หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
----------------------------------------

1.

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2.

ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)

3.

4.

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
แขนงอาหารและโภชนาการ
Bachelor of Science Program in Home Economics :
Food and Nutrition

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Science (Home Economics : Food and Nutrition)
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ)
B.S. (Home Economics : Food and Nutrition)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตนักวิชาการให้มีความรู ้ความสามารถด้านอาหารและโภชนาการบนพื้นฐานของผูม้ ี
จรรยาบรรณและจริ ยธรรม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ตามความ
ต้องการของสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และการดูแลด้านสุ ขภาพ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่ประกอบการด้านธุ รกิจอาหารและโภชนาการ
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4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสร้างงาน
และอาชีพตลอดจนสามารถพัฒนางานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต และสามารถนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
4.2.2. เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการวิจยั และพัฒ นาด้า นอาหารและ
โภชนาการ เพือ่ ตอบสนองต่อการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
4.2.3. เพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ ช าการที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารด้า นวิ ช าการอาหารและโภชนาการ เพื่ อ
สนองตอบต่อความต้องการของสั งคมและตลาดแรงงานในปั จจุ บ นั และอนาคต ที่ ให้ความสําคัญ กับ การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในด้านอาหารและสุ ขภาพ
5.

กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549

6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ผูม้ ีสิทธิ์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า สายวิทย์-คณิ ต
หรื อคหกรรมศาสตร์
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด

7.

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.

ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดูร้อน
ได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ ช่วงการศึกษามี
กําหนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8.2 การกําหนดหน่วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

3

8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรื อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.

ระยะเวลาการศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติโดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาภาคปกติ

10.

การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาและ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
11.

การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
11.1 การวัดผลการศึกษา
ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ เป็ น 2 ระบบดังนี้
11.1.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน
11.1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
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16. งบประมาณ
16.1 การเสนอขอตั้งงบประมาณ
ปี งบประมาณ
2549
2550
2551
2552
2553

ประเภทงบประมาณ
งบแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
635,793
563,817
1,271,587
1,127,633
1,907,380
1,691,450
2,543,173
2,255,267
2,543,173
2,255,267

รวม
1,199,610
2,399,220
3,598,830
4,798,440
4,798,440

16.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัว
ประเภทนักศึกษา
นักศึกษาปกติ
นักศึกษาประเภทอื่น

2549
39,987
-

ค่าใช้จ่ายรายหัว/คน/ปี
2550
2551
2552
39,987
39,987
39,987
-

2553
39,987
-

หมายเหตุ

17. หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

131 หน่วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

30 หน่ วยกิต

17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6
หน่วยกิต และเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
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17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

95 หน่ วยกิต

17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
66 หน่วยกิต
- บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
- เลือกเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หน่ วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
- รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่ อวิชา
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
ชื่ อวิชา
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่ อวิชา
2000104 สุ นทรี ยศาสตร์แห่ งชีวติ
Aesthetics for Life
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
2500106 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
2500107 ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

16

รหัส
ชื่ อวิชา
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
- รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่ อวิชา
4000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113 คณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่ วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่า 33 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
1500117 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
English for Sience 1
1500118 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
English for Sience 2
4011504 ฟิ สิ กส์ในชีวติ ประจําวัน
Physics for Everyday life
4021105 เคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Chemistry
4021106 ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
4021109 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Biochemistry
4021110 ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Biochemistry Laboratory
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
4032601 จุลชีววิทยา
Microbiology

