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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาหารโภชนาการและการประยกุต ์

สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติ่างๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคญัของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิ

ชวีติ การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร   (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese  for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลางสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งตวัอักษรจนีทีเ่ป็นหรอืประกอบกนัเป็นค าศัพทพ์ืน้ฐาน รูปประโยคและหลักภาษาจนี 

  ทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวัน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอ่านดว้ยสัทอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ 

Pīnyīn) ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรู ้

ฝึกเขยีนตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ในโลก 

71101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานส าหรบังานอาหารและโภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Sciences for Food and Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานทางเคมสี าหรับงานอาหารและโภชนาการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานทางชวีวทิยาและจุลชวีวทิยาส าหรับงานอาหารและโภชนาการ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานทางฟิสกิสส์ าหรับงานอาหารและโภชนาการ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานวทิยาศาสตรป์ระยุกตท์ีเ่กีย่วขอ้งในงานอาหารและโภชนาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการพื้นฐานทางเคม ีชวีวทิยา และฟิสกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งกับวทิยาศาตร์อาหารและโภชนาการ ทีเ่ป็น

พื้นฐานตัง้แต่ระดับอะตอมและโมเลกุลของสาร การจ าแนกสาร สถานะ และสมบัติทางกายภาพของสสาร 

ของผสม การเตรียมสารละลาย กรด-เบส สารประกอบคาร์บอนและนัน-ไฮโดรคาร์บอน ปฎกิริยิาเคมทีีท่ าใหเ้กดิ 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอาหาร สารชวีโมเลกุลและแมแทบอลซิมึ ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ พันธุกรรม 

จุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุว ิศวกรรม อาชีวอนามัยและการยศาสตร์เบื้องตน้ ฟิสกิส์พื้นฐานและ 

การท างานของอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นงานดา้นอาหารและโภชนาการ 

71200 มนุษยก์บัระบบนเิวศ (6 หนว่ยกติ) 

 Human and Ecosystem 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัมนุษยก์บัระบบนเิวศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ ความเชือ่มโยงของวถิกีารด าเนนิชวีติของมนุษยก์ับระบบมนุษยนเิวศ 

 3. เพือ่สรา้งความตระหนักตอ่ความรับผดิชอบและคณุคา่ของปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับระบบนเิวศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบมนุษยนิเวศ ปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ (ครอบครัว ชุมชน/สังคม 

ประเทศ โลก) ในมติทิีเ่กีย่วกับสขุภาพอนามัย เศรษฐกจิ สังคม การศกึษา ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร 

ในระบบนเิวศ กลไกสรา้งความสมดลุของระบบนเิวศ การสรา้งจติส านกึและความรับผดิชอบตอ่การรักษาสมดลุของ

ระบบมนุษยนเิวศ การสรา้งระบบคณุคา่ความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นไทย 
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71202 โภชนาการมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสารอาหาร ความสมดลุของพลงังาน และโภชนาการกบัการด ารงชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวทิยาการ และหลกัการใหค้ าแนะน า ดา้นโภชนาการส าหรับครอบครัว 

 3. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับความส าคัญของโภชนาการกับชวีติในช่วงวัยต่างๆ และ 

การประเมนิภาวะโภชนาการ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าความรูด้า้นโภชนาการไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้รือ่งโภชนาการกับพืน้ฐานการมสีขุภาพทีด่ ีความตอ้งการพลังงานและสารอาหารในวงจรชวีติมนุษย ์

สารอาหาร ความสมดลุของพลังงานกับการด ารงชวีติ ความปลอดภัยของอาหารและการเลอืกอาหารอย่างถูกหลัก

โภชนาการ ความเขา้ใจในความตอ้งการและสารอาหารในวงจรชวีติมนุษย์ ความรูด้า้นโภชนศาสตร์ส าหรับ

ครอบครัวและหลักการใหค้ าแนะน าดา้นโภชนาการครอบครัว โภชนาการส าหรับชว่งวัยต่างๆ ของชวีติ และบคุคล

