1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Food Business Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ.(การจัดการธุรกิจอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Food Business Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Food Business Management)
3. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
5. ตัวอย่างวิชาทีน่ ่าสนใจ
เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้ น (Fundamentals of Chemistry and Food Analysis)
การจัดการวัตถุดิบต้ นน้ าในระบบอาหาร (Management of Upstream Materials in Food System)
โภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrition for Health)
หลักการประกอบการ (Principles of Entrepreneurship)
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology)
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food and Biotechnology)
ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้ านสุขาภิบาล (Food Safety and Sanitation Standards)
การควบคุมคุณภาพอาหาร (Food Quality Contral)
6. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ประกอบธุรกิจด้ านอาหาร
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายคลังสินค้ า/สโตร์
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาด
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื้อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายวางแผนงาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
ทางานในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
อังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Business Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)
วท.บ.(การจัดการธุรกิจอาหาร)
Bachelor of Science (Food Business Management)
B.Sc. (Food Business Management)

3. วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การจัดการธุรกิจอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้พื ้นฐานทางด้ านการแปรรูป
อาหารและบริหารจัดการ
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
136 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่
1

2

3

4

ตาแหน่ งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(โภชนศาสตร์ )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหาร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหาร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
อาหาร)

ชื่อ-นามสกุล
นางเสาวนีย์
เอี ้ยวสกุลรัตน์

นางวิชชุดา
สังข์แก้ ว

นางผาณิต
รุจิรพิสฐิ

นางพิชญอร
ไหมสุทธิสกุล

คุณวุฒิ
วท.ด.

สาขาวิชา
โภชนศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2543

กศ.ม.
เคมี
กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ เคมี
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
วท.ม.
เทคโนโลยีทางอาหาร

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน

2533
2529

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530

วท.บ.
วท.ม.

อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีทางอาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527
2536

วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับหนึง่ )
บธ.บ.
ปร.ด.

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอาหาร
การตลาด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตร

2533

วท.ม.

เทคโนโลยีทางอาหาร

2536
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553
2548

ที่

ตาแหน่ งวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ
วท.บ.

5

6

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหาร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จุลชีววิทยา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ชีวเคมี)

M.Sc.
วท.บ.

อุตสาหกรรมเกษตร (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
Post-Harvest and Fodd
Processing and
Engineering
Post-Harvest Technology
เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ม.

นางเหมือนหมาย D.Tech.Sc.
อภินทนาพงศ์

นางรัชนี
ไสยประจง
นายสุรพงษ์
พินิจกลาง

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2532
2543

2537
2532

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.
Ph.D.

จุลชีววิทยา
Biochemistry

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Queen Mary University, UK

2533
2539

วท.ม.
กศ.บ.

เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2532
2527

2537
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3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรจานวน 136 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
.31.2 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1) กลุม่ วิชาภาษา
15 หน่วยกิต
2) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
3) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
4) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
5) กลุม่ วิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 100 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1) กลุม่ วิชาพื ้นฐานเฉพาะด้ าน
21 หน่วยกิต
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
(12) หน่วยกิต
- ด้ านบริหารธุรกิจ
(9) หน่วยกิต
2) กลุม่ วิชาเอก-บังคับ
64 หน่วยกิต
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
(43) หน่วยกิต
- ด้ านบริหารธุรกิจ
(21) หน่วยกิต
3) กลุม่ วิชาเอก-เลือก
15 หน่วยกิต
แผนปกติ
วิชาเอก-เลือกในสาขา
15 หน่วยกิต
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (9) หน่วยกิต
- ด้ านบริหารธุรกิจ
(6) หน่วยกิต
ฝึ กงานอย่างน้ อย 250 ชัว่ โมง
แผนที่มีวิชาสหกิจศึกษา
วิชาเอก-เลือกในสาขา
9 หน่วยกิต
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (6) หน่วยกิต
- ด้ านบริหารธุรกิจ
(3) หน่วยกิต
วิชาสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้ วย 2 หลักแรกเป็ นตัวอักษร และตามด้ วยตัวเลข 3
หลัก มีความหมายดังนี ้
1) รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่ วยกิต)
หลักที่ 1
H = รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะมนุษ ยศาสตร์ แ ละ
ประยุกต์ศลิ ป์
S = รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
B = รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจ
หลักที่ 2
G = หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักที่ 3
0 = รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
2) รหัสวิชาแกน
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
SC, ST = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 3

1 = ชันปี
้ ที่ 1
2 = ชันปี
้ ที่ 2
3 = ชันปี
้ ที่ 3
4 = ชันปี
้ ที่ 4
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
3. รหัสวิชาเอก
หลักที่ 1
B = คณะบริหารธุรกิจ
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A = คณะบัญชี
E = คณะเศรษฐศาสตร์
H = คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
S = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
C = คณะนิเทศศาสตร์
N = คณะวิศวกรรมศาสตร์
L = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 2
ใช้ อั ก ษรย่ อ ภาษ าอั ง กฤษแทนสาขาวิ ช า
(ยกเว้ น คณะที่ ไ ม่มี ส าขาวิช า คื อ คณะบัญ ชี
เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ให้ ใช้ เหมือนรหัส
วิชาแกน คือ AC EC และ LW ตามลาดับ)
P = สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
I = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักที่ 3
1 = ชันปี
้ ที่ 1
2 = ชันปี
้ ที่ 2
3 = ชันปี
้ ที่ 3
4 = ชันปี
้ ที่ 4
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
4. รหัสวิชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิต)
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
SC, ST = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 3
0 = หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
5. รหัสของวิชาที่ขอรับบริการจากคณะอื่น
หลักที่ 1 - 2 คณะที่ให้ บริการ
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หลักที่ 3
หลักที่ 4

หลักที่ 5

BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
SC, ST = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
9 = วิชาที่ให้ บริ การนอกคณะ
คณะที่เป็ นเจ้ าของวิชาใช้ ตวั เลขแทน ดังนี ้
1 = คณะบริหารธุรกิจ
2 = คณะบัญชี
3 = คณะเศรษฐศาสตร์
4 = คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
5 = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6 = คณะนิเทศศาสตร์
7 = คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 = คณะนิติศาสตร์
ลาดับวิชาตังแต่
้ 1-9

3.1.3.2 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา จานวน 15 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
HG008
HG009