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่ า 63 หน่ วยกิต
- บังคับเรียน จํานวนไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
4503201 การแกะสลักผักและผลไม้
Vegetable and Fruit Carving
4504101 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ
1(0-2-1)
Seminar in Home Economics : Food and Nutrition
4504201 ปั ญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ
2(1-2-3)
Special Problems in Home Economics : Food and Nutrition
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รหัส
ชื่ อวิชา
4512201 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
Principles and Food Preparation
4512202 เครื่ องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและการจัดเลี้ยง
Cooking Appliances , Table Settings and Table Service
4513201 การสุ ขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality Control
4513202 อาหารไทย
Thai Food Cookery
4521101 โภชนศาสตร์
Nutrition
4523101 โภชนศาสตร์ มนุษย์
Human Nutrition
4533201 หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด
Principles of Dietary and Therapeutic Nutrition
4533202 การบริ การอาหารในสถาบัน
Institutional Food Production and Food Service
- เลือกเรี ยน จํานวนไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต

รหัส
ชื่ อวิชา
3501001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
Introduction to Business Operation
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3561102 การจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
Small Business Management
4501201 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
Functional Arts
4502201 การจัดดอกไม้
Floral Arrangement
4502202 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
Family Resource Management

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

19

รหัส
ชื่ อวิชา
4513203 อาหารนานาชาติ
International Food Cookery
4513204 ขนมอบ
Bakery
4513205 การแต่งหน้าเค้ก
Cake Decoration
4513206 ขนมไทย
Thai Desserts
4513207 การแปรรู ปอาหาร
Food Processing
4513208 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ
โดยประสาทสัมผัส
Product Development and Sensory Evaluation
4513209 อาหารเพื่อการประกอบอาชี พ
Commercial Food Preparation
4523202 โภชนศาสตร์ ครอบครัว
Family Nutrition
4523203 โภชนาการเด็กและผูส้ ู งอายุ
Child and Elderly Nutrition
4523204 อาหารบําบัดโรค
Dietetics
4523205 อาหารเพื่อสุ ขภาพ
Food for Health
4523206 การสร้างสรรค์อาหารจานสําเร็ จ
Creative Fashioning Food
4524201 โภชนศาสตร์ ชุมชน
Community Nutrition
4533203 การจัดการร้านค้าอาหาร
Principles of Restaurant and Food Shop Management

น(ท-ป-ค)
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส
ชื่ อวิชา
4533204 การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร
Restaurant Management , Food Production and Food Service
5073101 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Packaging

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 7 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ชั่วโมง)
4544301 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
2(90)
แขนงอาหารและโภชนาการ
Preparation for Professional Experience in Home Economics : Food and Nutrition
4544302 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพคหกรรมศาสตร์
5(450)
แขนงอาหารและโภชนาการ
Field Experience in Home Economics : Food and Nutrition
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
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หมวดวิชาอาหารและโภชนาการ ได้จดั หมู่วชิ าไว้ดงั นี้
รหัส
หมู่วชิ า
450 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดของหมู่วชิ าอาหาร โภชนาการ
451 หมู่วชิ าอาหาร
452 หมู่วชิ าโภชนาการ
453 หมู่วชิ าการจัดการด้านอาหาร
454 หมู่วชิ าเตรี ยมฝึ กและฝึ กประสบการณ์วชิ าพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ความหมายของเลขหน่ วยกิต
หน่วยกิตและชัว่ โมงเรี ยน กําหนดไว้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ค้นคว้า) เช่น 3(3-0-6) หน่วยกิต 3(2-2-5) หน่วยกิต
2. หน่วยกิต (ชัว่ โมง) เช่น 5(450) หน่วยกิต โดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงที่ฝึกภาคปฏิบตั ิ
17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่ อวิชา
xxxxxxx
วิชาศึกษาทัว่ ไป
4021105
เคมีพ้นื ฐาน
4021106
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
4512202
เครื่ องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและการจัดเลี้ยง
รวม

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
19 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
xxxxxxx
4021109
4021110
4503201
4521101

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
การแกะสลักผักและผลไม้
โภชนศาสตร์

รวม

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
17 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(..-..-..)
18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
xxxxxxx
1500117
4011504
4512201
4513201

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
ฟิ สิ กส์ในชีวติ ประจําวัน
ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
สุ ขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
xxxxxxx
1500118
4032601
4523101
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
จุลชีววิทยา
โภชนศาสตร์ มนุษย์
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (เลือก)
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4513202
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
อาหารไทย
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (เลือก)
วิชาเลือกเสรี 1

