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพรํ 
- เลขานุการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ส่วนที่ 5 
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. รศ.อบเชย  วงศ์ทอง วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

วท.ม. โภชนศาสตร์ 
Dip. in Applied Nutrition 
(University of Indonesia) 

1. ผู๎ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์ แหํง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

- หัวหน๎าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547-2551) 
- กรรมการ และวิทยากร “โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือป้อนธุรกิจอาหารทั่วโลก” 
- วิทยากร สาธิตและเผยแพรํอาหารไทย ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (2539-2543)  และ ประเทศเม็กซิโก เปรู ชิลี 
บราซิล อาร์เจนตินํา บังคลาเทศ ออสเตรเลีย 
- วิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ความเชียวชาญการประกอบอาหารไทย การจัดอาหาร 
โภชนาการแตํละวัย 
- ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ นิสิตบัณฑิตศึกษา คหกรรม
ศาสตร์ (สาขาอาหารและโภชนาการ) 2530-ปัจจุบัน 
- แตํงต ารา / หนังสือ : หลักการประกอบอาหาร โภชนาศาสตร์
ครอบครัว เมนูอาหารลดน้ าหนัก รวมสูตรอาหารจานเดียวรัก
ลูก 
- กรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
  และ ส านักพัฒนาอาชีวศึกษา  

2. นางสาวกานต์ธิดา  ไชยมา 
 
 
 

วท.ม. คหกรรมศาสตร์ 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
 

อาจารย์ หลักสูตรอาหารและโชนาการ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์ 

- อาจารย์ผู๎สอนหลักสูตรอาหารและโภชนาการ 
- ผู๎จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ แผนกศิลปาชีพ 904 วังสุโขทัย 
- ความเชี่ยวชาญการท าขนมไทย ของวําง และ ไอศครีม 
- ความเชี่ยวชาญอาหารไทยเพ่ือการทํองเที่ยว 
- งานวิจัย เรื่องการพัฒนาอาหารพื้นบ๎านวัฒนธรรมล๎านนา 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

3.  นายสุทธิพันธุ์  แดงใจ 
 
 
 

วท.ม. คหกรรมศาสตร์ 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
 

อาจารย์ หลักสูตรอาหารและโชนาการ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์ 

- ความเชียวชาญการท าเบเกอรี่ และ อุตสาหกรรมเบเกอรี่ 
- งานคหกรรม และ งานประดิษฐ์ 

4.  นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม 
 
 
 

ทษ.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (พืชไร่) 
ทษ.บ. เทคโนโลยีการเกษตร  
(พืชศาสตร์/พืชไร่) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
ประกาศนียบัตรบริหาร
การศึกษา 

รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนแพรํ 

- ครูวิทยาลัยชุมชนระนอง 3 ปี 
- ครูวิทยาลัยชุมชนแพรํ 6 ปี   
- หัวหน๎ากลุํมงานสํงเสริมการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น 
วิทยาลัยชุมชนระนอง 
- หัวหน๎ากลุํมงานนโยบายและแผน วิทยาลัยชุมชนแพรํ 
- หัวหน๎ากลุํมงานเครือขําย วิทยาลัยชุมชนแพรํ 
- หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ 
- รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
5. นางสาววิยะณี  ดังก๎อง 

 
 

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

หัวหน๎ากลุํมงานจัดการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา 
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
วิทยาลัยชุมชนแพรํ 

- หัวหน๎ากลุํมงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
- กรรมการและเลขานุการ สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ 
- ครูผู๎สอนวิทยาลัยชุมชนตาก 4 ปี  
- ครูผู๎สอนวิทยาลัยชุมชนแพรํ 3 ปี 
-  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
- นักวิชาการภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

6.  นางสาวจอมขวัญ  เวียงเงิน 
 
 

วท.ม. วนศาสตร์ 
สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม ๎
ศศ.ม.การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

-ครู คศ.2 
-หัวกลุํมงานหลักสูตรฝึกอบรม 
-กรรมการสภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ 

- หัวหน๎ากลุํมงานหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนแพรํ 5 ปี 
- กรรมการสภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพรํ 
 

7.  นายมนัส  จันทร์พวง 
 
 
 

ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

งานเครือขําย ห๎องเรียน 
งานพัฒนาหลักสูตร 
 

- หัวหน๎าหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนสตูล 5 ปี 
- งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นทางทะเล 
- การพัฒนาหลักสูตรส าหรับประชาชนที่อยูํหํางไกล บนเกาะ
หลีเป๊ะ จ.สตูล 
- ผู๎ผิดชอบโครงการฝึกอบรมผู๎ประกอบการใหมํด๎านการ
ทํองเที่ยว 

1. - ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
จังหวัดนครปฐม โดยแนวใช๎ Balanced Scorecard (BSC) 
- การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนโรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย ตามรอยแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fbuangam.wordpress.com%2Fbalanced-scorecard-bsc%2F&ei=JUdQUPWdF4HNrQf5kYGADw&usg=AFQjCNHb2uUKGw2HHf9BMFn29HYx6FpufQ&sig2=iQroLX1OAj6jOC8Th1YIzQ
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ส่วนที่ 6  แหล่งเรียนรู้ – ภูมิปัญญา 
 

ที ่ ชื่อ แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 ร๎านขนมจีนขยุ๎ม การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าขนมจีนขยุ๎ม กาดน้ าทอง จ.แพรํ  