ภาวะพเิศษ เชน่ นักกฬีา หญงิตัง้ครรภ ์และการประเมนิภาวะโภชนาการของบคุคล 

71203 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Food Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับสว่นประกอบของอาหารและการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลตอ่คณุภาพของอาหาร 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจหลกัการถนอมและแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหารดว้ยกรรมวธิตีา่งๆ รวมทัง้วตัถุ

เจอืปนอาหารทีใ่ชใ้นกระบวนการแปรรูป 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวสัดทุีใ่ชใ้นการท าบรรจภุัณฑอ์าหารและการสขุาภบิาลอาหาร 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการวจิัยทางวทิยาศาสตร์การอาหาร และแนวโนม้การพัฒนาผลติภัณฑ์

อาหารในอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสว่นประกอบของอาหาร การเปลีย่นแปลงทางกายภาพและเคมทีีเ่กดิขึน้กับอาหาร 

คณุภาพและการเน่าเสยีของอาหาร หลกัการถนอมและแปรรูปอาหาร การแปรรูปผลติภัณฑอ์าหารดว้ยกรรมวธิตีา่งๆ 

วตัถเุจอืปนอาหาร บรรจภุัณฑอ์าหาร การสขุาภบิาลในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร การวจิัยทางวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 

การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 

71204 โภชนศกึษาและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Nutrition Education and Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการใหโ้ภชนศกึษาและการสือ่สาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจกลไกการใหก้ารศกึษาและการสือ่สารเพือ่การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

การบรโิภคอาหารและโภชนาการ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการโภชนศึกษาและการสื่อสาร พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การใหค้วามรูเ้รื่องอาหารและ

โภชนาการในห่วงโซ่อาหาร สถานการณ์สือ่ในปัจจุบันกับอทิธิพลที่มีต่อพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร ความรู  ้ 

ความเขา้ใจเกีย่วกับพฤตกิรรมและการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการกนิอาหาร หลักการ ประเภท และวธิกีารใหก้ารศกึษา

และการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคทีพ่งึประสงคส์ภาพแวดลอ้มของสือ่และการใช ้

สือ่กับกลุม่เป้าหมายและการสรา้งสรรคส์ือ่ทีเ่หมาะสม องคป์ระกอบการสือ่สารเกีย่วกับความเขา้ใจ ความดงึดดูใจ

การยอมรับและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม การใหค้ าปรกึษาทางดา้นอาหารและโภชนาการ การสรา้งทมีงานเพื่อ 

การใหก้ารศกึษาและการสือ่สาร 

71205 เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Food Chemistry and Microbiology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของสารอาหารและสารชวีโมเลกลุอืน่ๆ ทีส่ าคัญในเมแทบอลซิมึ

ของร่างกาย 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้งและสมบัตขิองสารอาหารทีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคัญในอาหาร

ทกุประเภท  

 3. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของอาหารต่อการเกดิความผดิปกตขิองร่างกายในทางชวีเคมี 

และสารพษิในอาหาร 

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางเคมขีองอาหารในการผลติและการเก็บรักษา 

 5. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับจุลนิทรยีท์ีม่บีทบาทส าคัญในอาหาร การเสือ่มเสยีของอาหารเนื่องจาก

จลุนิทรยี ์และการใชป้ระโยชนจ์ากจลุนิทรยีใ์นการผลติอาหาร 

 6. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจหลกัการตรวจสอบและการวเิคราะหอ์าหารทางเคม ีจลุชวีวทิยา และทางกายภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

สารอาหารไดแ้ก ่คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ลพิดิ วติามนิ เกลอืแร่ และน ้าทีม่บีทบาทตอ่สขุภาพและทีเ่ป็น

องคป์ระกอบส าคัญในอาหาร สารชวีโมเลกุลอืน่ๆ ทีม่คีวามส าคัญทางชวีเคม ีเชน่ ฮอร์โมน สารไฟโตเคมิคอล 