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต
3(..-..-..)
รวม

18 หน่ วยกิต

ชื่ อวิชา
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ
หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด
การบริ การอาหารในสถาบัน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
แขนงอาหารและโภชนาการ
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (เลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90 ชัว่ โมง)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4504101
4533201
4533202
4544301
xxxxxxx

9 หน่วยกิต
18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4504201
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ปั ญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์
แขนงอาหารและโภชนาการ
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (เลือก)
วิชาเลือกเสรี 2

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)

รวม

12 หน่วยกิต
3(..-..-..)
17 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4544302

ชื่ อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพคหกรรมศาสตร์
แขนงอาหารและโภชนาการ

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

น(ชั่ วโมง)
5(450 ชัว่ โมง)
รวม

5 หน่ วยกิต

30 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
131 หน่ วยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

17.6.1.1 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟังเพื่อจับ
ใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และนําเสนอผลการ
สื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วติ ประจําวัน การ
ทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ การ
ขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้ อเชิญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและ
สิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความคิดเห็น
และการติดต่อทางโทรศัพท์

1500107

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน
การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่
ต้องการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ่ืน และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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รหัสวิชา
1500109

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน

1500112

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการ สื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น

1500113

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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รหัสวิชา
1500114

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น การ
อธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การ
รับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติยอ่

1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่

1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

17.6.1.2 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตามหลัก
ปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนิ นชีวติ ตามวิถีทางประชาธิ ปไตย การ
สร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข

28

รหัสวิชา
2000104

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้ยนิ
ได้พบเห็นของจริ งและได้สมั ผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทาง
สุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม

2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนา
และวัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การดํารงชีวติ อยู่
ในสังคมอย่างมีความสุ ข

2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและการดําเนิ น
วิถีชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
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รหัสวิชา
2500107

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญ
ของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย

2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย เช่า
ทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์และ
บูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
17.6.1.3 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์และ
ทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนําไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรม
ในการใช้สารสนเทศ
4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่น การ
คิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบในการ
ตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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รหัสวิชา
4000111

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชี วติ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของ
อาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชี วติ ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่ งมีชีวติ
การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนิ นชีวติ อย่างมีคุณภาพ

4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการออก
กําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ

3(3-0-6)
ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด

การ

4000114

เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน การ
เลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวติ ประจําวัน
การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพือ่ ตอบสนองความ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์ที่
จําเป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ

17.6.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่ า
22 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500117
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การนําเสนอบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์
ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี และการสื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากตํารา นิตยสาร
อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
1500118

ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในประโยชน์
การเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และฝึ กเขียนภาษาอังกฤษในรู ปแบบงาน
วิชาการ เช่น รายงาน รายงานวิจยั ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยมศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป

4011504

ฟิ สิ กส์ ในชี วติ ประจําวัน
2(2-0-4)
Physics for Everyday life
ศึกษาเครื่ องมือทางฟิ สิ กส์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
เกี่ยวกับหลักการทํางาน
ส่ วนประกอบ หลักการใช้ และการบํารุ งรักษา จนสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถ
ตรวจสอบข้อบกพร่ องและซ่อมแซมได้ตามสมควร สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทอ้ งถิ่น

4021105

เคมีพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
สสารและการจําแนกสสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี กรด เบส เกลือ
โดยให้ทราบความหมาย สู ตรเคมี การอ่านชื่ อ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติต่าง ๆ ของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง
และสารละลาย ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เบื้องต้น ไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น

4021106

ปฏิบัติการเคมีพืน้ ฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเคมีพ้นื ฐาน (4021105)

1(0-3-0)
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รหัสวิชา
4021109

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ชี วเคมีพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biochemistry
โมเลกุลของสารในสิ่ งมีชีวิต พร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่และบทบาทของเซลล์ และองค์ประกอบ
ของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน ฮอร์ โมน การย่อย
และการดูดซึ มอาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีนและของเหลวในร่ างกาย
4021110

