
 
แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (9 หน่วยกิต)   
30-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
30-4000-1403 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) สถานศึกษา 
30-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) สถานศึกษา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   

 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน (9 หน่วยกิต)   
30-4402-2201 คณิตศาสตร์การประกอบอาหาร 3(3-0-6) สถานศึกษา 
30-4402-2302 การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย 3(2-2-5) สถานศึกษา 
30-4402-2304 การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) สถานศึกษา 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน (3 หน่วยกิต)   

30-4402-2401 การควบคุมคุณภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 3(2-2-5) สถานศึกษา 

รวม                                                               21(18-6-39) 
 
 
 
 
 

       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                      (นางสุรีย ์ ทองกร)                                                                            (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ                                 หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                 (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                                                (นางสุวิมล  ปันนาง) 
             หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัทิต                                                                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 

     ลงช่ือ.............................................. 
            (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
 
 
 

  



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2(สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (6 หน่วยกิต)   
30-4000-1601 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 3(3-0-6) สถานศึกษา 
30-4000-1504 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน (6 หน่วยกิต)   
30-4402-2303 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5) สถานศึกษา 
30-4402-2101 การวิจัยและพัฒนาอาหาร 3(2-2-5) สถานศึกษา 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 3 หน่วยกิต)  
30-4402-2402 การนำเสนออาหาร 3(2-2-5) สถานศึกษา 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี(6 หน่วยกิต)   
30-4402-3003 อาหารกับวิถีชีวิตไทย 3(1-4-4) สถานศึกษา 
30-4402-3006 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 3(1-4-4) สถานศึกษา 
รวม 21(14-14-35) 

 
 
 

       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                      (นางสุรีย ์ ทองกร)                                                                            (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ                                 หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                 (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                                                (นางสุวิมล  ปันนาง) 
             หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัทิต                                                                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 

     ลงช่ือ.............................................. 
            (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

 
 

 
  



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนฤดูร้อน (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3 หน่วยกิต)   
30-4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3(2-2-5) สถานศึกษา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน (3 หน่วยกิต)   
30-4402-2301 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) สถานศึกษา 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน (3หน่วยกิต)   

30-4702-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3(2-2-5) สถานศึกษา 

รวม 9(6-6-15) 
 
 
 
 
 
 

       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                      (นางสุรีย ์ ทองกร)                                                                            (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ                                 หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                 (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                                                (นางสุวิมล  ปันนาง) 
             หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัทิต                                                                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 

     ลงช่ือ.............................................. 
            (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 (ศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต)  
30-4402-2403 การบริหารจัดการครัวและภัตตาคาร 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
30-4402-2404 เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ  3(0-9-0) สถานประกอบการ 
30-4402-2405 เทคโนโลยีอุปกรณ์ในงานอาหาร 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
30-4402-2406 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
รวม                                                                    12(0-36-0) 

  
 
 
 
 

       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                      (นางสุรีย ์ ทองกร)                                                                            (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ                                 หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                 (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                                                (นางสุวิมล  ปันนาง) 
             หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัทิต                                                                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 

     ลงช่ือ.............................................. 
            (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 (ศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต)  
30-4402-2407 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
30-4402-2408 หลักการประกอบอาหารไทย  3(0-9-0) สถานประกอบการ 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน (วิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต)   
30-4402-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3(0-9-0) สถานประกอบการ 

     2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/บูรณาการ (3 หน่วยกิต)  
30-4402-2601 การจัดบริหารร้านอาหารร่วมสมัย 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
รวม                                                                    12(0-36-0) 

 
 
 
       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                      (นางสุรีย ์ ทองกร)                                                                            (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ                                 หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
       ลงช่ือ .......................................                                                                  ลงช่ือ .......................................      
                 (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                                                (นางสุวิมล  ปันนาง) 
             หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัทิต                                                                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 

     ลงช่ือ.............................................. 
            (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 