สารพษิในอาหาร อาหารกับความผดิปกตขิองร่างกาย การเปลีย่นแปลงทางเคมขีองอาหารในการผลติและการเก็บ

รักษาจลุนิทรยี ์ไดแ้ก ่แบคทเีรยี รา และยสีตท์ีม่คีวามส าคญัตอ่การเกดิโทษและการใชป้ระโยชนใ์นดา้นอาหาร การ

ตรวจสอบและการวเิคราะหอ์าหารทางเคม ีทางจลุชวีวทิยา และทางกายภาพ 

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครองดา้นอาหารและโภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

 Consumer Behavior and Protection in Food and Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร และหาแนวทางการปรับเปลีย่น

  พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ีจ่ าเป็นตอ่การผลติและการบรโิภคอาหารทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพทีด่ ี

 5. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับอาหาร ฉลากอาหาร การคุม้ครองผูบ้รโิภค และสทิธิ

และหนา้ทีข่องผูบ้รโิภค 
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  ค าอธบิายชุดวชิา 

  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีพฤตกิรรมสุขภาพ ความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรม 

การบรโิภคอาหารเพื่อการมสีขุภาพทีด่ ีพฤตกิรรมและการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคของบุคคล ชมุชน และสังคม แนวทางการผลติและการบรโิภคอาหารเพื่อการมีสขุภาพทีด่ ี

พลังผูบ้รโิภคกับสทิธดิา้นอาหารและโภชนาการ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับทีเ่กีย่วกับอาหาร ฉลากอาหาร  

การคุม้ครองผูบ้ริโภค บทบาทและหนา้ทีข่องหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลอดจน 

การสือ่สารเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่หมาะสม 

71207 หลกัการและการประยกุตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

 Principle and Applications of Nutrition Assessment Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประเมนิทางโภชนาการ 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจหลกัการของการประเมนิโภชนาการชมุชน 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจหลกัการการประเมนิทางโภชนาการในกลุม่ผูป่้วย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิภาวะโภชนาการได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาทและความส าคัญของกระบวนการประเมนิทางโภชนาการ การวัดสัดสว่นร่างกาย การประเมนิ 

ทางชวีเคมทีีเ่กีย่วขอ้งกับโภชนาการ การประเมนิทางคลนิกิทีเ่กีย่วขอ้งกับโภชนาการ การประเมนิอาหารบรโิภค 

การประเมนิโภชนาการชมุชนและความมั่นคงทางอาหาร การประยกุตว์ธิกีารประเมนิภาวะโภชนาการทีเ่หมาะสมตาม

วยัและสภาวะของร่างกาย เพือ่การเฝ้าระวงั การป้องกนัและการรักษา 

71311 เทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Food Production and Processing Technologies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูห้ลกัการการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจการควบคมุคณุภาพระหวา่งกระบวนการผลติอาหารและกระจายอาหาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับอปุกรณ์เครือ่งมือ เครือ่งจักรและบรรจภุัณฑ ์ทีใ่ชใ้นการถนอมและ

แปรรูปอาหาร 

 4. เพือ่ใหค้วามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยสีะอาดในกระบวนการผลติอาหาร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจการวางแผนการผลติอาหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การจัดการและการวางแผนการผลติในอุตสาหกรรมอาหาร ตัง้แตก่ารจัดหาวัตถุดบิ การผลติ การเก็บรักษา 

การบรรจุ การขนสง่ และการจัดการทรัพยากรทีใ่ชใ้นการผลติ การควบคมุคณุภาพในอตุสาหกรรมอาหาร การสอบ

ยอ้นกลับผลติภัณฑอ์าหาร การเตรยีมวัตถุดบิส าหรับการแปรรูปอาหาร อปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งจักรและวธิกีารการ

แปรรูปอาหารในระดบัวสิาหกจิชมุชนและระดบัอตุสาหกรรม นวตักรรมดา้นการแปรรูปอาหาร ผลกระทบของการแปร

รูปอาหารตอ่คณุภาพของผลติภัณฑอ์าหาร การจัดการการผลติอาหารทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และ