19

ปฏิบัติการชี วเคมีพืน้ ฐาน
Fundamental Biochemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับชีวเคมีพ้ืนฐาน (4021109)

1(0-3-0)

4031107

ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Biology
สารประกอบทางเคมีในสิ่ งมีชีวติ เซลล์ เนื้อเยือ่ การสื บพันธุ์ การเติบโต ระบบใน
สิ่ งมีชีวติ การจําแนกสิ่ งมีชีวติ กําเนิดชีวิต วิวฒั นาการ พันธุ กรรม สิ่ งมีชีวติ และสภาวะแวดล้อม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4032601

จุลชี ววิทยา
3(2-3-4)
Microbiology
ความรู ้พ้นื ฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรี ยบเทียบโพรคาริ โอตและยูคาริ โอต การจําแนก
ประเภท สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การเติบโต การสื บพันธุ์ การควบคุมจุลินทรี ย ์ ความสัมพันธ์ของ
จุลินทรี ยต์ ่ออาหาร นํ้า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุ ขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิตา้ นทาน
17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่ า
66 หน่ วยกิต
- บังคับ
30 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4503201
การแกะสลักผักและผลไม้
3(2-2-5)
Vegetable and Fruit Carving
คุณค่าและโอกาสใช้สอยผักและผลไม้แกะสลัก ปอก คว้าน การเลือก การเตรี ยม การใช้ และ
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ รู ปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการแกะสลัก นําหลักศิลปะมาฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลัก
ปอก คว้านผักและผลไม้ การแกะสลักเชิงธุ รกิจเพื่อใช้ในการประดับภาชนะใส่ อาหาร รับประทานในโอกาส
พิเศษ ตลอดจนการนําไปใช้ในลักษณะอื่น ๆ
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รหัสวิชา
4504101

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สั มมนาทางคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ
1(0-2-1)
Seminar in Home Economics : Food and Nutrition
กระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบตั ิการสัมมนา การวิเคราะห์สภาพปั ญหาทางคหกรรมศาสตร์
แขนงอาหารและโภชนาการทั้งในและต่างประเทศ เน้นการฝึ กฝนวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่ วมกัน

4504201

ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ
2(1-2-3)
Special Problems in Home Economics : Food and Nutrition
ปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง ทางคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการที่เรี ยนด้วยการทําวิจยั
เพื่อหาทางปรับปรุ งแก้ไขปั ญหานั้นๆ

4512201

ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Principles and Food Preparation
ลักษณะองค์ประกอบ คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ ของอาหาร หลักวิธีการประกอบ
อาหารหลัก 5 หมู่ ศัพท์การประกอบอาหาร เครื่ องปรุ ง และสารปรุ งแต่งอาหารที่มีปฏิกิริยาต่ออาหาร การ
เลือกซื้ อและการเก็บรักษาอาหาร ฝึ กปฏิบตั ิทดสอบคุณสมบัติของอาหารและการประกอบอาหารหลัก 5 หมู่

4512202

เครื่ องมืออุปกรณ์ ในการประกอบอาหารและการจัดเลีย้ ง
3(2-2-5)
Cooking Appliances , Table Settings and Table Service
ชนิดเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการประกอบอาหาร และในงานอุตสาหกรรมบริ การอาหารต่าง ๆ
การเลื อกซื้ อเครื่ องมื อเฉพาะอย่าง ทั้ง แบบธรรมดาและแบบเทคโนโลยีส มัยใหม่ วิธี ใช้ การเก็บ และ
บํารุ งรักษา การทําความสะอาดเครื่ องมือเครื่ องใช้ วิธีการจัดโต๊ะอาหารแบบสากลและการให้บริ การ

