หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลัก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิช าทีสอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
9
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
98
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับ
58
หน่วยกิต
- วิชาพืนฐาน
12
หน่วยกิต
- วิชาชีพ
46
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเลือก
33
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาปฏิบตั กิ ารและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1 วิชาพืนฐาน
4021101
4021107
4022501
4111101
1.2 วิชาชีพ
3561101
3561204
3563110
4511105

เรียนไม่น้อยกว่า

98
58
12

เคมีทวไป
ั 1
General Chemistry I
เคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
Fundamentals of Organic Chemistry
ชีวเคมีพืนฐาน
Basic Biochemistry
หลักสถิติ
Principles of Statistics

3(2-2-5)
3(2-2-5 )
3(3-0-6)
46

องค์การและการจัดการ
Organization and Management
ความรู ้เบืองต้นเกียวกบั การประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship
โภชนศาสตร์
Nutrition

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4511201
4511202
4512001
4512002
4512401
4512601
4513501
4513902
4513908
4514701
4514708
4514901
2) กลุ่มวิชาเลือก
4512101
4512102
4512103
4512104
4512201

หลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Principles of Food Preparation
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Sciences of Cooking
ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1
3(3-0-6)
English for Food Business and Nutrition I
ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2
3(3-0-6)
English for Food Business and Nutrition II
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5)
Application of Computer to Food Business and Nutrition
ความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร
3(2-2-5)
Food Safety and Sanitation
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Food Business Economics
สัมมนาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
1(0-3-2)
Seminar in Food Business and Nutrition
วิธีวิจยั ทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Research in Food Business and Nutrition
จิตวิทยาผูบ้ ริ โภค
3(3-0-6)
Consumer Psychology
บรรจุภณั ฑ์อาหาร
3(3-0-6)
Food Packaging
ปัญหาพิเศษ
3(0-6-3)
Special Problems
เรียนไม่น้อยกว่า
33
หน่ วยกิต
โภชนาการแม่และเด็ก
3(2-2-5)
Mother, Infant and Child Nutrition
โภชนาการเด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ น
3(2-2-5)
School Child and Adolescent Nutrition
โภชนาการสําหรับวัยผูใ้ หญ่และวัยทํางาน
3(2-2-5)
Nutrition for Adult and Working Age People
โภชนาการผูส้ ูงอายุ
3(2-2-5)
Nutrition for Elderly People
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
3(2-2-5)

Art of Food Decoration
4512203
หลักการถนอมอาหาร
Principles of Food Preservation
4512206
อาหารไทย
Thai Cuisine
4513102
โภชนศาสตร์ชุมชน
Community Nutrition
4513103
โภชนบําบัด
Diet Therapy
4513203
ขนมอบ
Bakery
4514201
อาหารว่างและเครื องดืม
Snacks and Beverages
4514208
อาหารนานาชาติ
International Cuisine
4514301
การจัดเลียงและบริการอาหารในสถาบัน
Institutional Meal Management and Food Service
3) กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
7
4513802
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for Field Experience
4514809
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
Field Experience

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่ วยกิต
2(90)
5(230)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ บั รายวิชาทีเคยเรียน
มาแล้วและต้อ งไม่ เป็ นรายวิชาทีก าํ หนดให้ เรี ยนโดยไม่ นับหน่ วยกิตรวมในเกณฑ์ก ารสําเร็ จหลัก สู ตรของ
สาขาวิชานี

หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาบังคับ
- วิชาพืนฐาน
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4021101

เคมีทัวไป 1
3(2-2-5)
General Chemistry I
หลักเคมีเบืองต้น การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสม สารละลาย วิธีแยก
โดยกลัน การกรอง การตกผลึ ก การใช้ตวั ทําละลายและโครมาโทกราฟี ระบบเปิ ด ระบบปิ ด ปริ ม าณสาร
สัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย อะตอม โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี เบืองต้น ปฏิก ริ ิ ยาเคมี
องค์ประกอบทีมีผลต่อปฏิกริ ิ ยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร์ สมบัติแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตร ความดัน
และอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของแก๊ส การแพร่ ของแก๊ส
4021107

เคมีอนิ ทรีย์พืนฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Organic Chemistry
การเกิดไฮบริ ดอร์ ปิ ทัล สเตอริ โ อเคมี ชนิ ด ของปฏิ ก ริ ิ ยา เคมี อิ นทรี ย ์ การเรี ยกชื อสมบัติ
กายภาพ การเตรี ยมและปฏิกริ ิ ยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติก และสารประกอบ
อินทรี ยท์ ีมีหมู่ฟังก์ชนชนิ
ั ดต่างๆ เฮไลท์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพนั ธ์เอ
มีน และสารประกอบโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
4022501