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 15

จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษาด้ วยตนเอง)
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน HG009
(English for Communication 2)
หรื อ คะแนน
TOEIC 250
หรื อเทียบเท่า
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน HG010
(English for Communication 3)
หรื อ คะแนน
TOEIC 350
หรื อเทียบเท่า
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน HG011
(English for Communication 4)
หรื อ คะแนน
TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า
หมายเหตุ สาหรับกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรื อเทียบเท่า
ตามที่ระบุไว้ ในคาอธิบายรายวิชา เพื่อขอยกเว้ นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้ องยื่นผล
คะแนนสอบ TOEIC ให้ เสร็ จสิ ้นภายในภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ที่นกั ศึกษาเข้ า
ศึกษา ในกรณี ที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถได้ รับการ
ยกเว้ นวิชาภาษาอังกฤษได้ ทกุ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และต้ องลงทะเบียนเรี ยน
รายวิช าอื่ น ๆ ที่ เปิ ด สอนในมหาวิท ยาลัย ฯ (ยกเว้ น รายวิช าในหมวดวิช าศึก ษาทั่วไป)
ทดแทนให้ ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้ รับการยกเว้ น เพื่ อให้ มีจานวนหน่วยกิ
ตครบตามที่หลักสูตรกาหนด
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SG004

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
คณิตศาสตร์ และสถิตสิ าหรับชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily
Life)

SG005

จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

-
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SG006

การรู้ทางดิจิทลั
(Digital Literacy)

3(3-0-6)

-

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
BG003 การประกอบการเชิงนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovative Entrepreneurship)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
HG022 การบริ หารตนเอง
3(3-0-6)
(Self-Management)

รหัสวิชา
HG032

- กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อวิชา
ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)

จานวน 3 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
-

2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 100 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน จานวน 21 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
(1) ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 12 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ST181

ST188

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)
-

เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื ้องต้ น
(Fundamentals of Chemistry and Food
Analysis)
การจัดการวัตถุดบิ ต้ นน ้าในระบบอาหาร
)Management of Upstream Materials in
Food System(

3(3-0-6)

-
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SC283
ST185

จุลชีววิทยาทางอาหารเบื ้องต้ น
(Fundamentals of Food Microbiology)
ชีวเคมีอาหารเบื ้องต้ น
(Fundamentals of Food Biochemistry)

3(2-3-4)
3(2-3-4)

ศึกษาก่อน ST181SC--เคมีและการ
วิเคราะห์อาหาร
เบื ้องต้ น

(2) ด้ านบริหารธุรกิจ จานวน 9 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
AC951 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
3(2-2-5)
(Introduction to Accounting)
BA102 การจัดองค์การและการบริหาร
3(3-0-6)
(Organization and Management)
รหัสวิชา
BA210

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจ
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน SG005
(Quantitative Analysis and Business
คณิตศาสตร์ และ
Statistics)
สถิตสิ าหรับ
ชีวิตประจาวัน

- กลุ่มวิชา เอก – บังคับ จานวน 64 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
(1) ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 43 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ST187 วิทยาศาสตร์ การอาหารเบื ้องต้ น
3(2-3-4)
(Introduction to Food Science)
SD206 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน ST185
(Nutrition for Health)
ชีวเคมีอาหาร
เบื ้องต้ น
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SD213

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
(Food Processing Technology)
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Food and Biotechnology)
ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้ าน
สุขาภิบาล
(Food Safety and Sanitation Standards)
นโยบาย กฎหมาย และข้ อกาหนดเกี่ยวกับอาหาร
(Food Policy, Regulations, and Law)
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี
(Bakery Products Technology and Business)
การควบคุมคุณภาพอาหาร
(Food Quality Control)
ระบบบริหารคุณภาพอาหาร
(Food Quality Management System)
เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและการออกแบบ
(Food Packaging Technology and Design)
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
(Food Product Research and Development)
สัมมนาทางธุรกิจอาหาร
(Seminar in Food Business)
โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
(Special Project in Food Business )
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์
สัตว์ปีกและไข่
(Meat, Poultry and Egg Products Technology
and Business)

SD208
SD209

SD316
SD324
SD331
SD332
SD425
SD426
SD427
SD428
SD429

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

-

3(2-3-4)

-

3(3-0-6)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-3-4)

-

1(1-0-2)

-

3(0-6-3)

-

3(2-3-4)

-
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รหัสวิชา
SD434

รหัสวิชา
BA201
BA205
BA304

BE301
BH302

EC913
SD318

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
(Beverage Products Technology and
Business)

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)
-

(2) ด้ านบริหารธุรกิจ จานวน 21 หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
ศึกษาก่อน AC951
(Business Finance)
หลักบัญชีเบื ้องต้ น
การจัดการการปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน BA102
(Operations Management)
การจัดการองค์การ
และการบริ หาร
หลักการประกอบการ
3(3-0-6)
(Principles of Entrepreneurship)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน BA102
(Human Resource Management)
การจัดการองค์การ
และการบริ หาร
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานอาหาร
3(3-0-6)
(Logistics and Food Supply Chain
Management)
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รหัสวิชา
SD322

SD323
SD325

SD329
SD430

SD431
SD440

SD458

- กลุ่มวิชา เอก-เลือก จานวน 15 หน่ วยกิต
แผนปกติ เลือก จานวน 15 หน่วยกิต และการฝึ กงาน
แผนที่มีวิชาสหกิจศึกษา เลือก จานวน 9 หน่วยกิต
และ วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
(1) ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
แผนปกติ เลือกจานวน 9 หน่วยกิต
แผนที่มีวิชาสหกิจศึกษา เลือกจานวน 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
3(2-3-4)
สุขภาพ
(Health Food Products Technology and
Business)
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช
3(2-3-4)
(Cereal Products Technology and Business)
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
3(2-3-4)
(Fruit and Vegetable Products Technology
and Business)
การประกอบธุรกิจอาหารเชิงสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Food Entrepreneurship)
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-4)
(Fishery Products Technology and
Business)
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-4)
(Dairy Products Technology and Business)
ประเด็นปัจจุบนั ในเทคโนโลยีและธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Current Topics in Food Technology and
Business)
เทคโนโลยีทางเอนไซม์ในธุรกิจอาหาร
3(2-3-4)
(Enzyme Technology in Food Business)
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(2) ด้ านบริหารธุรกิจ
แผนปกติ เลือกจานวน 6 หน่วยกิต
แผนที่มีวิชาสหกิจศึกษา เลือกจานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
SD327
SD443

SD445
SD451

BE306
BE320
BT351
SD461
SD498

SD499

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
(Franchise Management)
การจัดการธุรกิจอาหารระหว่างประเทศ
(International Food Business
Management)
ธุรกิจการค้ าปลีกอาหาร
(Food Retail Business)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจอาหาร
(Electronic Commerce for Food
Business)
การจัดการธุรกิจครอบครัว
(Family Business Management)
การประกอบธุรกิจบริ การ
(Entreprenuership in the Service Sector)
การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
(Restaurant Business Management)
การฝึ กงาน
(Practicum)
1 ไร่ 1 แสน
(One Rai for One Hundred Thousand
Baht)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

-

ลงทะเบียนไม่ต่ากว่า
90 หน่วยกิต

3(3-0-6)

6(0-40-20)

-
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย
รายวิชาที่ได้ รับการยกเว้ นสาหรับนักศึกษา ปวส เทียบโอน .
เทียบโอนที่เข้ าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้ ได้ รับการยกเว้ น .นักศึกษา ปวสรายวิชา
ดังต่ อไปนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1. กลุม่ วิชาภาษา ได้ รับการยกเว้ น
-