4513201

การสุ ขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-2-5)
Food Sanitation and Quality Control
การออกแบบและติดตั้งเครื่ องมือ อุปกรณ์ในสถานประกอบอาหารให้ถูกหลักสุ ขาภิบาล
อาหาร สุ ขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนส่ งอาหารและขณะรอจําหน่าย สุ ขวิทยาส่ วน
บุคคลในการผลิตอาหาร
หลักการทําความสะอาดและการกําจัดของเสี ยที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหาร
หลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแต่การเตรี ยมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลาก
อาหาร กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบอาหาร มาตรฐานอาหาร จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบการด้านอาหาร
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รหัสวิชา
4513202

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาหารไทย
3(2-2-5)
Thai Food Cookery
ลักษณะอาหารไทย อาหารท้องถิ่น อาหารประเพณี เครื่ องปรุ ง เครื่ องเทศ เทคนิคการ
ประกอบอาหารไทย การจัด การเสิ ร์ฟ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่าย และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารไทย

4521101

โภชนศาสตร์
3(3-0-6)
Nutrition
ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของโภชนาการที่มีต่อสุ ขภาพ หลักการของโภชนศาสตร์
ธงโภชนาการและโภชนบัญญัติ ประเภทของสารอาหาร หน้าที่และปริ มาณที่ควรได้รับ แหล่งสารอาหาร
รวมถึงการย่อยและการดูดซึ มสารอาหาร ฉลากโภชนาการ ปั ญหาโภชนาการในประเทศไทย หน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาโภชนาการ

4523101

โภชนศาสตร์ มนุษย์
3(2-2-5)
Human Nutrition
ศึกษากระบวนการได้รับสารอาหารของร่ างกาย การย่อย การดูดซึ ม การขับถ่าย และเมตาบอลิซึม
ของสารอาหาร ศึกษาวิธีการหาความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่ างกาย ตลอดจนศึกษาวิธีการ
วิเคราะห์หาปริ มาณสารอาหารในอาหารที่บริ โภค ศึกษาและเปรี ยบเทียบข้อมูลจากผลการวิจยั ด้านโภชนาการ

4533201

หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด
3(2-2-5)
Principles of Dietary and Therapeutic Nutrition
ศึกษาการจัดอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ สําหรับบุคคลปกติ ศึกษาสาเหตุและการเกิดโรค
การกําหนดอาหารเพื่อควบคุมโรคหรื อเพื่อการรักษาผูป้ ่ วยเฉพาะโรค การจัดอาหารกลุ่มบุคคลในภาวะต่าง ๆ
และฝึ กปฏิบตั ิ

4533202

การบริการอาหารในสถาบัน
3(2-2-5)
Institutional Food Production and Food Service
ประวัติความเป็ นมาของการบริ การอาหารในสถานศึกษาและสถาบันอื่น
เป้ าหมายและ
ประโยชน์ในการดําเนินการ การเตรี ยมเครื่ องมือ เครื่ องใช้ให้เหมาะสมกับอาหาร การจัดเสิ ร์ฟทั้งในและ
นอกสถานที่ ตลอดจนการเก็บรักษา การเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบริ การอาหาร ชนิดของการบริ การ
อาหารแบบต่าง ๆ การจัดหน่วยงานและฝึ กปฏิบตั ิบริ การอาหารในสถาบัน
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- เลือก จํานวนไม่ น้อยกว่ า
42 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3501001
ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล การภาษีอากร ธุ รกิจระหว่างประเทศ
การบริ หารงานสํานักงาน ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุ รกิจประเภทต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุ รกิจ
ตลอดจนศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องในการดําเนิ นธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุ รกิจ
3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงความหมาย วิวฒั นาการ แนวคิดและความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่ วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้ าหมาย พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด ตลอดจนการนําไปใช้ในการดําเนิ นชีวติ ประจําวัน