ชีวเคมีพืนฐาน
3(2-2-5)
Basic Biochemistry
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4021107 เคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
โมเลกุลของสารในสิงมีชีวิต พร้อมทังสมบัติ หน้าทีและบทบาทของเซลล์ องค์ประกอบของ
เซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึม
อาหาร เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
4111101

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด ทบทวนวิธีการทางสถิติ ความน่าจะ
เป็ น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

3561101

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทัวไป การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ์และ
แนวความคิดในการจัดตังองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุ รกิจ หลัก การบริ ห ารและหน้าที
สําคัญของฝ่ ายบริ หาร การวางแผนการจัดคนเข้าทํางาน การสังการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุเป้ าหมาย และนโยบายทีตังไว้
3561204

ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ลักษณะพืนฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบทีใช้ในการประกอบธุรกิจ การจัดการ
การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารบุคคลการบริ หารสํานักงาน เอกสารทางธุรกิจ แนวทางการประกอบ
ธุรกิจ ปัญหาทีเกียวข้องในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
3563110

การเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
การเริ มต้นและการประกอบธุรกิจ บทบาทของผูป้ ระกอบการทีมี ต่อ ภาพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศ แผนธุรกิจ แหล่งเงินทุน กฎหมาย และภาษีทีเกียวข้องในการจัดตังและดําเนินธุรกิจความรับผิดชอบ
ของธุรกิจทีมีต่อสังคม
4511105
โภชนศาสตร์
3(3-0-6)
Nutrition
หลักการของโภชนศาสตร์ สารอาหารพืนฐาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิ น เกลื อ แร่ นํา
เมตาบอลิซึม ความเหมาะสมของสารอาหารต่อความต้องการของร่ างกาย ฉลากโภชนาการ ผลของการแปรรู ป
และการเก็บรักษาต่อสารอาหาร
4511201
หลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Principles of Food Preparation
หลักการเลือกวัตถุดิบ การเตรี ยม การเก็บรักษา วิธีการประกอบอาหาร เครื องปรุ งรสและ
สารปรุ งแต่งอาหาร นําตาลทราย เกลือ สีและกลินผสมอาหาร สารกันเสีย

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4511202

วิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Sciences of Cooking
อาหารและส่วนประกอบของอาหาร ลักษณะ ชนิด องค์ประกอบ คุ ณค่ าทางอาหาร ผลของ
การแปรรู ปอาหารของวัตถุดิบ นํานม ไข่ เนือสัตว์ ถัวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไขมัน และนํามัน

4512001

ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1
English for Food Business and Nutrition I

3(3-0-6)

ทักษะการฟัง การพูด การสนทนา การอภิปราย ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในงานธุรกิจอาหาร
และโภชนาการ การเผยแพร่ การถ่ายทอดความรู ้ วิธีก ารประกอบอาหาร เครื องปรุ งอาหาร การบริ ก ารใน
ร้านอาหาร การจัดการห้องครัว การจัดการ และการประชาสัมพันธ์เกียวกับโภชนาการ
4512002

ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2
English for Food Business and Nutrition II

3(3-0-6)

การฝึ กอ่ าน เขี ยน ภาษาอัง กฤษเกียวก บั งานธุ รกิจอาหาร และโภชนาการ ฉลากอาหาร
ฉลากโภชนาการ เอกสาร กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร
4512401

การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในธุรกิจอาหารและโภชนาการ

3(2-2-5)

Application of Computer to Food Business and Nutrition
การนําโปรแกรมสําเร็จรู ปมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ
4512601

ความปลอดภัยและการสุ ขาภิบาลอาหาร
3(2-2-5)
Food Safty and Food Sanitation
สถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยของอาหาร สุขลักษณะอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร โรคที
อาหารเป็ นสือ อันตรายด้านความปลอดภัยของอาหาร หลักสุขาภิบาล หลักปฏิบตั ิด้านสุ ข ลัก ษณะทีดี ระบบ
วิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิก ฤติทีต้อ งควบคุ ม ฉลากอาหารและโภชนาการ กฎหมายอาหาร มาตรฐาน และ
ข้อบังคับทีเกียวกับอุตสาหกรรมการบริ การอาหาร

