
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑  
รายวชิา English for food service establishments สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 

รหัสวชิา ENL2683 รายวชิา ภาษาองักฤษเพื่อธุรกจิการบรกิารอาหาร 

 English for food service establishments   

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา 2  ปการศกึษา 2564 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวชิา   ENL2683   

ช่ือรายวชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร   

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ English for food service establishments  

 

๒.  จํานวนหนวยกติ      3-(3-0-6)       

        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     

      ๓.๑  หลักสูตร      ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 

      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   ประเภท วชิาเฉพาะดาน  

 

๔.  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน     

      ๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา     อาจารยสุณัฐา กรุดทอง 

      ๔.๒ อาจารยผูสอน    อาจารยสุณัฐา กรุดทอง 

      

 

๕.  สถานท่ีตดิตอ อาคาร ๓๕ ช้ัน ๒ สาขาวชิาภาษอังกฤษธุรกิจ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

                 E–mail: sunattha.kr@ssru.ac.th  

 

๖.  ภาคการศกึษา / ชัน้ปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   2/2564 /  ช้ันปที ่2 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ   94 คน 

 

๗.  รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน (Pre-requisite)  (ถาม)ี English for Hotel 1 
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๘.  รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี ไมม ี   

 

๙.  สถานท่ีเรยีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง  วันที่ 20  เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

     รายละเอียดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.   จุดมุงหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหนักศึกษาทราบคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณที่ซับซอน การแนะนําการใชสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการตางๆ ศูนยกลางการตดิตอธุรกิจรานอาหารและการจัดเลี้ยง   
 

๒.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  ๑. ตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเสริมสรางศกัยภาพของนักศกึษาใหสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของตลาดแรงงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
       ๒. ใหมีความรูและเขาใจในทักษะการใชภาษาอังกฤษ การฟง พูด อาน และเขียนที่เปนประโยชนตองานดานงาน
รานอาหารและการจัดเลี้ยง  
      ๓. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถนํามาใชในการทํากิจกรรมปฏสิัมพันธรวมกับผูอื่นและใชไดในสถานการณ
จริง รวมถึงการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
       

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
๑. คําอธบิายรายวชิา 
     
  Definition and types of food establishments; Terminology, expressions and sentences used in food service 
industry; Table reservation, Meetings and banquet quotation for both dine-in and catering; ordering and taking order; 
recommending and describing food; beverages and services 
 
  
   
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบิัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ช่ัวโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 

ความตองการของ

นักศึกษา 

-  

ศึกษาดวยตนเอง 6 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน   

อาคาร ๓๕ ช้ัน ๒ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  - 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail): sunattha.kr@ssru.ac.th ๓.๔ ปรึกษาผานเครอืขายสังคม

ออนไลน (Facebook/Twitter/Line): - 

๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Webboard):     www.teacher.ssru.ac.th/sunattha_kr 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

 

๑. คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  มวีนิัย ตรงตอเวลา 

      (๒)  มคีวามซื่อสัตยสจุริต 

  (๓)  มคีวามรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

  (๔)  มจีรรยาบรรณในวชิาชีพ 
   
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑) กําหนดคุณลักษณะนักศกึษาดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนการ ปลูกฝงใหนักศกึษามรีะเบยีบวนิัย 
โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ปนไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

(๒) ยกตัวอยางประสบการณจริงและสรางกรณศีกึษาใหระดมความคิดในการเสนอแนะหรอืแกไข
สถานการณนัน้ๆโดยมกีารสรุปขอแนะตางๆหลงัจากนักศกึษาระดมความคิดพรอมสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  

 
๑.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  พฤตกิรรมการเขาเรียน และสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
(๒)  ประเมนิผลจากการวเิคราะหในการทํารายงานและการนําเสนองานที่รับมอบหมาย 
 (๓)  สังเกตจากการเขาเรียนและพฤตกิรรมการมสีวนรวมในช้ันเรียน 
(๔)  ประเมนิจากการรวมทํากิจกรรมทัง้ในและนอกช้ัน 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามรูความเขาใจในหลักภาษา และหลักการสือ่สาร 

 (๒)  มคีวามรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎแีละกระบวนการทางธุรกิจ 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยายประกอบเอกสารการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาองักฤษ 
(๒)  มอบหมายใหจัดทาํรายงานเปนภาษาองักฤษ ทัง้งานรายบุคคลและงานกลุม  

http://www.teacher.ssru.ac.th/sunattha_kr
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(๓)  ฝกปฏบิัต ิบทสนทนา ถามและตอบคําถามภาษาอังกฤษ 
 