2 สวนอาหารบ๎านฝ้าย 
 

การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารไทย/อาหาร
ท๎องถิ่น 

อ.เมือง  จ.แพรํ  

3 ครัวมอกมํวนจวนกิ๋น 
 

การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารไทย/อาหาร
ท๎องถิ่น 

400/332 ม.9 ถนนน้ าทอง ต.นา
จักร อ.เมือง  จ.แพรํ 

 

4 นายประเสริฐ  มหามิตร วิทยากรด๎านอาหารท๎องถิ่น อ.สูงเมํน จ.แพรํ  

5 บ๎านฝ้าย 
 

การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารไทย/อาหาร
ท๎องถิ่น 

ต.เวียงทอง อ.สูงเมํน  จ.แพรํ  

6 บ๎านมํอนนกยูง 
 

การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารไทย/อาหาร
ท๎องถิ่น 

124/2 ม.6 ต.ชํอแฮ อ.เมือง จ.แพรํ  

7 ขนมครกแมํหลําย การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าขนมไทย 73 ม.2 ต.แมํหลําย อ.เมือง  จ.แพรํ  

8 ร๎านขนม อ.รุจิรา การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าขนมไทย อ.เมือง จ.แพรํ  

9 โรงแรมแมํยมพาเลส การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารไทย/
นานาชาติ/ขนมอบ 

อ.เมือง จ.แพรํ  

10 ข๎าวซอยเจ๎เล็ก 
 

การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าข๎าวซอย 35 ถนนน้ าคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.
แพรํ 

 

12 สวนไซทอง 
 

การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารไทย อาหาร
ท๎องถิ่น 

262 ม.10 แมํจั๊วะ อ.เดํนชัย จ.แพรํ 
 

 

13 ร๎านเจ๎ตือ การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าไส๎อั่ว อ.เดํนชัย จ.แพรํ  
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ที ่ ชื่อ แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเหตุ 
14 ร๎านอาหารฉัตรชัย การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารไทย อ.เมือง จ.แพรํ  

15 ร๎านเฮือนกาแฟ 
 

การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารไทย/อาหาร
ท๎องถิ่น 

กาดน้ าทอง จ.แพรํ 
 

 

16 เบเกอรี่เฮาท์  การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าขนมอบ อ.เมือง จ.แพรํ  

17 ร๎านเจ๎นก การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าขนมอบ อ.เมือง จ.แพรํ  

18 ร๎านเวียนนา คอฟฟ่ี การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารนานาชาติ/
ขนมอบ 

ต. รํองกาศ อ.เมือง จ.แพรํ  

19 ร๎านเฌอบาร์ การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าขนมอบ อ.เมือง จ.แพรํ  

20 ตะวันเบเกอรี่ การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าขนมอบ อ.เมือง จ.แพรํ  

21 ร๎านเค๎กอรํอย การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าขนมอบ ต.เวียงทอง อ.เมือง จ.แพรํ  

22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารไทย/อาหาร
นานาชาติ/ขนมไทย/ขนมอบ 

อ.เมือง จ.แพรํ  

23 หลามบอน เมี่ยงอม น้ าปู๋ การเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการท าอาหารท๎องถิ่น บ๎านนาตอง ม.9 ต.ชํอแฮ อ.เมือง จ.
แพรํ 
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ส่วนที่ 7  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา 
 

ที ่ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 จัดหากองทุนตั้งตัวได๎ (กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
-จัดหาทุนประกอบการ 
-จัดท าแผนธุรกิจ 
-เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

 

2 วิทยากรมีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการสอน(เครือดุสิต/
สถาบันอาหาร) 

-เทคนิคการถํายทอด 
-การฝึกปฏิบัติจริง 

 

3 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู๎เข๎ารํวมอบรม 
 

-เชิญชวนผู๎เข๎ารํวม 
-สร๎างความเข๎าใจให๎กับผู๎เข๎ารํวมโครงการ และหนํวยงานในจังหวัด 

 

4 หลักสูตรมีมาตรฐาน -ยกรํางหลักสูตรใหมํ อาหารพ้ืนเมือง  

5 ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน -ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน รํวมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
-ยกรํางหลักสูตรใหมํ (อาหารพ้ืนเมือง) 

 

6 
 
 

สอบถามความต๎องการแรงงานฝีมือด๎านอาหาร  
ไปสถานประกอบการ และแหลํงทํองเที่ยว (เชียงใหมํ/
ภูเก็ต) 

-วิจัย/ศึกษาความต๎องการ 
      -ต๎นน้ า แรงงานในชุมชน (กลุํมผลิตอาหาร, รงงาน) 
      -กลางน้ า  การแปรรูปอาหาร (วัตถุดิบในท๎องถิ่น, ผลไม๎ล๎นตลาด) 
      -ปลายน้ า  การตลาด แรงงานในโรงแรม, ร๎านอาหาร 
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ส่วนที่ 7  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา 

 
ที ่ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
7 หารายได๎ระหวํางเรียน -รํวมจ าหนํายสินค๎า/อาหาร ณ สถานที่จ าหนํายสินค๎าในจังหวัดแพรํ เชํน  

กาด 3 วัย, BIG C, ตลาดนัดตํางๆ 
-จ าหนําย Break/ขนม/อาหารส าหรับอบรมในหนํวยงาน 
 

 

8 สร๎างมาตรฐานอาหารให๎เป็นที่ยอมรับ -อย. 
-มผช (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) 
-ISO 

 

 
 
 