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4513501

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Food Business Economics
สภาพทางเศรษฐกิ จและสัง คมในชีวิ ต ประจํ า วั นเพือประกอบธุร กิ จ การจัด หาและใช้
ทรัพยากรการบริ โภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้ า การลงทุน ปั ญหาเศรษฐกิ จและ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
4513902

สัมมนาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
1(0-3-2)
Seminar in Food Business and Nutrition
ค้นคว้างานวิจ ัยทางด้า นธุ ร กิจอาหารและโภชนาการ ทัก ษะการอ่ านและเขี ยน นํา เสนอ
อภิปรายหัวข้อ และเขียนรายงาน
4513908

วิธีวจิ ัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Research in Food Business and Nutrition
ความสําคัญของปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสร้างเครื องมือ การเก็บรวบรวมข้อ มู ล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุ ปผล การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
4514708

บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
3(3-0-6)
Food Packaging
ความสําคัญของบรรจุภณั ฑ์อาหาร ประเภทและคุณสมบัติข องวัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ เหมาะสม
กบั ผลิตภัณฑ์อาหาร หน้าทีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
4514701

จิตวิทยาผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Psychology
การสํารวจและวิเคราะห์การประยุกต์จิตวิทยามาใช้ในการศึกษาผูบ้ ริ โภค ค่านิยม อิทธิพลทาง
สังคม วัฒนธรรมและบุคลิกภาพตลอดจนอิทธิพลของครอบครัว ภูมิ ห ลังทางสถานภาพเศรษฐกิจและสังคม
พฤติกรรมในการซือ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ือ
4514901

รายงาน

ปัญหาพิเศษ
3(0-6-3)
Special Problems
การค้นคว้า ทดลอง และวิจยั งานด้านธุ รกิจอาหารและโภชนาการ และเรี ยบเรี ยงเขี ยนเป็ น

ข. กลุ่มวิชาเลือก
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4512101

โภชนาการแม่และเด็ก
3(2-2-5)
Mother, Infant and Child Nutrition
ความสําคัญของอาหารทีมีผลต่อสุขภาพแม่และเด็ก สารอาหารทีจําเป็ นสําหรับ แม่ และเด็ก
กระบวนการเปลี ยนแปลงสรี ร ะวิ ท ยาของร่ า งกาย และเมตาบอลิ ซึ ม ในแม่ แ ละเด็ ก สาเหตุ แ ละภาวะ
ทุพโภชนาการในแม่และเด็ก การป้ องกนั การขาดสารอาหารในเด็ก วิธีการให้อาหารและการปรุ งอาหารสําหรับ
เด็ก การจัดอาหารและวิธีปรุ งอาหารสําหรับแม่
4512102

โภชนาการเด็กวัยเรียนและวัยรุ่ น
3(2-2-5)
School Child and Adolescent Nutrition
สารอาหารของเด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ นตามเพศและกิจกรรมทีทํา ความสําคัญของสารอาหารทีมี
ผลต่ อ สุ ข ภาพของเด็ก วัย เรี ย นและวัย รุ่ น กระบวนการเปลี ยนแปลงสรี ระวิทยาของร่ างกาย กระบวนการ
เมตาบอลิซึมของสารอาหารในร่ างกาย พฤติกรรมการบริ โภค ปัญหาโภชนาการและการประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ใน
การแกไ้ ขปัญหา การดูแลภาวะโภชนาการและการจัดอาหารสําหรับเด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ น

4512103

โภชนาการสําหรับวัยผู้ใหญ่ และวัยทํางาน
3(2-2-5)
Nutrition for Adult and Working Age People
ความสํา คัญ ของสารอาหารที มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพของวัยผูใ้ หญ่แ ละวัย ทํา งาน กระบวนการ
เปลียนแปลงสรี ระวิทยาของร่ างกาย กระบวนการเมตาบอลิซึมของสารอาหารในร่ างกาย พฤติกรรมการบริ โภค
ปัญหาโภชนาการ และการจัดอาหารสําหรับวัยผูใ้ หญ่และวัยทํางาน
4512104

โภชนาการผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Nutrition for Elderly People
ความสําคัญของสารอาหารที มี ผลต่อ ผูส้ ู งอายุ สารอาหารทีจํา เป็ น การย่อ ย การดู ดซึ ม
เมตาบอลิซึมของสารอาหารในร่ างกาย ความสําคัญของอาหารกับกลไกการทํางานของร่ างกาย การปรุ งอาหาร
ให้เหมาะสําหรับผูส้ ูงอายุ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4512201

