โครงสร้างหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต (4 ปี )
สาขาวิ ชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (123 หน่ วยกิ ต)
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
(30 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิ ต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 122 ปรัชญากับชีวติ (3)
GE 123 ไทยศึกษา (3)
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศ
กลุ่ม AEC และจีน (3)
GE 173 ชีวติ และวัฒนธรรมดิจทิ ลั (3)
กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิ ต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย
4.0 (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพือ่ คุณภาพชีวติ (3)
GE 138 การศึกษาเพือ่ สร้างพลเมือง (3)
GE 147 จิตสาธารณะเพือ่ ชุมชน (3)
LW 103 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน (3)
PA 101 คุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั (3)
BA 103 ผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง (3)
NM 101 แนวโน้มสุขภาพในสังคม (3)

หมวดวิ ชาเฉพาะ (92 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาแกน (27 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาเอก (60 หน่ วยกิ ต)
FC 201 หลักและทฤษฎีการประกอบอาหารเพือ่
FC 301 อาหารไทยเบือ้ งต้น (3)
สุขภาพ (3)
FC 302 อาหารไทยดัง้ เดิม (3)
FC 202 การเลือกซือ้ และการจัดการวัตถุดบิ และ
FC 303 อาหารไทยร่วมสมัย (3)
บรรจุภณ
ั ฑ์ (3)
FC 304 อาหารเอเชีย (3)
FC 203 งานบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ (3)
FC 305 อาหารตะวันตก (3)
FC 205 โภชนศาสตร์เบือ้ งต้นและอาหารเฉพาะโรค FC 306 เบเกอรีแ่ ละขนมหวาน (3)
(3)
FC 307 เครือ่ งดืม่ (3)
FC 206 อาหารเพือ่ ความสุขสบายและชะลอวัย (3)
FC 308 เคมีอาหาร (3)
FC 207 อาหารเมดิเตอร์เรเนียน คลีนฟู้ด และ
FC 309 จุลชีววิทยาอาหาร (3)
มังสวิรตั ิ (3)
FC 311 การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัย
์
FC 208 หลักองค์ประกอบศิลปเพือ่ งานนาเสนอ
อาหาร (3)
อาหาร (3)
FC 312 การควบคุมและประเมินคุณภาพอาหาร
LA 211 ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดประสงค์เฉพาะ 1 (3)
(3)
LA 212 ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดประสงค์เฉพาะ 2 (3)
FC 313 การจัดตกแต่งอาหารและเทคนิคการ
ถ่ายภาพ (3)
FC 314 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพือ่ การออกแบบ
เมนูอาหาร (3)
FC 401 โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหาร
เพือ่ สุขภาพ 1 (3)
FC 402 โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหาร
เพือ่ สุขภาพ 2 (3)
FC 403 โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหาร
เพือ่ สุขภาพ 3 (3)
FC 404 การวิจยั ด้านการประกอบอาหารเพือ่
สุขภาพ 1 (3)
FC 405 การวิจยั ด้านการประกอบอาหารเพือ่
สุขภาพ 2 (3)
FC 406 สหกิจศึกษา (6)

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
(6 หน่ วยกิ ต)
เลือกเรียนจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาทีเ่ ปิดสอนใน
ระดับอุดมศึกษาทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ทีค่ ณะอนุมตั ใิ ห้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกเรียน
จากรายวิชาต่อไปนี้
FC 381 นมและผลิตภัณฑ์นม (3)
FC 382 ผักและผลไม้ (3)
FC 383 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (3)
FC 384 อาหารโมเลกูลาร์ (3)
FC 385 เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ (3)
FC 386 อาหารจานเดียวเพือ่ สุขภาพ (3)

โครงสร้างหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต (4 ปี )
สาขาวิ ชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (123 หน่ วยกิ ต)
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
(30 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
9 หน่ วยกิ ต
บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
NM 102 พืน้ ฐานการแพทย์บรู ณาการ (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CT 101 โลกของปญั ญาประดิษฐ์ และ IoTs (3)
CT 102 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับเทคโนโลยีเสมือน
จริงและเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม (3)
CE 100 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับนวัตกรรมหุน่ ยนต์
(3)
กลุ่มวิ ชาภาษา 9 หน่ วยกิ ต
บังคับ 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต
LA 020 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (0)
LA 121 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1 (3)
LA 122 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2 (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
TH 104 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร (3)
ZH 100 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร (3)

หมวดวิ ชาเฉพาะ (92 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาแกน (27 หน่ วยกิ ต)

กลุ่มวิ ชาเอก (60 หน่ วยกิ ต)

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
(6 หน่ วยกิ ต)