๒.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  การทดสอบยอย 
(๒)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(๓)  ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจัดทํา 
(๔) ประเมนิจากการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน 
 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  มคีวามสามารถในการสือ่สาร วเิคราะห วจิารณ แลกเปลี่ยนความคิด (Discussion) และการนําเสนอ

เปนภาษาอังกฤษ  

 

  (๒) มคีวามสามารถในการวเิคราะหแผนธุรกิจ และกรณศีกึษา 

  
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑) มกิีจกรรมตางๆใชประกอบการเรียนการสอน วเิคราะหและอภปิรายแสดงความคิดเห็น 
(๒)  บรรยายและแสดงบทบาทสมมุติ 
(๓) ใหนักศกึษาคนควาหาความรูเพิ่มเตมิจากแหลงเรียนรูอื่นๆ 

 
 
 
๓.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากคุณภาพของรายงานที่ไดรับมอบหมายทัง้รายบุคคลและงานกลุม แบบทดสอบ ขอสอบ
ยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

(๒)  การประยุกตทักษะตางๆเขาดวยกันและการนาํใชในสถานการณสมมุต ิ
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

  (๑)   สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางสรางสรรค มภีาวะผูนํา-ผูตาม                 ในโอกาสที่

เหมาะสม 

  (๒) มคีวามรับผดิชอบตอการกระทาํและผลสบืเนือ่ง (Consequence) 

  (๓) มเีปาหมายในการดําเนนิชีวติและเรียนรู และแสวงหาวธิกีารเพื่อไปสูเปาหมาย 

 

 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑)  มอบหมายงานที่ใชทักษะความสัมพันธใหมกีารเรียนรูและศกึษารวมกันตามเนื้อหารายวชิา 
(๒)  สรางสถานการณจําลอง กรณศีกึษาและการกําหนดปญหาใหผูเรียนไดมกีารใชทักษะความสมัพันธ

พรอมสอดแทรกประสบการณของอาจารยผูสอน 
(๓)  สงเสริมใหมกิีจกรรมที่มคีวามรับผดิชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย 
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๔.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากพฤตกิรรมการเขาช้ันเรียนในการทํางานเปนกลุม 
(๒)  ประเมนิจากการสงงานทีไ่ดรับมอบหมายตรงเวลาและมคุีณภาพ 

 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มทีักษะในการประมวลผล แปลความหมายและนาํไปใชประโยชน 

      (๒) มทีักษะการใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมปีระสทิธภิาพ   

     (๓) สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนและนาํเสนอ 

  

 

 
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑) มอบหมายงานโดยผูเรียนสามารถศกึษาคนควาขอมลูโดยใชสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและระมดัระวัง  

(๒)  มกีารนาํเสนอ ขอมลูโดนใชโปรแกรมคอมพวิเตอรไดอยางเหมาะสม 
๕.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากการอภปิรายรวมกันในช้ันเรียน 
(๒)  ประเมนิจากการใชสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในการนาํเสนองานทีไ่ดรับมอบหมายไดอยางสรางสรรค 

ถูกตองและมปีระสทิธภิาพ 
 

๖. ดานอื่นๆ 

 ไมม ี

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถงึ ไมไดรับผดิชอบ 

ซึง่จะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอยีด จํานวน 

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน 

การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 Course Orientation and Pre- 3 เอกสารประกอบการสอน อ. สุณัฐา กรุดทอง 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๖  
รายวชิา English for food service establishments สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

test 

 

 

2-3 Unit 1 Introduction to 
catering industry 

- Categories of 
catering, 
Venues,Services, 
Types of catering 
outlets 

- different types of 
restaurants 

- Speaking and 
listening: ordering 
and serving in 
different 

- types of catering 
outlets 
 

6 ตํารา บรรยาย ฝกปฏบิัต ิ

ซักถาม ยกตัวอยาง

ประกอบ 

สื่อมลัตมิเีดยี และ

อนิเตอรเนต็ 

 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

4-5 

 

 

 

Unit 2 The restaurant 
staff and organization 
- Kitchen staff, 
Front-of-house staff 
- roles and 
responsibilities of 
kitchen and front-of-

house staff 

6 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- Power point 

- Practices 

 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

6-7 Unit 3 Kitchen areas 

- Kitchen machinery and 

Equipment, Materials  

- discussing kitchen 
organisation 

and listening for 
technical data 

6 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน 

- ฝกปฏบิัต ิซักถาม 

ยกตัวอยางประกอบ 

 

 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๗  
รายวชิา English for food service establishments สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

Writing: comparing 

different cooking 
appliances and 

technical data of 
cookware 
products 

8 สอบกลางภาค 

9-10 Unit 4– Describing dishes 

- Explaining menus and 
dishes 

- Talking about cheeses 
coffee and desserts 

- cooking techniques 

- a recipe 

 