ศิลปะการจัดตกแต่ งอาหาร
3(2-2-5)
Art of Food Decoration
การประยุก ต์ห ลัก ศิล ปะ การเลื อ กวัตถุ ดิบ การใช้อุ ป กรณ์ ก ารแกะสลัก การดู แลรัก ษา
เครื องมือ ขันตอนวิธีการและเทคนิคการแกะสลัก ปฏิบตั ิการแกะสลัก หลักการตกแต่งอาหาร ด้วยผัก ผลไม้
และอืน ๆ ในงานเลียง และโอกาสต่าง ๆ
4512203

หลักการถนอมอาหาร
3(2-2-5)
Principles of Food Preservation
สาเหตุการเน่าเสียของอาหารและการป้ องกนั หลักการและวิธีการถนอมอาหารเพือใช้ในการ
บริ โภค และเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ปัญหาและวิธีการแกไ้ ข
4512206

อาหารไทย
3(2-2-5)
Thai Cuisine
ลักษณะและความสําคัญของอาหารไทย อาหารประจําถิน ส่วนประกอบของอาหาร การจัด
รายการอาหาร กรรมวิธีในการปรุ ง หลักการจัดอาหารให้สอดคล้องกบั วัฒนธรรมไทย การประดิ ษ ฐ์ดัดแปลง
ให้เป็ นรู ปแบบต่าง ๆ การตกแต่งจาน การเสิร์ฟ มารยาทในการรับประทาน
4513102

โภชนศาสตร์ ชุมชน
3(2-2-5)
Community Nutrition
ภาวะโภชนาการและสภาวะอาหารของชุมชน การประเมินและการปรับปรุ งภาวะโภชนาการ

ของประชากร
4513103

โภชนบําบัด
3(2-2-5)
Diet Therapy
ชนิ ดของโรคเรื อรัง ปั จจัยเสี ยง และกลไกการเกิดโรค อัน เนื องมาจากการบริ โภคอาหาร
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและความดัน โรคมะเร็ง การประยุกต์หลักโภชนศาสตร์
ในการบําบัดโรคทีเกียวกับกายวิภาค สรี ระ และเมตาบอลิซึมของผูป้ ่ วย ชนิดของอาหารบําบัดโรค การปรุ งและ
จัดอาหารให้ผปู ้ ่ วยเฉพาะโรค

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4513203

ขนมอบ
3(2-2-5)
Bakery
ประเภทของขนมอบ ชนิ ดส่ วนผสม และอุ ปกรณ์ใ นการผลิ ตขนมอบ การเปลี ยนแปลง
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของส่วนผสมต่างๆ ในขันตอนการเตรี ยมและการอบ วิธีก าร เทคนิ ค และการ
คํานวณสูตรเพือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการธุรกิจอาหารอบ
4514201

อาหารว่างและเครืองดืม
3(2-2-5)
Snacks and Beverages
ประเภทของอาหารว่างและเครื องดืม อุปกรณ์ ส่วนผสมและการเตรี ยม เทคนิ ดการประกอบ
อาหารว่าง การปรุ งผสมเครื องดืม การพัฒนาตํารับอาหารว่างและเครื องดืม
4514208

อาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
International Cuisine
วัฒนธรรมและพฤติก รรมการบริ โภคอาหารของชาวตะวัน ตกและตะวันออก ชนิ ดและ
ลักษณะอาหารนานาชาติ เทคนิคการประกอบ ส่วนผสม อุปกรณ์ และการเสิร์ฟอาหารนานาชาติ
4514301

การจัดเลียงและบริการอาหารในสถาบัน
3(2-2-5)
Institutional Meal Management and Food Service
หลักการจัดบริ การอาหารในสถาบันต่างๆ การบริ ห ารงานบุค คลและการเงิน การวางแผน
อาคารและอุปกรณ์ การจัดซือและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพและราคา การจัดการสถานที
ผลิต ปรุ ง ประกอบอาหาร การปรับตํารับให้เหมาะสมกบั การประกอบอาหารจํานวนมาก

ค. กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4513802

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
2(90)
Preparation for Field Experience
การเตรี ย มความพร้ อ มก่อ นฝึ กประสบการณ์วิ ช าชี พ เกียวก บั ความรู ้ ทัก ษะ ทัศ นคติ
คุณลักษณะทีเหมาะสมกบั งานอาชี พ ด้านธุ รกิจอาหารและโภชนาการ รวมทังข้อ มู ล ทีเกียวข้อ งก บั งานทีฝึ ก
ประสบการณ์ มีการศึกษานอกสถานที
4514809

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
5(230)
Field Experience
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ไม่นอ้ ยกว่า 230 ชัวโมง