เทคโนโลยสีะอาดในกระบวนการผลติอาหาร 
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71312 สถติพิืน้ฐานและการประยกุตใ์นงานอาหารและโภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Statistics and Applications in Food and Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานทางสถติใินงานอาหารและโภชนาการได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างคณติศาสตรเ์บือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถติพิืน้ฐานได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติเิชงิพรรณนาได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติเิชงิอนุมานได ้

 5. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลกัการน าเสนอผลการคน้พบทางสถติแิละนัยส าคัญทางสถติไิด ้

 6. เพือ่ใหส้ามารถแปลผลทางสถติใินงานวจิัยทีเ่กีย่วกับอาหารและโภชนาการได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักสถติพิืน้ฐานในงานอาหารและโภชนาการ ความรูท้างคณิตศาสตรเ์บือ้งตน้เกีย่วกับศาสตรท์างสถติิ

พืน้ฐาน ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถติเชงิพรรณนา สถติเิชงิอนุมาน ความรูแ้ละความเขา้ใจในการวเิคราะหส์ถติทิี่

ใชใ้นงานอาหารและโภชนาการ สถติทิีใ่ชใ้นการวจัิยและพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร หลักการน าเสนอผลการคน้พบ

ทางสถติแิละนัยส าคญัทางสถติ ิการแปลผลทางสถติใินงานวจัิยทีเ่กีย่วกบัอาหารและโภชนาการ 

71313 การจดัการสขุลกัษณะและความปลอดภยัอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Food Hygiene and Safety Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัความส าคญัของสขุลกัษณะอาหาร และสถานการณ์ดา้นความปลอดภัยในอาหาร 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัอนัตรายในอาหาร สาเหตขุองการปนเป้ือนและผลตอ่สขุภาพ 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจมาตรฐานดา้นความปลอดภัยในอาหารตลอดหว่งโซอ่าหาร  

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นการจัดการสขุลักษณะอาหารมาประยุกตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมอาหารและ

การบรกิารอาหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความส าคญัของสขุลกัษณะอาหาร สถานการณ์ดา้นความปลอดภัยในอาหารของไทยและในระดับสากล 

อันตรายในอาหาร สาเหตขุองการปนเป้ือนในอาหาร การปนเป้ือนในอาหารกับการเจ็บป่วย การจัดการความเสีย่ง 

มาตรฐานดา้นความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่การผลติและการบริการ (การประยุกตใ์ชร้ะบบการจัดการ

คณุภาพ เพือ่ความปลอดภัยในอาหารและการจัดการอาหารตลอดจนหว่งโซก่ารผลติ) การจัดการทีด่ใีนการเกษตร 

การปฏบิัตสิขุลักษณะทีด่ ีและการปฏบิัตกิารทีด่ใีนโรงงานและระบบวเิคราะหอ์ันตรายและจุดควบคมุวกิฤตใินสถาน

ประกอบการดา้นอาหารทัง้อตุสาหกรรมอาหารและการบรกิารอาหาร 

71314 การพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Food Product Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจการวจิัยและพัฒนาขอ้มูลและแนวคดิในการพัฒนาผลติภัณฑ ์รวมถงึหลักการตลาด

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาผลติภัณฑ ์

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการในการทดสอบและประเมนิผลติภัณฑ ์

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบ เพือ่การกลา่วอา้งและคุม้ครองผลติภัณฑ ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและความส าคัญของการพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร การสรา้งแนวความคดิและการคัดเลือก

ผลติภัณฑใ์หม่ แนวทางการสรา้งมูลค่าเพิม่ผลติภัณฑอ์าหาร พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การพัฒนาสตูรและกรรมวธิี

การผลติผลติภัณฑ์ใหม่ การเลอืกใชภ้าชนะบรรจุ สถติทิีใ่ชใ้นการพัฒนาผลติภัณฑ ์การทดสอบและประเมิน

คุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารก่อนออกสู่ตลาด  

การทดสอบผลติภัณฑ์อาหารในตลาด กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา การออกแบบและการสรา้งฉลากอาหาร  

มติทิางวฒันธรรมทีน่ ามาใชพั้ฒนาผลติภัณฑอ์าหารเพือ่เพิม่มลูคา่ 

71315 การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผูส้งูอายุ (6 หนว่ยกติ) 

 Food and Nutritional Management in the Elderly 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและทฤษฎีการสงูวัยและประสทิธภิาพการท างานของ

  ระบบร่างกายทีเ่กีย่วขอ้งกับภาวะโภชนาการในผูส้งูวยั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการสารอาหารและการไดรั้บสารอาหารของผูส้งูวยั 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชใ้นดา้นการคัดกรอง ประเมนิ และวนิิจฉัยภาวะทุพโภชนาการของ        

  ผูส้งูอาย ุ

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการใหค้ าแนะน าดา้นอาหาร โภชนาการ และการออกก าลังกาย      

  ส าหรับผูส้งูวยัทีม่ภีาวะสขุภาพปกตแิละเจ็บป่วย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นการจัดการอาหารเพือ่โภชนาการส าหรับการดแูลผูส้งูอายแุบบองคร์วม   

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎกีารสงูวยัและประสทิธภิาพระบบการท างานของร่างกายเกีย่วกับอาหาร โภชนาการ ภาวะ

ทุพโภชนาการและการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อประชากรผูสู้งอายุ การศกึษากลไกของโภชนาการและสุขภาพ 

ในผูสู้งอายุ การคัดกรอง การประเมิน และการวนิิจฉัยภาวะทุพโภชนาการของผูสู้งอายุ การก าหนดอาหาร

แลกเปลีย่นและการจัดอาหารส าหรับผูส้งูอายุ โภชนบ าบัดและการสรา้งเสรมิสขุภาพในการดแูลผูส้งูอายุแบบองค์

รวม อายุรศาสตรช์ะลอวัยดว้ยอาหาร โภชนาการ และการออกก าลังกายในผูส้งูอายุ ยุทธศาสตรโ์ภชนาการศกึษา

และการใหค้ าปรกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การเขา้ถงึผูใ้หญว่ยัสงูอาย ุการเตรยีมความพรอ้มและจัดการเพือ่ 

ความมั่นคงในชวีติของผูส้งูอายุอยา่งย่ังยนื 

71316 สรรีวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

 Physiology and Nutritional Biochemistry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้โ้ครงสรา้งและคณุสมบตัขิองสารอาหาร 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจวถิเีมแทบอลซิมึของสารอาหารซึง่เป็นองคป์ระกอบทางเคมทีีส่ าคญัของร่างกาย 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจบทบาทของอวัยวะตา่งๆ ในการรักษาดลุยภาพของสารอาหารภายในร่างกาย  

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจบทบาทของฮอรโ์มนและสารอาหารในการควบคมุการใชส้ารอาหาร 

 5. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจความผดิปกตทิางสรรีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับเมแทบอลซิมึสารอาหาร 

 6. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้า่ทางชวีเคมใีนการบง่ชีค้วามผดิปกตทิางสรรีวทิยา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโครงสรา้งและคณุสมบัตขิองสารอาหาร วถิเีมแทบอลซิมึของสารอาหาร ปัจจัยที่

มีผลต่อการย่อย การดูดซมึและการใชส้ารอาหารภายในร่างกาย บทบาททางเมแทบอลกิและสรีรวทิยาของ

สารอาหาร บทบาทของฮอรโ์มนในกระบวนการเมแทบอลซิมึของสารอาหาร ความผดิปกตทิางสรรีวทิยาตอ่การใช ้

และการควบคมุสมดลุของสารอาหารและสารชวีโมเลกลุในร่างกาย การประยกุตใ์ชค้า่ทางชวีเคมบีง่ชีค้วามผดิปกติ

ทางสรรีวทิยา 

71317 โภชนาการกบัการออกก าลงักายเพือ่สขุภาพ และการควบคมุน า้หนกั (6 หนว่ยกติ) 

 Nutrition and Exercise for Health and Weight Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิการใชห้ลกัการสมดลุโภชนาการเพือ่สขุภาพทีด่ ี

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจแนวทางการวางแผนการบรโิภคอาหารใหเ้หมาะสมกับกจิกรรมทางกาย 

 3. เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถประยกุตค์วามรูท้างโภชนาการในการดแูลและควบคมุน ้าหนัก 

 4. เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถประยกุตค์วามรูท้างโภชนาการส าหรับการออกก าลงักาย  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการดา้นโภชนาการทีเ่กีย่วกับสขุภาพ การวางแผนการบรโิภค การเลอืกซือ้อาหารและ

การประกอบอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี การประยุกต์ความรูท้างโภชนาการส าหรับการควบคุมน ้ าหนักและ  

การออกก าลงักายส าหรับกลุม่วยัและสภาวะร่างกายตา่งๆ 

71411 อาหารและโภชนบ าบดั (6 หนว่ยกติ) 

 Food and Nutrition Therapy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอาหารทีถ่กูใชใ้นการใหโ้ภชนบ าบัดแกผู่ป่้วยและผูท้ีม่ภีาวะพเิศษ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกลไกการเปลีย่นแปลงทางสรรีะทีม่ผีลตอ่การบรโิภคอาหาร และแนวทาง

  การใหโ้ภชนบ าบดัแกผู่ป่้วยโรคตา่งๆ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจขัน้ตอนการประเมนิภาวะโภชนาการ การใหค้ าปรกึษาทางโภชนาการ 

การวางแผนการใหโ้ภชนบ าบดั และการตดิตามผลทีเ่หมาะกับผูป่้วยแตล่ะโรคได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการใหโ้ภชนบ าบัด รายการอาหารแลกเปลีย่นและอาหารเฉพาะโรค การเปลีย่นแปลง

ทางสรีรวทิยาอันเนื่องมาจากโรคและผลต่อความตอ้งการอาหารทีเ่ปลีย่นไป ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการ 

กบัโรคตา่งๆ การกนิอาหารเพือ่ป้องกนั ชะลอความรุนแรง และรักษาโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง การใหโ้ภชนบ าบดัในผูป่้วย

ตดิเชือ้ ผ่าตัด และขาดสารอาหาร บทบาทและหนา้ทีข่องนักก าหนดอาหารและนักโภชนาการต่อการดูแลผูป่้วย 

การประเมนิภาวะโภชนาการ การวางแผนใหโ้ภชนบ าบัด การใหค้ าปรกึษาทางโภชนาการ และการตดิตามผลภาวะ

โภชนาการ 
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71414 การควบคมุคณุภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Food Quality Control and Assurance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการควบคมุคณุภาพและการประกนัคณุภาพ 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเทคนคิวธิขีองการควบคมุคณุภาพทางเคม ีกายภาพ จลุชวีวทิยา และทางประสาทสมัผัส 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายดา้นอาหารทีผู่ผ้ลติอาหารจะตอ้งปฏบิตัแิละการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานอาหารเพือ่การประกนัคณุภาพ 

 5. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจระบบการบรหิารคณุภาพและการบรูณาการมาตรฐานในอตุสาหกรรมอาหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการควบคมุคณุภาพและการประกนัคณุภาพ การควบคมุคณุภาพโดยใชห้ลกัสถติ ิแผนภมูคิวบคมุ  

การวางแผนการสุม่ตัวอยา่ง เทคนคิการตรวจสอบและการประเมนิคณุภาพดว้ยวธิกีารทางเคม ีกายภาพ จลุชวีวทิยา 

และทางประสาทสมัผัส  

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั (6 หนว่ยกติ) 

 Food Service Management in Institutions 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นบรหิารธรุกจิในการจัดการบรกิารอาหาร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการบรกิารอาหารในโรงเรยีน โรงพยาบาล และโรงแรม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการธรุกจิรา้นอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในรูปแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการพื้นฐานการจัดบริการอาหารในธุรกจิบริการอาหารประเภทต่างๆ การควบคุมคุณภาพในการ

จัดบรกิารอาหารใหไ้ดม้าตรฐานและการประเมนิผล 

71416 ประสบการณว์ชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Food, Nutrition and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการแนวคดิในการพัฒนากระบวนการผลติและการแปรรูป การจัดการและ 

การควบคมุคณุภาพ การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร สขุลักษณะและความปลอดภัยของอาหารตลอด

หว่งโซก่ารผลติและการบรกิารอาหาร 

 2. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการการประเมนิและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ การจัดรายการอาหาร

ตามหลักโภชนาการ การใชอ้าหารเพื่อการป้องกันและการบ าบัดโรค และการสือ่สารเพื่อสง่เสริม

พฤตกิรรมทางโภชนาการที่พึงประสงคใ์หแ้ก่ชุมชนและสังคม รวมทัง้มีการส่งเสริมและป้องกัน

สขุภาพ ท าใหเ้กดิความมั่นคงดา้นอาหารและโภชนาการ 

 3. เพื่อสรา้งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงานการประกอบการทางดา้นอาหารและ

โภชนาการ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรูณาการแนวคดิในการพัฒนากระบวนการผลติและการแปรรูป การจัดการและการควบคมุคณุภาพ 

การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร สขุลกัษณะและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซก่ารผลติและการบรกิารอาหาร     

 การบูรณาการการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ การจัดรายการอาหารตามหลัก

โภชนาการ การใชอ้าหารเพื่อการป้องกันและบ าบัดโรค การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อสง่เสรมิ

พฤตกิรรมทางโภชนาการทีพ่งึประสงคใ์หแ้กช่มุชนและสงัคม รวมทัง้การน าคณุธรรมและจรยิธรรมเขา้มาใชใ้นการ

ด าเนินงานและการประกอบการทางดา้นอาหารและโภชนาการ การประยุกต์กฎหมายอาหารและหลักทาง

เศรษฐศาสตรก์บัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ปัจจัยทีส่ง่ผลใหป้ระสบความส าเร็จในการประกอบอาชพีทางดา้นอาหารและ

โภชนาการ 

71417 หลกัการจดัการธุรกจิอาหารและรา้นอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Food and Restaurant Business Managements 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและลักษณะเฉพาะของธรุกจิอาหารและธรุกจิรา้นอาหาร 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับระบบและวธิดี าเนนิงานธรุกจิอาหารและธรุกจิรา้นอาหารตัง้แตก่ารจัดการวัตถุดบิ 

การเก็บรักษา การผลติหรอืประกอบอาหาร และการคดิค านวณตน้ทนุ 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจหลกัการสง่เสรมิการตลาดและการประชาสมัพันธใ์นธรุกจิอาหารและรา้นอาหาร 

 4. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและการประยุกตใ์ชส้ารสนเทศในการบรหิารจัดการและพัฒนา

ธรุกจิอาหารและรา้นอาหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวางแผนและการจัดการธรุกจิอาหารและธรุกจิรา้นอาหาร ขอบขา่ยของธรุกจิตัง้แตก่ารจัดหาวตัถุดบิ 

การเก็บรักษา การผลติหรือประกอบอาหารทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานอาหารหรือหลักการจัดอาหารสากล การคดิ

ค านวณตน้ทนุ แนวทางการพัฒนาธุรกจิ หลักการตลาด การสง่เสรมิการตลาดและการประชาสมัพันธ ์หลักการดา้น

สารสนเทศเพือ่ใชใ้นงานธรุกจิอาหารและธรุกจิรา้นอาหาร คอมพวิเตอรแ์ละซอฟแวรเ์พือ่การจัดการงานดา้นอาหาร

และโภชนาการ และการใชข้อ้มลูเพือ่การตดัสนิใจและการใชป้ระโยชนใ์นทางธรุกจิอาหารและธรุกจิรา้นอาหาร 
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