3561102

การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3(3-0-6)
Small Business Management
ศึกษาปั ญหาเกี่ยวข้องในการดําเนินงานธุ รกิจขนาดย่อมในด้านการจัดองค์การ
การ
ปฏิบตั ิงาน การเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจขนาดย่อม การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริ หาร การติดต่อ
ประสานงานในวงการธุ รกิจ และความสัมพันธ์ดา้ นกฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาล
การประเมินผลการ
ดําเนินการธุ รกิจขนาดย่อม
4501201

ศิลปะในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Functional Arts
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของรสนิยมที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค
องค์ประกอบทางศิลปะและ
หลักการออกแบบ โครงสร้างและการตกแต่ง การนําเอาศิลปะและการออกแบบมาใช้กบั การจัดการเรื่ อง
เสื้ อผ้า อาหาร การตกแต่งสถานที่ การปรับปรุ งบุคลิกภาพ และฝึ กปฏิบตั ิ
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รหัสวิชา
4502201

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดดอกไม้
3(2-2-5)
Floral Arrangement
รู ปแบบและการออกแบบจัดดอกไม้แบบไทยและสากล การเลือก การเตรี ยม การใช้ และ
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การจัดดอกไม้ การฝึ กปฏิบตั ิจดั ดอกไม้แบบไทย แบบสากล และการประยุกต์ใช้
วัสดุอื่น ๆ ประกอบการจัดดอกไม้

4502202

การจัดการทรัพยากรครอบครัว
3(2-2-5)
Family Resource Management
ลักษณะของงานบ้านในอดีตและปั จจุบนั อิทธิ พลของการเปลี่ยนแปลงการดําเนิ นชีวิตที่มีผลต่อ
ลักษณะงานบ้าน อิทธิ พลของค่านิยมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อเครื่ องบริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อิทธิ พลของ
การโฆษณาซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรของครอบครัวในการบริ หารงานบ้านที่สอดคล้องกับการดําเนิ น
ชีวติ ประจําวัน กลวิธีและเทคโนโลยีที่ส่งเสริ มการทํางานในบ้านให้มีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผน
ดําเนิ นงานและประเมินผลงาน รวมทั้งส่ งเสริ มการบริ โภคสิ นค้าและบริ การในท้องถิ่น

4513203

ถึงเครื่ องปรุ ง
ปฏิบตั ิ

อาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
International Food Cookery
บริ โภคนิสัยและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวยุโรป อเมริ กา และเอเซีย เรี ยนรู ้
อุปกรณ์และวิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารประจําชาติที่เป็ นที่นิยม และฝึ ก

4513204

ขนมอบ
3(2-2-5)
Bakery
คุณสมบัติของเครื่ องปรุ งและสารปรุ งแต่งในขนมอบ การเลือกซื้ อ วิธีใช้และการเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์ หลักที่ใช้ในการทําขนมอบไทย และต่างประเทศขั้นพื้นฐาน การเก็บผลิตภัณฑ์ที่ทาํ เสร็ จ
แล้ว การบรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่ายและฝึ กปฏิบตั ิขนมอบ ฝึ กการทําวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
4513205

การแต่ งหน้ าเค้ ก
3(2-2-5)
Cake Decoration
ทฤษฎีสี การออกแบบ การแต่งหน้าเค้กแบบต่าง ๆ เครื่ องใช้ วัสดุที่จะนํามาใช้แต่งขนมเค้ก
ให้สวยงาม เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ และฝึ กปฏิบตั ิ
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4513206

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ขนมไทย
3(2-2-5)
Thai Desserts
กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย โดยใช้วธิ ี ต่าง ๆ เทคนิคการเตรี ยมการปรุ ง ลักษณะที่ดี
ของขนมไทย การประยุกต์ใช้ขนมไทยในชีวติ ประจําวัน การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การฝึ กปฏิบตั ิขนม
ไทยและการพัฒนาตํารับโดยใช้วสั ดุในท้องถิ่น

