
โครงสร้างหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาการประกอบอาหารเพ่ือสขุภาพ (123 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(30 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (92 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 
(6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาแกน (27 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเอก (60 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์6 หน่วยกิต 
บงัคบั 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 
GE 171 การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (3) 
เลอืก 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 
GE 122 ปรชัญากบัชวีติ (3) 
GE 123 ไทยศกึษา (3) 
GE 172 เศรษฐกจิใหมแ่ละวฒันธรรมในประเทศ
กลุ่ม AEC และจนี (3) 
GE 173 ชวีติและวฒันธรรมดจิทิลั (3) 
 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์6 หน่วยกิต 
บงัคบั 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 
GE 170 สงัคมและเศรษฐกจิไทยยุคประเทศไทย 
4.0 (3) 
เลอืก 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 
GE 136 จติวทิยาเชงิบวกเพือ่คุณภาพชวีติ (3) 
GE 138 การศกึษาเพือ่สรา้งพลเมอืง (3) 
GE 147 จติสาธารณะเพือ่ชุมชน (3) 
LW 103 กฎหมายในชวีติประจ าวนั (3) 
PA 101 คุณภาพชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง (3) 
EO 100 เศรษฐกจิยุคดจิทิลั (3) 
BA 103 ผูป้ระกอบการดจิทิลั (3) 
BA 104 การบรกิารแบบมลูคา่สงู (3) 
NM 101 แนวโน้มสขุภาพในสงัคม (3) 
 
 
 
 
 
 

FC 201 หลกัและทฤษฎกีารประกอบอาหารเพือ่
สุขภาพ (3) 
FC 202 การเลอืกซือ้และการจดัการวตัถุดบิและ
บรรจุภณัฑ ์(3) 
FC 203 งานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ (3) 
FC 205 โภชนศาสตรเ์บือ้งตน้และอาหารเฉพาะโรค 
(3) 
FC 206 อาหารเพือ่ความสขุสบายและชะลอวยั (3) 
FC 207 อาหารเมดเิตอรเ์รเนียน คลนีฟู้ด และ
มงัสวริตั ิ(3) 
FC 208 หลกัองคป์ระกอบศลิป์เพือ่งานน าเสนอ
อาหาร (3) 
LA 211 ภาษาองักฤษเพือ่จุดประสงคเ์ฉพาะ 1 (3) 
LA 212 ภาษาองักฤษเพือ่จุดประสงคเ์ฉพาะ 2 (3) 
 

FC 301 อาหารไทยเบือ้งตน้ (3) 
FC 302 อาหารไทยดัง้เดมิ (3) 
FC 303 อาหารไทยรว่มสมยั (3) 
FC 304 อาหารเอเชยี (3) 
FC 305 อาหารตะวนัตก  (3) 
FC 306 เบเกอรีแ่ละขนมหวาน (3) 
FC 307 เครือ่งดืม่ (3) 
FC 308 เคมอีาหาร (3) 
FC 309 จุลชวีวทิยาอาหาร (3) 
FC 311 การจดัการสขุาภบิาลและความปลอดภยั
อาหาร (3) 
FC 312 การควบคุมและประเมนิคุณภาพอาหาร 
(3) 
FC 313 การจดัตกแต่งอาหารและเทคนิคการ
ถ่ายภาพ (3) 
FC 314 คอมพวิเตอรก์ราฟิกเพือ่การออกแบบ
เมนูอาหาร (3) 
FC 401 โครงงานธุรกจิดา้นการประกอบอาหาร
เพือ่สุขภาพ 1 (3) 
FC 402 โครงงานธุรกจิดา้นการประกอบอาหาร
เพือ่สุขภาพ 2 (3) 
FC 403 โครงงานธุรกจิดา้นการประกอบอาหาร
เพือ่สุขภาพ 3 (3) 
FC 404 การวจิยัดา้นการประกอบอาหารเพือ่
สุขภาพ 1 (3) 
FC 405 การวจิยัดา้นการประกอบอาหารเพือ่
สุขภาพ 2 (3) 
FC 406 สหกจิศกึษา (6) 

เลอืกเรยีนจากรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย ์หรอืรายวชิาทีเ่ปิดสอนใน
ระดบัอุดมศกึษาทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
ทีค่ณะอนุมตัใิหเ้ป็นวชิาเลอืกเสรไีด ้หรอืเลอืกเรยีน
จากรายวชิาต่อไปนี้ 
FC 381 นมและผลติภณัฑน์ม (3) 
FC 382 ผกัและผลไม ้(3) 
FC 383 เนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ากเนื้อสตัว ์(3) 
FC 384 อาหารโมเลกลูาร ์(3) 
FC 385 เครือ่งดืม่เพือ่สุขภาพ (3) 

FC 386 อาหารจานเดยีวเพือ่สุขภาพ (3) 



โครงสร้างหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาการประกอบอาหารเพ่ือสขุภาพ (123 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(30 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (92 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 
(6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาแกน (27 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเอก (60 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
9 หน่วยกิต 

บงัคบั 2 รายวชิา 6 หน่วยกติ 
MA 109 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ(3) 
NM 102 พืน้ฐานการแพทยบ์รูณาการ (3) 
 
เลอืก 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 
CT 101 โลกของปญัญาประดษิฐ ์และ IoTs (3) 
CT 102 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเทคโนโลยเีสมอืน
จรงิและเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิ (3) 
CE 100 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบันวตักรรมหุน่ยนต์ 
(3) 
 

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 
บงัคบั 3 รายวชิา 6 หน่วยกติ 
LA 020 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน (0) 
LA 121 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 1 (3) 
LA 122 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2 (3) 
เลอืก 1 รายวชิา 3 หน่วยกติ 
TH 104 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (3) 
ZH 100 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (3) 

 