6 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- ฟง CD พรอมจับ

ใจความและสรุปประเดน็ 

- วเิคราะหกรณศีกึษา 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

11-12 

 

Unit 5 Preparing the 
menu 

- Reading: about what 
makes a good menu ; 
labelling the different 
parts of a menu ; 
identifying different 
types of menu and 
finding food information 

-Speaking and listening: 

ordering/taking an order 
from a 

menu; comparing 
different menus 

-Writing: a menu 

6 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- ฟง CD พรอมจับ

ใจความและสรุปประเดน็ 

- วเิคราะหกรณศีกึษา 

-Group activities 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๘  
รายวชิา English for food service establishments สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

13-14 Unit 6 – Describing drinks 

-Service in bar and 

restaurant 

-Restaurant wine waiter 

taking orders 

-Bar equipments  

6 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน 

- Practices 

-ฝกปฏบิัต ิซักถาม 

ยกตัวอยางประกอบ 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

15-16 Unit 7 Bill payments 

-Hotel and restaurant 

payments 

-Payment queries  

-Asking for the bill, 
Explaining the bills  

 

6 - บรรยายพรอมเอกสาร

ประกอบการสอน  

- Power point 

- Practices 

- ยกตัวอยางประกอบ 

อ. สุณัฐา กรุดทอง 

 

17 สอบปลายภาค 

 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

    ( ระบุวธีิการประเมนิผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหท่ีประเมนิ และสัดสวนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ครั้งท่ีประเมิน สันสวนของการประเมิน 
1.1 การเขาเรียน การมสีวนรวมในช้ันเรียน

รวมถึงพฤตกิรรมและการสงงานตรง

ตามเวลา 

ทุกสัปดาห 10% 

2.3.1,2.3.2 สอบยอย 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

5,13 

8 

17 

 

 

 

10% 

30% 

30% 

2.3.3, 2.3.4,  3.3, การคนควาและการนําเสนอรายงาน ตลอดภาค 20% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙  
รายวชิา English for food service establishments สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

4.3, 5.3 กลุมและผลงานรายบุคคล การศกึษา 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

๑) Baude, Iglesias , Inesta, Ready to Order: Elementary English for the Restaurant Industry, 2002, Pearson 

Education 

       ๒) Catrin E. Morris, Flash on English for Cooking, Catering & Reception, 2012, ELI s.r.l 

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

        ๑)  Rod Revell and Trish Stott, Highly Recommended: English for the Hotel and Catering Industry 1, 2005, 

Oxford 

 ๒) Peter Strutt, 2003, English for International Tourism, Longman Limited 

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

        ๑) Robin Walker and Keith Harding, English for Careers, Tourism 2, 2011 Oxford University Press   

 ๒) High Impact Tourism Training for Jobs & Income programme (HITT), Food and beverage service 

(waiter/waitress) learner's manual 

 

         

หมวดท่ี ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

 1.1 แบบประเมนิการสอนของอาจารยโดยนักศกึษา 
 1.2 สังเกตการณจากพฤตกิรรมของผูเรียนและการมสีวนรวมในการเรียนการสอน 
 1.3 สนทนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูสอนกับผูเรียนในเนื้อหาวชิา 
 
 
 

๒. กลยุทธการประเมนิการสอน  

 2.1 สังเกตจากพฤตกิรรมของผูเรียนเปนรายบุคคลและกลุม และประเมนิจากประสทิธภิาพงานกลุมและงานรายบุคคล 
    2.2 ผลการเรียนของนักศกึษาจากการการสอบยอย สอบกลางภาคและปลายภาค 
    2.3 ผลการเรียนของนักศกึษา  
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 3.1 หลังจากประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงเนื้อหาและการสอนใหมีความเหมาะสมและทันสมัยและสอดคลองกับ
นักศกึษา เพิ่มเตมิการวจิัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการสอน 
  3.2 มกีารปรับการใชเทคโนโลยใีหสอดคลองกับการเรียนการสอน 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๐  
รายวชิา English for food service establishments สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 4.1 การทดสอบตามแบบทดสอบ การซักถามความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาของผูเรียน การตอบคําถามของผูเรียน 
๕.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

    5.1 นําความคิดเห็นของนกัศกึษามาประมวล เพือ่นํามาปรับปรุงเนื้อหา ความรู และการปฏบิัตแิละปรับปรุงรายละเอยีด

ของวชิาหรอืทาํตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบตามขอ 4 

     

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๑  
รายวชิา English for food service establishments สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

ทักษะ

ทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผดิชอบ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ความรับผดิชอบหลัก                                                       ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

ENL2683  English for food 
establishments   

              

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจาํนวนไดตามความรับผดิชอบ 

 