4513207

การแปรรู ปอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing
สาเหตุที่ทาํ ให้อาหารเน่าเสี ย การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่ องใช้ กรรมวิธีการ
แปรรู ปผลิตผลทางการเกษตร คุณสมบัติและปริ มาณสารปรุ งแต่งชนิ ดต่าง ๆ ที่ใช้ การผลิตอาหารสําเร็ จรู ป
ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่ อ ฝึ กการแปรรู ปอาหารในท้องถิ่นและอาหารตามฤดูกาล
4513208

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสั มผัส 3(2-2-5)
Product Development and Sensory Evaluation
ความจําเป็ นในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ อาหาร ความสํ าคัญ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อการพัฒ นา
ผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร หลัก และวิธีในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหาร พื้นฐานของประสาทสัม ผัสทั้งห้า วิธีการ
ประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส และวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝึ ก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
4513209

อาหารเพื่อการประกอบอาชี พ
3(2-2-5)
Commercial Food Preparation
ความรู ้เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริ การอาหาร การทําอาหารเพื่อการค้า ธุ รกิจอาหารเฟรน
ไชส์ แนวโน้มของประเภทอาหารที่เหมาะสมกับการค้าปั จจุบนั และในอนาคต ข้อควรคํานึงถึง การเลือกซื้อ
การสํารองวัสดุ และเครื่ องปรุ ง ประเภทและรู ปแบบของภาชนะบรรจุอาหาร การคิดต้นทุนและกําหนด
ราคาขาย ฝึ กปฏิบตั ิอาหารจํานวนมากและกลวิธีในการทําอาหารเฉพาะอย่างที่ตอ้ งการความชํานาญพิเศษ
ฝึ กสํารวจความต้องการด้านอาหารในชุมชน

4523202

โภชนศาสตร์ ครอบครัว
3(2-2-5)
Family Nutrition
ความต้อ งการสารอาหารและพลังงานของบุ ค คลวัย ต่ าง ๆ และภาวะพิ เศษ การกําหนด
รายการอาหาร การจัดอาหารสมส่ วนของหญิ งตั้งครรภ์ หญิ งให้นมบุ ตร ทารก เด็กวัยก่อนเรี ยน เด็กวัย
เรี ยน วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ ผูส้ ู งอายุ และฝึ กปฏิบตั ิ
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4523203

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โภชนาการเด็กและผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Child and Elderly Nutrition
ศึกษาความสําคัญของอาหาร การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก และสุ ขภาพของ
ผูส้ ู งอายุ สารอาหารที่จาํ เป็ นสําหรับเด็กและผูส้ ู งอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาและเมตาบอลิซึมในเด็ก
และผูส้ ู งอายุ สภาพปั ญหาภาวะทุ พโภชนาการและแนวทางป้ องกันในเด็กและผูส้ ู งอายุ วิธีการให้อาหาร
การจัดอาหารและการประกอบอาหารสําหรับเด็กและผูส้ ู งอายุ และฝึ กปฏิบตั ิ

4523204

อาหารบําบัดโรค
3(2-2-5)
Dietetics
ความมุ่งหมายของการให้อาหารเพื่อบําบัดโรค การบริ การอาหารในโรงพยาบาล รายการ
อาหารแลกเปลี่ยน อาหารเฉพาะโรค การประเมินภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วย การดัดแปลงอาหารตาม
หลักโภชนบําบัด การจัดทํารวมทั้งการบริ การอาหารสําหรับผูป้ ่ วยและฝึ กปฏิบตั ิ
4523205

อาหารเพื่อสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี หลักการบริ โภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี อาหาร
ทางเลือกใหม่ แมคโครไบโอติกส์ อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารก่อมะเร็ งและอาหารต้านมะเร็ ง
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและฟังชันนาลฟูดส์ อาหารดัดแปลงทางพันธุ กรรม อาหารกลุ่มใหม่ ๆ ที่มีผลต่อ
สุ ขภาพ
4523206