วิชา HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

-

วิชา HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication 1)

1.2 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้ รับการยกเว้ นทังหมด
้
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ ได้ รับการยกเว้ นทังหมด
้
1.4 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ ได้ รับการยกเว้ นทังหมด
้
1.5 กลุม่ วิชาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ รับการยกเว้ นทังหมด
้
2. หมวดวิชาเฉพาะ ได้ รับการยกเว้ น
- วิชา SD461 การฝึ กงาน (Practicum)
- รายวิชาอื่นสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยว่าด้ วยการ
เทียบโอนหน่วยกิตในการเข้ าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้ วย
การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์
จากการศึกษานอกระบบและ/หรื อการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้ าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ รับการยกเว้ นทังหมด
้

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 23

2.6.1.1 แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี แผนปกติ จานวน 136 หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ST181

เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Chemistry and Food Analysis
การจัดการวัตถุดบิ ต้ นน ้าในระบบอาหาร
Management of Upstream Materials in Food System
การจัดองค์การและการบริหาร
Organization and Management
การประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneurship
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
English for Communication 1
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
Mathematics and Statistics for Daily Life
รวม

ST188
BA102
BG003
HG009
SG005

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ศึกษาก่อน ST181

BA210

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics

ST185

ชีวเคมีอาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Food Biochemistry
วิทยาศาสตร์ การอาหารเบื ้องต้ น
Introduction to Food Science
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3(2-3-4)

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
Global Life Skills

3(3-0-6)

ST187
HG008
HG010

HG032

ศึกษาก่อน SG005

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน TOEIC
250 หรือเทียบเท่า

18

24 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2559)

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SC283
SD206
AC951
BE301
HG011

HG022

ชื่อวิชา

จุลชีววิทยาทางอาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Food Microbiology
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
Nutrition for Health
หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
Introduction to Accounting
หลักการประกอบการ
Principles of Entrepreneurship
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
English for Communication 3

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(2-3-4)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน ST185

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

การบริหารตนเอง
Self-Management

ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน TOEIC 350
หรือเทียบเท่า

3(3-0-6)
รวม

18

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(2-3-4)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ศึกษาก่อน AC951

SD213

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Food Processing Technology

BA205

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(2-2-5)

SD209

ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้ านสุขาภิบาล
Food Safety and Sanitation Standards

3(2-3-4)

SD208

อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
Food and Biotechnology

3(3-0-6)

SG004
หรือ
SG006

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
Modern Science and Technology หรือ
การรู้ทางดิจิทลั
Digital Literacy
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
English for Communication 4

3(3-0-6)

HG012

3(3-0-6)

รวม

ศึกษาก่อน HG011
หรือ คะแนน TOEIC 450
หรือเทียบเท่า

18
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ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SD331
SD324
BH302
BA201
BA304

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)

การควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Quality Contral
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี
Bakery Products Technology and Business
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การจัดการการปฏิบตั ิการ
Operations Management
วิชาเอกเลือก 1 วิชา

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(2-3-4)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน BA102

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

รวม

ศึกษาก่อน BA102

3
18

ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SD316

นโยบาย กฎหมาย และข้ อกาหนดเกี่ยวกับอาหาร
Food Policy, Regulations, and Law
ระบบบริหารคุณภาพอาหาร
Food Quality Management System
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานอาหาร
Logistics and Food Supply Chain Management
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ สัตว์ปีก และ ไข่
Meat, Poultry and Egg Products Technology and
Business
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
Introduction to Economics
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

SD332
SD318
SD429

EC913

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

3(3-0-6)
3
18

ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
SD461

ชื่อวิชา
การฝึ กงาน

หน่ วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ลงทะเบียนไม่ต่ากว่า
90 หน่วยกิต

26 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2559)

ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SD425
SD426
SD427
SD434

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและการออกแบบ
Food Packaging Technology and Design
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Research and Development
สัมมนาทางธุรกิจอาหาร
Seminar in Food Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
Beverage Products Technology and Business
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(2-3-4)
1(1-0-2)
3(2-3-4)

รวม

3
3
16

ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคปลาย
รหัสวิชา

SD428

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(0-6-3)

โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
Special Project in Food Business
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

6
3
12
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แผนการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี แผนที่มีวิชาสหกิจศึกษา จานวน 136 หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ST181

เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Chemistry and Food Analysis
การจัดการวัตถุดบิ ต้ นน ้าในระบบอาหาร
Management of Upstream Materials in Food System
การจัดองค์การและการบริหาร
Organization and Management
การประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneurship
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
English for Communication 1
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
Mathematics and Statistics for Daily Life
รวม

ST188
BA102
BG003
HG009
SG005

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ศึกษาก่อน ST181

BA210

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics

ST185

ชีวเคมีอาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Food Biochemistry
วิทยาศาสตร์ การอาหารเบื ้องต้ น
Introduction to Food Science
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3(2-3-4)

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
Global Life Skills

3(3-0-6)

ST187
HG008
HG010

HG032

ศึกษาก่อน SG005

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน TOEIC
250 หรือเทียบเท่า

18

28 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2559)

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SC283
SD206
AC951
BE301
HG011

HG022

ชื่อวิชา

จุลชีววิทยาทางอาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Food Microbiology
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
Nutrition for Health
หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
Introduction to Accounting
หลักการประกอบการ
Principles of Entrepreneurship
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
English for Communication 3

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(2-3-4)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน ST185

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

การบริหารตนเอง
Self-Management

ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน TOEIC 350
หรือเทียบเท่า

3(3-0-6)
รวม

18

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(2-3-4)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ศึกษาก่อน AC951

SD213

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Food Processing Technology

BA205

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(2-2-5)

SD209

ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้ านสุขาภิบาล
Food Safety and Sanitation Standards

3(2-3-4)

SD208

อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
Food and Biotechnology

3(3-0-6)

SG004
หรือ
SG006

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
Modern Science and Technology หรือ
การรู้ทางดิจิทลั
Digital Literacy
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
English for Communication 4

3(3-0-6)

HG012

3(3-0-6)

รวม

ศึกษาก่อน HG011
หรือ คะแนน TOEIC 450
หรือเทียบเท่า

18
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ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SD331
SD324
BH302
BA201
BA304

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)

การควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Quality Contral
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี
Bakery Products Technology and Business
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การจัดการการปฏิบตั ิการ
Operations Management
วิชาเอกเลือก 2 วิชา

เงื่อนไขก่ อนเรี ยน

3(2-3-4)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน BA102

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

รวม

ศึกษาก่อน BA102

6
21

ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคปลาย
รหัสวิชา

SD316
SD332
SD318
SD429

EC913

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

นโยบาย กฎหมาย และข้ อกาหนดเกี่ยวกับอาหาร
Food Policy, Regulations, and Law
ระบบบริหารคุณภาพอาหาร
Food Quality Management System
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานอาหาร
Logistics and Food Supply Chain Management
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ สัตว์ปีก และ ไข่
Meat, Poultry and Egg Products Technology and
Business
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
Introduction to Economics
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

3(3-0-6)

รวม

3
3
21
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ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SD499
SD428

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
6(0-40-20)
3(0-6-3)

สหกิจศึกษา
โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
Special Project in Food Business
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

9

ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคปลาย
รหัสวิชา

SD425
SD426
SD427
SD434

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและการออกแบบ
Food Packaging Technology and Design
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Research and Development
สัมมนาทางธุรกิจอาหาร
Seminar in Food Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
Beverage Products Technology and Business
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(2-3-4)
1(1-0-2)
3(2-3-4)

รวม

3
13
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
1) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต
HG008

ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
(Thai for Communication)
พัฒ นาทักษะการใช้ ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็ นระบบและสามารถสือ่ สารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

HG009

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
3 (3-0-6)
(English for Communication 1)
พัฒ นาทัก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สารในชี วิต ประจาวัน โดยเน้ น ทัก ษะการฟั ง
เพื่ อจับใจความสาคัญ และรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนาสัน้ ๆ การพูดทักทาย เริ่ มต้ น
สนทนา แนะนาตนเอง ต้ อนรับ ถามและตอบข้ อมูลอย่างง่าย การอ่านข้ อความระดับย่อหน้ าอย่าง
ง่ายๆ เพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้ อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัว่ ไปและผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
3 (3-0-6)
(English for Communication 2)
ศึกษาก่อน HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1 หรื อ
คะแนน TOEIC 250 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ นทักษะการฟั งเพื่อจับ
ใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนาที่ซบั ซ้ อนขึ ้น การมีสว่ นร่วมในการสนทนา
โดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน รวมทังการ
้
นาเสนอและเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้ อความในหัวข้ อที่หลากหลาย และสามารถ
สรุปเรื่ องได้ การเขียนข้ อความในหัวข้ อที่หลากหลายทังในรู
้ ปแบบทัว่ ไปและผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
3 (3-0-6)
(English for Communication 3)
ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2 หรื อ
คะแนน TOEIC 350 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทางธุรกิจในชีวิตประจาวัน ซึง่ เป็ น การบูรณาการ
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นการสนทนาทางโทรศัพท์ การนาเสนอ ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท สินค้ า และ
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บริ การ การเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและสรุปใจความสาคัญ ในเรื่ องที่อา่ น
HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4
3 (3-0-6)
(English for Communication 4)
ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3 หรื อ
คะแนน TOEIC 450 หรื อเทียบเท่า
พั ฒ นาทั ก ษ ะการใช้ ภาษ าอั ง ก ฤษ เพื่ อการสื่ อ สารทางธุ ร กิ จในชี วิ ต ป ระจ าวั น
ซึ่งเป็ นการบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นการประชุม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
เบื ้องต้ น และ การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จาลอง การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติสว่ นตัว
ในรูปแบบทัว่ ไปและผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านบทความและสรุปความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจใน
ปั จจุบนั รวมทังการสื
้
อ่ สารทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต

SG004

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Science and Technology)
วิท ยาการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีส มัย ใหม่ นวัต กรรม และการสร้ า งองค์ค วา มรู้
ความก้ าวหน้ าทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ ม และการพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับความต้ องการของมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ พลังงาน
ทดแทน นาโนเทคโนโลยี

SG005

คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
ความสาคัญของคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ บทบาทของคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ที่ ใช้
ใน
ชีวิตประจาวันและในทางธุรกิ จ การวิเคราะห์ ข้อมูลเบื อ้ งต้ นและการแปลผลโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ ที่
ทันสมัย

SG006

การรู้ทางดิจิทลั
(Digital Literacy)

3 (3-0-6)

การใช้ สื่อดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สาร แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และทางาน
ร่ วมกัน การใช้ เครื่ องมือและแหล่งทรัพยากรดิจิทลั ในการค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์และประเมินข้ อมูล
เพื่อการตัดสินใจและแก้ ปัญหา การศึกษาองค์ความรู้ ใหม่ ๆ การสร้ างสรรค์และนาเสนอผลงานดิจิทั ล

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 31

จริ ยธรรมและความปลอดภัยในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตลอดจนผลกระทบของสื่ อ
ดิจิทลั ที่มีตอ่ บุคคล ธุรกิจ และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
BG003

การประกอบการเชิงนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(Innovative Entrepreneurship)
หลักการและการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางด้ านนวัตกรรมการประกอบการ รู ปแบบการท า ธุ รกิ จ
สมัยใหม่ ความรู้ เบือ้ งต้ นด้ านการเงิน การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จ
หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทังเศรษฐกิ
้
จพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ เศรษฐกิจสี
เขียว ความรับผิดชอบต่อสังคม และวิสาหกิจชุมชน
4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต

HG022

การบริ หารตนเอง
3 (3-0-6)
(Self- Management)
หลัก การและการประยุก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เรื่ อ งความแตกต่ า งระหว่า งบุค คลทางจิ ต วิ ท ยา
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม่ เกี่ยวกับการรับรู้ การเรี ยนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์
การมีวฒ
ุ ิภาวะ และสุขภาวะ มีความอดทน ใจกว้ าง ยอมรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่าง การนาและการ
ทางานเป็ นทีม การจัดการความขัดแย้ ง อย่างสร้ างสรรค์ หลักการคิดและการใช้ เหตุผล การวิเคราะห์
และเข้ าใจพฤติกรรมของมนุษย์ และนาไปสู่การรู้ จักตนเอง เข้ าใจผู้อื่นและปรับตัวได้ มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในการดาเนินชีวิต
5) กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 หน่ วยกิต

HG032

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
3 (3-0-6)
(Global Life Skills)
ความรู้ และทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิตทังของตนเองและทางสั
้
งคม ระบบทางสังคมโครงสร้ าง
และสถาบัน ทางสัง คม ความเป็ น พลเมือ งในสัง คมภายใต้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย การเปลี่ย นแปลง
ของสัง คมโลกและกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีต่อ สั งคมไทย ตลอดจนศิลปะ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ในสังคมโลก รวมทังการพั
้
ฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริ มสร้ างทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม และการพัฒนา
สังคมให้ อยูด่ ีมีสขุ รวมทังสร้
้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างประเทศ

2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่ วยกิต
2.1

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน 21 หน่ วยกิต
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-ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 12 หน่ วยกิต
ST181

เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื ้องต้ น
3(2-3-4)
(Fundamentals of Chemistry and Food Analysis)
การเตรี ยมสารละลาย สารละลายกรด-เบส ประเภทของสารอินทรี ย์ หลักการวิเคราะห์ทาง
เคมี เทคนิคการแยก เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี องค์ประกอบทางเคมีในอาหารและการวิเคราะห์
โดยมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา

ST188

การจัดการวัตถุดิบต้ นน ้าในระบบอาหาร
3(3-0-6)
(Management of Upstream Materials in Food System)
วัตถุดิบจากพืชและสัตว์ทใี่ ช้ ในการผลิตอาหาร การเลือกซื ้อ การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหาร
เชิงธุรกิจ การเก็บรักษาและปฏิบตั ิการหลังการเก็บเกี่ยว วัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริ โภค และ
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิที่ดใี นการเพาะปลูกและเลี ้ยงสัตว์ การจัดการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

SC283

จุลชีววิทยาทางอาหารเบื ้องต้ น
(Fundamentals of Food Microbiology)

3(2-3-4)

ประวัติและการพัฒนาการทางจุลชีววิทยา ชนิดของจุลนิ ทรี ย์ที่มีความสาคัญทางอาหาร ปั จจัย
ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ในอาหาร การปนเปื อ้ นและการเน่าเสียของอาหารชนิดต่างๆ
จุลิน ทรี ย์ กับ การถนอมอาหาร โรคอาหารเป็ น พิ ษ ที่ เกิ ด จากแบคที เรี ย อาหารหมัก ดอง การตรวจ
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา โดยมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
ST185

ชีวเคมีอาหารเบื ้องต้ น
3(2-3-4)
(Fundamentals of Food Biochemistry)
ศึกษาก่อน ST181 เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื ้องต้ น
พื ้นฐานทางชีวเคมี คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและเพปไทด์ โปรตีน โครงสร้ างสามมิติ
ของโปรตี น เอนไซม์ ไฮโดรคอลลอยด์ แร่ ธาตุ น า้ วิ ต ามิ น รงควัต ถุ สารให้ รสและสารให้ ก ลิ่ น
องค์ ประกอบและโครงสร้ างของอาหาร ความสาคัญ ของชี วเคมีอาหารกับคุณภาพของผลิตภัณ ฑ์
อาหาร การเปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในระหว่างการแปรรู ปและ
การเก็บรักษา การป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร ชีวเคมีอาหาร
ของสารธรรมชาติกบั การประยุกต์ใช้ ในอาหาร โดยมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
- ด้ านบริหารธุรกิจ 9 หน่ วยกิต

AC951

หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
(Introduction to Accounting)

3(2-2-5)
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SC---

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับบัญชี หลักการบันทึกในสมุดบันทึกรายการขันตอน
้
และผ่านไปยัง
สมุดบันทึกรายการขันปลาย
้
สาหรับกิจการบริ การและซื ้อขายสินค้ ารวมถึงการซื อ้ ขายสินค้ า
ต่างประเทศ การจัดทางบทดลอง งบการเงิน โดยเฉพาะงบกาไร ขาดทุน งบดุล งบการแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนเจ้ าของและงบกระแสเงินสด
การจัดองค์การและการบริ หาร
3(3-0-6)
(Organization and Management)
การดาเนินงานขององค์การธุรกิจอย่างเป็ นระบบ การกาหนดทิศทางและนโยบายขององค์กร
กระบวนการทางการจัดการในองค์กรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน้ าที่ทางการจัดการ
และผลกระทบของสภาพแวดล้ อมภายนอกทีม่ ีตอ่ องค์กร เพื่อให้ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบตั ิการ
เข้ ากับหน้ าที่อื่น ๆ ขององค์กรสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis and Business Statistics)
ศึกษาก่อน SG005 คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวติ ประจาวัน
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
เทคนิคการตัดสินใจ
ภายใต้ ความไม่แน่นอน การตัดสินใจภายใต้ ความเสีย่ ง การวิจยั ดาเนินงานเบื ้องต้ น การ
โปรแกรมเชิงเส้ น ปั ญหาการขนส่ง ปั ญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะห์โครงข่ายงาน ตัวแบบ
สินค้ าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจาลอง สถานการณ์เบื ้องต้ น รวมทังประยุ
้
กต์ใช้
สถิติเชิงพรรณนา และสถิตเิ ชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

BA102

BA210

2.2

กลุ่มวิชาเอก-บังคับ 64 หน่ วยกิต
-ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 43 หน่ วยกิต

ST187

SD206

SD213

วิทยาศาสตร์ การอาหารเบื ้องต้ น
3(2-3-4)
(Introduction to Food Science)
ความสาคัญของวิทยาศาสตร์ การอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร
ความสาคัญ ของการแปรรู ปผลิตผลเกษตร และการวางแผนการแปรรู ปผลิตผลเกษตร วัตถุเจื อปน
อาหาร ปฏิบตั ิการเฉพาะหน่วยในการผลิตอาหาร การเตรี ยมวัตถุดิบและการแปรรู ปวัตถุดิบเบื ้องต้ น
จรรยาบรรณของผู้ประกอบการทางด้ านอาหาร โดยมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
(Nutrition for Health)
ศึกษาก่อน ST185 ชีวเคมีอาหารเบื ้องต้ น
บทบาทและหน้ าที่ของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ ระหว่างอาหารกับร่ างกาย ความต้ องการ
สารอาหารในแต่ละวัน คุณค่าทางโภชนาการของอาหารกับสุขภาพ ฉลากโภชนาการ การกล่าวอ้ างทาง
โภชนาการ ปั ญหาทางโภชนาการในปั จจุบนั และ แนวทางการป้องกันการเกิดโรคที่สมั พันธ์กบั อาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(2-3-4)
(Food Processing Technology)

34 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2559)

การแปรรู ปอาหารด้ วยความร้ อน การผลิตอาหารกระป๋ อง การเก็บรักษาอาหารด้ วยอุณหภูมิต่า
การทาแห้ ง อบ รมควัน การทาให้ เข้ มข้ น กระบวนการเอ็กซทรูชนั การถนอมอาหารโดยไม่ใช้ ความร้ อน
การแปรรู ป แบบผสมผสาน และการแปรรู ป อาหารด้ ว ยกระบวนการอื่ น ๆ โดยมี ก รณี ศึ ก ษาและ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD208

อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Food and Biotechnology)
หลักการและความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสมัยใหม่ ความหลากหลายของ
อาหารชนิดใหม่ นวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตและสร้ างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตรด้ วย
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีพนั ธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโน้ มการนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ในธุรกิจอาหาร

SD209

ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้ านสุขาภิบาล
3(2-3-4)
(Food Safety and Sanitation Standards)
ข้ อกาหนดด้ านสุขาภิบาลอาหารสาหรับการจัดและบริ การอาหาร แนวทางในการประกอบ
กิจการร้ านอาหารให้ ถกู กฎหมาย แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์การ ปฏิบตั ิทางการผลิตที่ดี
(GMP) ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบของสถานทีต่ งและอาคารผลิ
ั้
ต เครื่ องมือ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิต หลักการทาความสะอาดและการควบคุมคุณภาพน ้าทีใ่ ช้ ในโรงงาน
และการบาบัดน ้าเสีย การบารุงรักษาเครื่ องจักร การควบคุมสัตว์พาหะ หลักการวิเคราะห์อนั ตรายและ
จุดวิกฤติทตี่ ้ องควบคุม (HACCP) และมาตรฐานระบบบริ หารความปลอดภัยของอาหาร เช่น ระบบ ISO
รวมทังศึ
้ กษาภาคปฏิบตั ิการซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา

SD316

นโยบาย กฎหมาย และข้ อกาหนดเกี่ยวกับอาหาร
3(3-0-6)
(Food Policy, Regulations, and Law)
กฎหมายและข้ อกาหนดทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้ องกับอาหารและการดาเนินธุรกิจ นโยบาย ทางการค้ า
ระหว่างประเทศ การนาเข้ าและส่งออกสินค้ าอาหาร มาตรการและข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมและ
ความปลอดภัยของอาหาร การระบุข้อมูลบนฉลากอาหาร การขอจดทะเบียนธุรกิจอาหาร กฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายอาหาร

SD324

เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี
3(2-3-4)
(Bakery Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเบเกอรี กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี ประเภทต่างๆ การ
ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ
การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่
สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
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SD331

การควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-3-4)
(Food Quality Control)
ความสาคัญของการควบคุมคุณภาพ การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพของธุรกิจ
ร้ านอาหารตังแต่
้ การคัดเลือกวัตถุดิบ วิธีการประกอบอาหาร การบริ การ รวมถึง การขนส่ง หลักการ
ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ปั จจัยคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพอาหารทางกายภาพ
เคมี จุลนิ ทรี ย์ การใช้ ประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพอาหาร สถิติในการควบคุมคุณภาพ
แผนภูมิควบคุมคุณภาพกับการควบคุมกระบวนการผลิต รวมทังศึ
้ กษาภาคปฏิบตั ิการซึ่งสอดคล้ องกับ
เนื ้อหาวิชา

SD332

ระบบบริ หารคุณภาพอาหาร
3(3-0-6)
(Food Quality Management System)
หลักการและความสาคัญของการประกันคุณภาพอาหาร แนวคิด ขอบข่าย บทบาทของการ
ประกันคุณภาพอาหารตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน การจัดการคุณภาพแบบทุกคนมีสว่ นร่วม และการสร้ างกลุม่
คุณภาพงาน มาตรฐานแบบสมัครใจเพื่อการส่งออกสูร่ ะดับสากล เช่น British Retail Consortium
(BRC), International Food Standard (IFS) และ มาตรฐานของ International Organization for
Standardization รวมทังมี
้ การศึกษาดูงานนอกสถานที่

SD425

เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและการออกแบบ
3(3-0-6)
(Food Packaging Technology and Design)
สมบัติของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทแก้ ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ชนิดและการเลือกสีที่ใช้ ในการ
พิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์วสั ดุและภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับยืดอายุการเก็บอาหาร
รวมถึงแนวโน้ มการใช้ เทคโนโลยีการบรรจุสมัยใหม่ และความปลอดภัยในการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจน
พื ้นฐานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหาร

SD426

การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-4)
(Food Product Research and Development)
หลัก การเบื อ้ งต้ นในการวิ จัย พัฒ นาและออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร สร้ างแนวความคิ ด
ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม การวางแผนทดลองสาหรับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
และพัฒ นาสูตร กระบวนการผลิตและผลิตภัณ ฑ์ ต้นแบบให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภค การ
ส ารวจความต้ อ งการของผู้บ ริ โภค การวางแผนงานก่ อ นวางตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ก รณี ศึ ก ษาและ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา

SD427

สัมมนาทางธุรกิจอาหาร
(Seminar in Food Business)

1(1-0-2)
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นาเสนอและร่ วมอภิปรายในหัวข้ อใดหัวข้ อหนึ่ง ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการธุรกิจอาหารหรื อใน
สาขาที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิชา
SD428

โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
3(0-6-3)
(Special Project in Food Business)
การศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบที่เกี่ยวข้ องกับการทาแผนธุรกิจ การทาธุรกิจจาลอง หรื อการ
วิจยั เชิงประยุกต์ทางด้ านธุรกิจอาหาร ซึง่ ประกอบด้ วยการวางแผน การลงทุน การดาเนินงาน การตลาด
และการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการทารายงาน/การนาเสนอโครงการ

SD429

เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่
3(2-3-4)
(Meat, Poultry and Egg Products Technology and Business)
ความหมายของเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ พันธุ์สตั ว์ให้ เนื ้อ องค์ประกอบทางเคมีและ
โครงสร้ างของเนื ้อสัตว์ การเปลีย่ นแปลงสภาพจากกล้ ามเนื ้อเป็ นเนื ้อสัตว์ การฆ่าโค สุกรและการตัด
แต่งซากแบบมาตรฐานสากล วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ เช่น หมูหยอง ไส้ กรอก แฮม เบคอน ลูกชิ ้น กุนเชียง แหนม ไส้ กรอกเปรี ย้ ว หมูยอ
โครงสร้ างและสมบัติทางกายภาพของไข่ คุณภาพและมาตรฐานของไข่ อุตสาหกรรมไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งและไก่แปรรูป บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ มาตรฐานเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
โครงการเนื ้อสัตว์อนามัย กรณีศกึ ษา HACCP Plan ของโรงงานแปรรูปเนื ้อสัตว์ขนาดย่อม และ
ปฏิบตั ิการกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ชนิดต่างๆ

SD434

เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
3(2-3-4)
(Beverage Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม ชนิดของเครื่ องดืม่ ส่วนประกอบและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มประเภทต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบตามมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องดืม่ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บ
รักษา สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ม การเขียนแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์เครื่ องดืม่ แนวโน้ มของเครื่ องดื่มในอนาคต โดยมี
กรณีศกึ ษาและปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องเนื ้อหาวิชา
- ด้ านบริหารธุรกิจ 21 หน่ วยกิต

BA201

หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความสาคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ตอ่ ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้ อมที่มีอิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค การแบ่งส่วน
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ตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่งสิน ค้ าและบริ ก ารในใจผู้บริ โภค ส่วนประสม
การตลาด นาการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในส่วนประสมทางการตลาดรูปแบบใหม่
BA205

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business Finance)
ศึกษาก่อน AC951 หลักบัญชีเบื ้องต้ น
บทบาท หน้ า ที่ แ ละเป้ า หมายของการบริ ห ารทางการเงิ น ของธุร กิ จ การวางแผนและการ
ตัดสินใจด้ านการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนในระยะต่าง ๆ โครงสร้ างทางการเงินและต้ นทุนเงินทุน
การตัดสินใจลงทุน การจัดทางบประมาณลงทุน การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน
นโยบายเงินปั นผล การวิเคราะห์ความเสีย่ งจากการลงทุน ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ทางการเงิน

BA304

การจัดการการปฏิบตั ิการ
3(3-0-6)
(Operations Management)
ศึกษาก่อน BA102 การจัดองค์การและการบริ หาร
ลักษณะและความสาคัญของการบริ หารการจัดการผลิต การพยากรณ์ความต้ องการของลูกค้ า
การออกแบบสินค้ าและบริ การ การตัดสินใจด้ านการผลิต การเลือกทาเลที่ตงั ้ การวางผังโรงงาน การ
บริ หารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน การจัดการด้ านคุณภาพ ระบบความปลอดภัยในโรงงาน
ระบบการจัดซือ้ ระบบการควบคุมสินค้ าคงคลัง ระบบการบ ารุ งรักษา การวางแผนความต้ องการ
วัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ง และการใช้ โปรแกรมสัง่ ซื ้อเข้ าช่วยในการจัดการด้ านการผลิต

BE301

หลักการประกอบการ
3(3-0-6)
(Principles of Entrepreneurship)
หลักการประกอบการ คุณลักษณะ ทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการ การแสวงหา
และประเมินโอกาส อุปสรรคของธุรกิจ การจัดตังกิ
้ จ การ และการสร้ างตัวแบบทางธุรกิจ เพื่อกาไรและ
เติบโต รวมถึงกรณี ศึกษาจากประสบการณ์ ของผู้ประกอบการในการเริ่ มต้ นธุรกิจ และเรื่ องราวชี วิต
ผู้ประกอบการ

BH302

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
ศึกษาก่อน BA102 การจัดองค์การและการบริ หาร
แนวคิ ด สมัย ใหม่ในการจัด การทรั พ ยากรมนุษ ย์ ในเรื่ อ ง การวางแผนกาลังคน การสรรหา
คัดเลือก การฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริ หารค่าตอบแทน
แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและการป้องกันอุบตั ิเหตุ ตลอดจนการธารงรักษาบุคลากรให้ เกิดความ
พึงพอใจในการทางาน
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
3(3-0-6)

EC913
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(Introduction to Economics)
หลัก พื น้ ฐานทางเศรษฐกิ จ ทั่ ว ไประดับ จุ ล ภาคและมหภาค การท างานกลไกของราคา
โครงสร้ างตลาดแบบต่าง ๆ การผลิตและต้ นทุนการผลิต ปั ญหาผลกระทบภายนอกและการจัดสรร
สินค้ าสาธารณะ หลักการเบื ้องต้ นของการคานวณรายได้ ประชาชาติ โครงสร้ างของระบบเศรษฐกิจ
ไทย การบริ โภค การออม การลงทุน ตลาดเงิน และตลาดทุน การค้ าระหว่างประเทศ นโยบาย
การเงิน และการคลัง ปั ญ หาเศรษฐกิ จที่สาคัญ อาทิ เงิ นเฟ้อ การว่างงาน เงิ นฝื ด เงิ นตึง รวมทัง้
ปั ญหาเศรษฐกิจปั จจุบนั และแนวทางการแก้ ไข
SD318

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานอาหาร
3(3-0-6)
(Logistics and Food Supply Chain Management)
บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ลักษณะ
และขัน้ ตอนการด าเนิ นงาน กระบวนการสัง่ ซื อ้ การด าเนิ นงานด้ านสินค้ าคงคลัง การคลังสิน ค้ า
อุปกรณ์ ขนถ่ายสินค้ าและบรรจุภณ
ั ฑ์ การขนส่งและการกระจายสินค้ า การจัดการองค์กรโลจิสติกส์
ตลอดจนวิธีควบคุมการปฏิบตั ิงานและวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ การใช้ องค์ความรู้ ในการเพิ่ม
มูลค่าในห่วงโซ่คุณค่าอาหาร
การตรวจสอบติดตาม การสืบย้ อนกลับ ระบบสารสนเทศใน
เครื อข่ายโลจิสติกส์
2.3 กลุ่มวิชา เอก-เลือก จานวน 15 หน่ วยกิต
แผนปกติ เลือกจานวน 15 หน่วยกิต และการฝึ กงาน
แผนที่มีวิชาสหกิจศึกษา เลือกจานวน 9 หน่วยกิต และ
วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
แผนปกติ เลือกจานวน 9 หน่วยกิต
แผนที่มีสหกิจศึกษา เลือกจานวน 6 หน่วยกิต

SD322

เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-3-4)
(Health Food Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ กระบวนการผลิตอาหารพลังงานตา่ อาหารเพื่อ
วัตถุประสงค์พิเศษ อาหารเสริ ม อาหารเพื่อผู้สงู อายุ อาหารเพือ่ ความงาม สมุนไพรในอุตสาหกรรม
อาหาร การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐาน
กฎหมายและข้ อบังคับในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด
กระบวนการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การเขียนและพัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ แนวทางและการบริ หารจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
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SD323

เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช
3(2-3-4)
(Cereal Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมธัญพืช กระบวนการผลิตผลิตภัณ ฑ์ ธัญพืชประเภทต่างๆ การ
ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ธัญพืช สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช การเขียน
และพัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์ธัญพืช แนวทางและการบริ หารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ธัญพืชใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา

SD325

เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
3(2-3-4)
(Fruit and Vegetable Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมผักและผลไม้ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ ประเภท
ต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้ การเขีย นและพัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณ ฑ์ ผกั และผลไม้ แนวทางและการบริ หาร
จัด การธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผัก และผลไม้ ในธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โดยมี ก รณี ศึ ก ษาและ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา

SD329

การประกอบธุรกิจอาหารเชิงสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Food Entrepreneurship)
การจาแนกประเภทกลุม่ ธุรกิจอาหารตามชนิดผลิตภัณฑ์
กระบวนการในการสร้ างธุรกิจ
ด้ านอาหาร การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การกาหนดแนวคิดธุรกิจ แนวคิดและกระบวนการใน
การสร้ างนวัตกรรม การนานวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การเขียนและพัฒนาแผนธุรกิจ
ด้ านอาหาร
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-4)
(Fishery Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมประมง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงประเภทต่างๆ การ
ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ประมง สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมง การเขียน
และพัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์ประมง แนวทางและการบริ หารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมงใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา

SD430

SD431

เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-4)
(Dairy Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมนม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมประเภทต่างๆ การควบคุม
คุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นม
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สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์นม การเขียนและพัฒนา
แผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์นม แนวทางและการบริ หารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์นมในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD440

ประเด็นปั จจุบนั ในเทคโนโลยีและธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Current Topics in Food Technology and Business)
หัวข้ อน่าสนใจและประเด็นปั ญหาใหม่ทางด้ านเทคโนโลยีและธุรกิจอาหาร ตลอดจนนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้ อง

SD458

เทคโนโลยีทางเอนไซม์ในธุรกิจอาหาร
3(2-3-4)
(Enzyme Technology in Food Business)
ความรู้ ทั่วไปของเอนไซม์ การแยกเอนไซม์ให้ บริ สุทธ์ และความสาคัญ ของอุตสาหกรรม
เอนไซม์ทางธุรกิจอาหาร เอนไซม์กลุม่ ไฮโดรเลส เพคติเนส โปรติเอส ออกซิโดรรี ดกั เทส ไลพอกซิเจน
เนสที่น ามาประยุก ต์ ใช้ ในอุต สาหกรรมอาหาร ศัก ยภาพและการผลิตในการน าเอนไซม์ ม าใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหารชนิดต่างๆ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์
ธัญญพืช ผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ และผัก ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพปไทด์ ผลิตภัณฑ์แปรรู ป
แป้ง ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ อาหารไขมันพืช เอนไซม์ตรึ งรู ป กฎหมายและ
มาตรฐานของเอนไซม์สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
- ด้ านบริหารธุรกิจ
แผนปกติ เลือกจานวน 6 หน่วยกิต
แผนที่มีสหกิจศึกษา เลือกจานวน 3 หน่วยกิต

SD327

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
(Franchise Management)
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้ อดีและข้ อเสียของการ
ทาธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข การตลาดและการจัดการ การจัดหาเงินทุนสาหรับการทาธุรกิจ
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการทาธุรกิ จ การติดต่อ และกระบวนการในการสร้ างสรรค์โอกาสทาง
ธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์

SD443

การจัดการธุรกิจอาหารระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Food Business Management)
แนวคิดและวิธีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมในการดาเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการและการบริ หารองค์กร การตลาด และระบบการเงิน สาหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เทคนิคในการส่งเสริ มการส่งออก การเลือกสินค้ า ช่องทางการจัดจาหน่าย การตัง้
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ราคา และการเพิ่ ม ยอดขายในต่ า งประเทศ ระเบี ย บข้ อบั ง คับ สนธิ สัญ ญา เอกสาร และ
วิธีดาเนินการเกี่ยวกับการส่งออกระหว่างประเทศ กระบวนการเจรจาตกลงการค้ าระหว่างประเทศ
ปั ญหาและข้ อจากัดในการทาธุรกิจทังในด้
้ านนโยบายการค้ า และนโยบายภาษี
SD445

ธุรกิจการค้ าปลีกอาหาร
3 (3-0-6)
(Food Retail Business)
แนวความคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการค้ าปลีก โครงสร้ างของกิจการค้ าปลีก การจัดการผู้สง่ สินค้ า การ
จัด ซือ้ สินค้ าในกิ จการค้ าปลีก การตรวจสอบคุณ ภาพและการประเมิ นผลผู้ส่งสินค้ า การบริ หาร
งบประมาณตัวสินค้ าในกิจการค้ าปลีก การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในกิจการค้ าปลีก การบริ การ
ลูกค้ าในกิจการค้ าปลีก การควบคุมกิจการค้ าปลีก

SD451

พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจอาหาร
(Electronic Commerce for Food Business)

3 (3-0-6)

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปั จจุบนั การนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในธุรกิจอาหาร ตังแต่
้ กระบวนการ และขันตอนการสร้
้
างเว็บเพจ ระดับของเว็บ
เพจ และ การพัฒนาเว็บเพจเพื่อธุรกิจ โดยรวมถึง การติดตังระบบ
้
การจดทะเบียนการออกแบบเว็บ
เพจ การประกาศขาย วิธีการส่งของ การลงทะเบียน การรับเงิน การบริ การหลังการขาย การประเมิน
ค่าใช้ จ่าย และการติดตามประเมินผล และศึกษาเกี่ยวกับการใช้ เว็บไซต์สาเร็ จรู ปสาหรับพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
BE306

การจัดการธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Family Business Management)
การบริ หารธุรกิจครอบครัว คุณลักษณะ รูปแบบ ความขัดแย้ งหรือ ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น รวม
ไปถึงการพัฒนาธุรกิจครอบครัวแบบต่อยอด
ขยายธุรกิจให้ เติบโต โดยเรี ยนรู้จากกรณีศกึ ษา
ตัวอย่างธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสาเร็จและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาของผู้ประกอบการในธุรกิจ
ครอบครัว

BE320

การประกอบธุรกิจบริ การ
3 (3-0-6)
(Entreprenuership in the Service Sector)
แนวคิดในการเป็ นเจ้ าของธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ให้ บริ การ หลักการและรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคบริ การ ประเภทของธุรกิจบริ การ ลักษณะและการดาเนินธุรกิจบริ การ
การวิเคราะห์และประเมินปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อโอกาสและอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจ
บริ การ โดยใช้ กรณี ศึกษา ศึกษาวิธีก ารบริ หารจัดการ การควบคุม การใช้ เทคโนโลยีวางแผนและ
ประเมินความเป็ นไปได้ ในการประกอบธุรกิจ เครื่ องมือทางบริ หารธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ ในภาคบริ การ
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BT351

การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
3 (3-0-6)
(Restaurant Business Management)
รูปแบบธุรกิจภัตตาคารประเภทต่าง ๆ โครงสร้ าง หน้ าที่ของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้ อง รูปแบบ
การให้ บริ การ หลักการบริ หารจัดการ ด้ านบุคลากร การตลาดและการส่งเสริ มการขาย แนวโน้ ม
ธุรกิจภัตตาคาร

SD461

การฝึ กงาน
ฝึ กงานอย่างน้ อย
(Practicum)
250 ชัว่ โมง
เงื่อนไข ลงทะเบียนไม่ต่ากว่า 90 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้ องเข้ าฝึ กงานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ และได้ รับความเห็น ชอบจากคณะ
วิชา โดยมีชวั่ โมงฝึ กงานไม่น้อยกว่า 250 ชัว่ โมง พร้ อมทังจั
้ ดทารายงานการปฏิบตั งิ านและจะต้ อง
ได้ รับการประเมินผลจากสถานทีฝ่ ึ กงาน

SD498

1 ไร่ 1 แสน
3 (3-0-6)
(One Rai for One Hundred Thousand Baht)
หลัก การและความสาคัญ ของเกษรตรทฤษฎี ใหม่ต ามแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หลักการเบื ้องต้ นของเกษตรอินทรี ย์ที่เน้ นสมดุลระบบนิเวศและสมดุลของสภาพแวดล้ อมในธรรมชาติ
การจัดการดิน น ้า ศัตรูพืช การขยายและปรับปรุ งพันธุ์พทชและการจัดการปั จจัยทางสิง่ แวดล้ อมอื่น ๆ
เทคนิคและวิธีปฏิบตั ิในการทานา 1 ไร่ ให้ ได้ เงิน 1 แสน

SD499

สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ นเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
านวิชาการ
และการปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทังด
้ าเนินการตามขันตอนของสหกิ
้
จศึกษาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา
และพนักงานที่สถานประกอบการมอบหมาย

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นัก ศึก ษาสามารถเลื อ กลงทะเบี ย นรายวิ ช าใดๆ ที่ เปิ ดในคณะต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลัย
หอการค้ าไทย
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