ZAI01
Food Prosumer
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ผู้บริโภคอาหารมืออาชีพ

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาปญหาสุขภาพกับคุณภาพชีวต
ิ
อาหารเพือสุขภาพและวิวฒ
ั นาการ
อาหาร ฟงก์ชน
ั และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร การโฆษณาและการกล่าวอ้าง
สรรพคุณ การวิเคราะห์คณ
ุ ประโยชน์
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ
สุขภาพในอนาคต อาหารปราศจาก
และอาหารทีออกแบบเพือสุขภาพ
เฉพาะบุคคล

รายละเอียดชุดวิชา
1. อาหารเพือสุขภาพแบบ
คลาสสิค
2. อาหารอวตาร

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถอธิบายการปองกันหรือชะลอการเจ็บปวยด้วยการ
เลือกบริโภคอาหารเพือสุขภาพทีเหมาะสม
2. สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของการกล่าวอ้างประโยชน์
ของอาหารเพือสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3. สามารถอธิบายพฤติกรรมของผูบ
้ ริโภคทีมีต่อความต้องการอาหารในอนาคต
4. สามารถนําเสนอแนวทางในการเลือกและดัดแปลงอาหารให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ
้ ริโภค

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZAI02
Taste of Paradise
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รสชาติแห่งสวรรค์

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาหลักการและกระบวนการหมัก
เครืองดืมแอลกอฮอล์หลายประเภท
ด้วยจุลินทรีย์ ฝกปฏิบต
ั ิการหมัก
เครืองดืมแอลกอฮอล์หลายประเภท
อย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดชุดวิชา
1. การหมักเครืองดืม
แอลกอฮอล์
2. ปฏิบต
ั ิการการผลิต
เครืองดืมแอลกอฮอล์

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. อธิบายหลักการพืนฐานของการหมักเครืองดืมแอลกอฮอล์
2. รังสรรค์และผลิตเครืองดืมแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ จากการหมัก

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

35 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และสิงแวดล้อม

ZAI03
Plastics and Upcycling
พลาสติกและการยกระดับพลาสติก
รีไซเคิลเพือเพิมมูลค่า

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของ
พลาสติก ประเภท ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ในชีวต
ิ ประจําวัน บรรจุภัณฑ์พลาสติก
เพือการอุ ปโภคและบริโภค พลาสติกย่อย
สลายได้ พลาสติกรีไซเคิล พลาสติก
ชีวภาพและมาตรฐาน นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและการใช้ประโยชน์
พิษภัยของพลาสติก คาร์บอนฟุ ตพรินต์
การยกระดับพลาสติกรีไซเคิล เทคนิคการ
ใช้เครืองหลอมอัดรีด เครืองอัดเบ้า
พลาสติก และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากพลาสติกรีไซเคิลเชิงพาณิชย์
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รายละเอียดชุดวิชา
1. พลาสติก
2. พลาสติกรีไซเคิลเพือเพิม
มูลค่า

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถจําแนกประเภทและเลือกใช้พลาสติกในชีวต
ิ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม
2. มีทักษะปฏิบต
ั ิในการแปรรูปงานพลาสติกด้วยเครืองหลอมอัดรีด
และอัดเบ้าด้วยความร้อน
3. สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล
4. สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลเพือสร้างรายได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

2 ห้องเรียน

รวม

80 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ชุมชนและบริการทางสังคม

ZAI04
DIY Tied Dyeing
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มัดย้อม DIY

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาวิธม
ี ด
ั ย้อม ชนิดของสียอ
้ มและ
วิธก
ี ารย้อมสีเส้นใยธรรมชาติและ
เส้นใยสังเคราะห์ แนวคิดและการ
ออกแบบลวดลายมัดย้อม เทคนิคการ
มัดย้อมผลิตภัณฑ์เสือผ้าและของใช้
ตลาดสินค้ามัดย้อม และการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์มด
ั ย้อมเชิงพาณิชย์

รายละเอียดชุดวิชา
1. การมัดย้อมเบืองต้น
2. ผลิตภัณฑ์มด
ั ย้อม
เพือการค้า

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถทําการมัดย้อมผลิตภัณฑ์ผา้ ได้
2. สามารถสร้างสรรค์งานมัดย้อมผลิตภัณฑ์ผา้ ได้
3. สามารถต่อยอดงานมัดย้อมผลิตภัณฑ์ผา้ เพือสร้างรายได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

2 ห้องเรียน

รวม

60 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ชุมชนและบริการทางสังคม

ZAI05
Craft
f from Rubber
ft
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งานประดิษฐ์จากยาง

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาชนิดของยางทีใช้ในงานประดิษฐ์
ชนิดของสารเคมีทีใช้ในการขึนรูปยาง
ระบบการวัลคาไนซ์เพือการคงรูปยาง
การเลือกใช้ยางและสารเคมีในการออก
สูตรยางให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยางจากยางธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ยางจากยางสังเคราะห์

รายละเอียดชุดวิชา
1. ยางและสารเคมี
2. กระบวนการแปรรูปยาง

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถเลือกใช้ยาง สารเคมี และกระบวนการขึนรูปให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2. มีทักษะในการขึนรูปผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่าย
3. สามารถสร้างสรรค์งานประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์จากยางได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

2 ห้องเรียน

รวม

60 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ชุมชนและบริการทางสังคม

ZAI06
Secret Recipe for Success
in Food Business
สูตรลับแห่งความสําเร็จ
ในธุรกิจอาหาร

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษากระบวนการสร้างธุรกิจอาหาร
การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
การเข้าใจลูกค้า และการออกแบบ
แนวคิดธุรกิจอาหารจากประสบการณ์
ผูบ
้ ริโภค

รายละเอียดชุดวิชา
1. เคล็ดลับสําหรับ
ธุรกิจอาหาร
2. ลูกค้าคือกุญแจสู่
ความสําเร็จ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายระบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจอาหาร
2. สามารถพัฒนาหรือออกแบบแนวคิดธุรกิจอาหารให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน
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รวม

60 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การท่องเทียวและบริการ