การสร้ างสรรค์ อาหารจานสํ าเร็จ
3(2-2-5)
Creative Fashioning Food
การศึกษาหลักศิลปะและองค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์อาหารจาน
สําเร็ จประเภทต่าง ๆ ให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ มีการวางแผน การจัดอาหารและสามารถเป็ นนักตกแต่ง
อาหาร (Food Stylist) ฝึ กปฏิบตั ิ
4524201

โภชนศาสตร์ ชุมชน
3(2-2-5)
Community Nutrition
ภาวะโภชนาการในประเทศไทย การติ ดตามและประเมิ นผลภาวะโภชนาการ การวางแผนงาน
โภชนาการในชุมชน รวมทั้งการให้ความรู ้ทางโภชนาการ ฝึ กปฏิบตั ิการสํารวจภาวะโภชนาการในชุมชน
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รหัสวิชา
4533203

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการร้ านค้ าอาหาร
3(2-2-5)
Principles of Restaurant and Food Shop Management
หลักการและคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารด้านอาหารประเภทต่าง ๆ
จัดแบ่งหน้าที่ในการ
บริ การรู ปแบบของการให้บริ การเพื่อการบริ การ การทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ศึกษาคุณสมบัติของผูใ้ ห้
การบริ การอาหาร ตําแหน่งหน้าที่ในการบริ การอาหาร การตลาด การจัดทํางบประมาณ และฝึ กดําเนินการ
จัดการกิจการร้านค้าอาหาร

4533204

การจัดการด้ านอาหารและภัตตาคาร
3(2-2-5)
Restaurant Management , Food Production and Food Service
หลักการจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร หน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การภัตตาคาร
และการควบคุมการประมาณความต้องการ การควบคุมคุณภาพ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

5073101

การบรรจุผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-2-5)
Food Packaging
จุดประสงค์ ความหมายและบทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิดของวัสดุและคุณสมบัติทางด้าน
กายภาพและเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหารต่าง ๆ หลักการพิจารณาเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้
เหมาะสมกับวัตถุดิบ หรื อผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่ องมือและหลักการบรรจุหีบห่ อ ฉลากและการโฆษณา การ
ออกแบบภาชนะบรรจุ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ รหัส
ผลิตภัณฑ์

17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิต (ชั่ วโมง)
4544301
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พคหกรรมศาสตร์
2(90)
แขนงอาหารและโภชนาการ
Preparation for Professional Experience in Home Economics : Foods and Nutrition
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในด้าน
การรับรู ้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ทกั ษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ โดยศึกษาจากสื่ อต่าง ๆ จําลองรู ปแบบสถานการณ์จริ ง และ/หรื อศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ในสถานศึกษา
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รหัสวิชา
4544302

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิต (ชั่ วโมง)
การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พคหกรรมศาสตร์
5(450)
แขนงอาหารและโภชนาการ
Field Experience in Home Economics : Food and Nutrition
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4544301 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพคหกรรมศาสตร์
แขนงอาหารและโภชนาการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเนื้ อหาที่เรี ยนนอกสถานศึกษา และให้มีการปฐมนิ เทศและปัจฉิ ม
นิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ

17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ที่เคยเรี ยนมาแล้ว

18.

6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชา

การประกันคุณภาพของหลักสู ตร

หลักสู ตรได้มีการประกันคุณภาพของหลักสู ตรในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบตั ิการดังต่อไปนี้
18.1.1 ร่ วมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
18.1.2 กําหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ตอ้ งการ
18.1.3 ดํา เนิ นการพัฒ นา และปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพสั ง คมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสู ตรสู่ กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการใช้หลักสู ตร
18.1.4 เสนอชื่ ออาจารย์ผูส้ อนในแต่ละรายวิชาที่ เหมาะสม และเพียงพอกับจํา นวนนักศึกษาทํา
การประเมินประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอน
18.1.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นอาจารย์ในหลักสู ตรให้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ในด้านการอบรม
ระยะสั้น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ
18.1.6 รับผิดชอบในการกําหนดแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม
จัดอาจารย์นิเทศ
เตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
18.1.7 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการ
วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน

