หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
----------------------------------------

1. ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
3. หน่ วยงานรับผิดชอบ

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and
Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร)
B.S. (Food Science and Technology)

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก ารอาหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม เป็ นหลั ก สู ตรที่ ยึ ด หลั ก มาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา มุ่ ง ผลิ ต กํา ลัง คนที่ ส นองความต้อ งการของท้อ งถิ่ น และสอดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ทั้งที่เป็ นนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิจยั นักโภชนาการ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุ มคุณภาพ ฝ่ ายประกันคุณภาพ ฝ่ าย
วิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และประกอบวิชาชี พอิสระ มีความยืดหยุน่ สามารถปรับตามสภาพ
การเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เปิ ดโอกาสให้มีการ
เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขว้าง
ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู ้
มุ่งเน้นการปฏิบตั ิ ทฤษฎีและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ยึดหลักความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ชุมชน เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาทั้งผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและทัก ษะในการนํ า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารไปประยุกต์ใช้ในการแปรรู ปผลิ ตผลทางการเกษตรใน
ระดับอุตสาหกรรม
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาค้นคว้าวิจยั งานด้านวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีการอาหาร และนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริ การวิชาการแก่
ชุมชนอย่างเหมาะสม
4.2.3 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ ในหลัก การจัด การและ
ประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.4 เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ตมี คุณ ธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบวิช าชี พ ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
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6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า (แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ )
6.2 มีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.3 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
6.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาหนึ่ งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้
อาจจะมี ภาคฤดู ร้อนได้โดยมี ระยะเวลาและจํานวนหน่ วยกิ ตที่ มีสั ดส่ วนเที ยบเคี ยงกันได้ก ับ
การศึกษาภาคปกติ ช่ วงการศึกษามี กาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา ไม่นอ้ ย
กว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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17. หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 145 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลื อกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่ วยกิ ต และ
เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่ น้อยกว่ า
109 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
50 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/ วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
52 หน่วยกิต
บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
40 หน่วยกิต
เลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
7 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
รวม จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
145 หน่วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่ น้อยกว่ า
1. กลุ่มวิชาภาษา ให้ เรียนจํานวนไม่ น้อยกว่ า
-รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
1500105
1500106

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication

30 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
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1500107

1500108
1500109
1500110
1500111
1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

3(3–0-6)

-รายวิชาเลือก

น(ท-ป-ค)

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กว่ า 6 หน่ วยกิต

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้ เรี ยนจํ านวนไม่ น้อย

-รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
2000103

จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills
2500105
วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Style
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต

2000104
2000105
2500106
2500107
2500108

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

-รายวิชาเลือก

น(ท-ป-ค)

สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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6 หน่ วยกิต

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้ เรี ยนจํานวนไม่ น้อยกว่ า

-รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
4000109
4000110

4000111
4000112
4000113
4000114
4000115
ข้ อกําหนดทัว่ ไป

รหัส
1500117

น(ท-ป-ค)

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information and Information Technology for Learning
การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making

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

-รายวิชาเลือก

น(ท-ป-ค)

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

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

ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่ น้อยกว่ า
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่ า
ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
English for Science 1

109 หน่ วยกิต
50 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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1500118
3501001
4011301
4011302
4021105
4021106
4021107
4021108
4021109
4021110
4022401
4022402
4022601
4022602

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
English for Science 2
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
Introduction to Business Operation
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
General Physics 1
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
General Physics 2
เคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
Fundamental Organic Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Biochemistry
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry Laboratory
เคมีเชิงฟิ สิ กส์1
Physical Chemistry 1
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์1
Physical Chemistry Laboratory 1
เคมีวเิ คราะห์1
Analytical Chemistry 1
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์1
Analytical Chemistry Laboratory 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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4031107
4032601
4091401
4092401
4113105

ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
จุลชีววิทยา
Microbiology
แคลคูลสั 1
Calculus 1
แคลคูลสั 2
Calculus 2
สถิติเพื่อการวิจยั
Statistical of Research

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

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/ วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่ า 52 หน่ วยกิต

รหัส
5071401
5072303
5072402
5073201
5073202
5073301
5073304

บังคับ เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
ชื่ อวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Science and Technology
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
Food Law and Standard
การแปรรู ปอาหาร 1
Food Processing 1
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology Laboratory
การประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Assurance
ระบบคุณภาพ
Quality System

40 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
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5073403
5073501
5073601
5073701
5073702
5074303
5074501
5074901
5074902

การแปรรู ปอาหาร 2
Food Processing 2
วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering 1
อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
เคมีอาหาร
Food Chemistry
หลักการวิเคราะห์อาหาร
Food Analysis
สุ ขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Plant Sanitation
วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering 2
สัมมนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
ปั ญหาพิเศษวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and Technology
เลือกเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า

รหัส
3561101
3561102
4034605

ชื่ อวิชา
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
Small Business Management
จุลินทรี ยอ์ ุตสาหกรรม
Industrial Microbiology

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
3(0-6-3)

12 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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5003104
5004907
5072307
5072403
5072407
5072409
5072410
5073101
5073202
5073303

5073305
5074306
5074401
5074402

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post Harvest Technology
การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
Experimental Design and Statistical Analysis
การวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Planning and Management of Food Plant
เทคโนโลยีธญ
ั ชาติและผลิตภัณฑ์
Cereal and Cereal Product Technology
เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Product Technology
เทคโนโลยีเนื้ อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Product Technology
การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
อุตสาหกรรมการหมัก
Fermentation Industry
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
Product Development and Sensory Evaluation
พิษวิทยาทางอาหาร
Food Toxicology
สารเจือปนในอาหาร
Food Additives
เทคโนโลยีผกั และผลไม้
Fruits and Vegetable Processing
เทคโนโลยีน้ าํ มันและไขมัน
Fat and Oil Technology

2(1-3-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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5074403
5074404
5074405
5074406
5074407
5074408
5074904
5074905
5503104

เทคโนโลยีน้ าํ ตาล
Sugar Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery Products Technology
เทคโนโลยีสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
Poultry and Poultry Products Processing
เทคโนโลยีเครื่ องดื่ม
Beverage Technology
เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionery Technology
อาหารอินทรี ย ์
Organic Food
หัวข้อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Topic in Food Science and Technology
การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
Field Trip to Food Plants
ภาษาอังกฤษในการทํางาน
English for Work

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พจํานวนไม่ น้อยกว่ า 7 หน่ วยกิต
รหัส
5073801

5074802

ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Food Science and Technology
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
5(450)
Field Experience in Food Industry
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17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500 – 549)
500 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
501 หมู่วชิ าปฐพีวทิ ยา
502 หมู่วชิ าพืชไร่
503 หมู่วชิ าพืชสวน
504 หมู่วชิ าสัตวบาล
505 หมู่วชิ าสัตวรักษ์
506 หมู่วชิ าการประมง
507 หมู่วชิ าอุตสาหกรรมเกษตร
508 หมู่วชิ ากีฎวิทยา โรคพืชและวัชพืช
509 หมู่วชิ าวนศาสตร์
510 หมู่วชิ าการชลประทาน

28

511
512
513
514

ดังนี้

หมู่วชิ าเกษตรกลวิธาน
หมู่วชิ าส่ งเสริ มการเกษตร
หมู่วชิ าสื่ อสารการเกษตร
หมู่วชิ าเกษตรศึกษา

หมู่วชิ าอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอยูใ่ นหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1. การบรรจุอาหาร
2. จุลินทรี ยอ์ าหาร
3. อุตสาหกรรมอาหาร
4. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
5. วิศวกรรมอาหาร
6. โภชนศาสตร์
7. เคมีอาหาร
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ/ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(507-1--)
(507-2--)
(507-3--)
(507-4--)
(507-5--)
(507-6--)
(507-7--)
(507-8--)
(507-9--)

ความหมายของเลขหน่ วยกิต
หน่วยกิตและชัว่ โมงเรี ยน กําหนดไว้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. หน่วยกิต ( ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า ) เช่น 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(3-1-5) 1(0-3-0) เป็ น
ต้น โดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการสอนทฤษฎี
ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการสอนภาคปฏิบตั ิ
ตัวเลขตัวเลขตัวที่สามวงเล็บ หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการค้นคว้าด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ จํานวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแล้วต้องเป็ น 3 เท่าของจํานวนหน่วยกิต
2. หน่วยกิต (ชัว่ โมง) เช่น 5(450) โดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว่ โมงที่ฝึกภาคปฏิบตั ิ
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17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัส
xxxxxxx
4011301
4021105
4021106
4031107
4091401

รหัส
xxxxxxx
4011302
4021107
4021108
4092401
5071401

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
เคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
แคลคูลสั 1
รวม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
แคลคูลสั 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
รวม

น(ท-ป-ค)
9(..-..-..)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
22 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
9(..-..-..)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
22 หน่วยกิต
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รหัส
xxxxxxx
4021109
4021110
4032601
4113105
5072303
5072402

รหัส
xxxxxxx
4022601
4022602
5073301
5073403
5073601
xxxxxxx

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
จุลชีววิทยา
สถิติเพื่อการวิจยั
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
การแปรรู ปอาหาร1
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
เคมีวเิ คราะห์1
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์1
การประกันคุณภาพอาหาร
การแปรรู ปอาหาร 2
อาหารและโภชนาการ
วิชาเฉพาะด้าน/ วิชาเอก(เลือก)
รวม

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

น(ท-ป-ค)
6(..-..-..)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(..-..-..)
21 หน่วยกิต
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รหัส
4022401
4022402
5073304
5073501
5073701
5073702
5073801
5074303
xxxxxxx

รหัส
xxxxxxx
1500117
3501001
5073201
5073202
5074501
5074901
xxxxxxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่ อวิชา
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
ระบบคุณภาพ
วิศวกรรมอาหาร 1
เคมีอาหาร
หลักการวิเคราะห์อาหาร
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
สุ ขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
วิชาเฉพาะด้าน/ วิชาเอก(เลือก)
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา

เลือกเสรี
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
ความรู ้เบื่องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
จุลชีววิทยาทางอาหาร
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหาร
วิศวกรรมอาหาร 2
สัมมนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
วิชาเฉพาะด้าน/ วิชาเอก(เลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(90)
2(2-0-4)
3(..-..-..)
22 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(..-..-..)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
3(..-..-..)
20 หน่วยกิต
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รหัส
5074802

รหัส
xxxxxxx
1500118
5074902
xxxxxxx

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
5(450)
รวม
5 หน่วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่ อวิชา
เลือกเสรี
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
ปั ญหาพิเศษวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
วิชาเฉพาะด้าน/ วิชาเอก(เลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
3(..- ..-..)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(..-..-..)
12 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30
109
6
145

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
1500105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถฟั งเพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆและนําเสนอ ผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒ นาทั ก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อสารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆใน
ชี วิตประจําวัน การทักทายการกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุ ณ การขอโทษ
และการแสดงความเห็ นใจ การขอร้องและการเสนอความช่ วยเหลื อ การเชื้ อเชิ ญและการให้
คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูล การซื้ อขายสิ นค้า
และการบริ การ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การแสดงความคิ ดเห็ น และการ
ติดต่อทางโทรศัพท์
1500107

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุ กรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหา
ข้อมูลที่ ตอ้ งการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิ คการอ่าน
เพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ตอ้ งการ การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจน
การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติยอ่
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1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทัก ษะการใช้ภาษาจี นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น การ
ทัก ทาย การลา การแนะนําตนเองและผู อ้ ่ื น การกล่ าวขอบคุ ณ และขอโทษ การสั่ ง อาหาร
เครื่ องดื่ ม การซื้ อ ของ การถามตอบข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การอ่า นป้ า ย
ประกาศที่พบเห็นทัว่ ไป และการกรอกแบบฟอร์ มง่าย ๆ
1500109

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่น การ
ทัก ทาย การลา การแนะนําตนเองและผู อ้ ื่ น การกล่ าวขอบคุ ณ และขอโทษ การสั่ ง อาหาร
เครื่ องดื่ ม การซื้ อ ของ การถามตอบข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ตนเอง ผู อ้ ื่ น และสถานที่ การอ่ า นป้ า ย
ประกาศที่พบเห็นทัว่ ไป และการกรอกแบบฟอร์ มง่าย ๆ
1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน เช่น การ
ทัก ทาย การลา การแนะนําตนเองและผู อ้ ื่ น การกล่ าวขอบคุ ณ และขอโทษ การสั่ ง อาหาร
เครื่ องดื่ ม การซื้ อ ของ การถามตอบข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การอ่ า นป้ า ย
ประกาศที่พบเห็นทัว่ ไป และการกรอกแบบฟอร์ มง่าย ๆ
1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรม เช่น ลักษณะครอบครัวความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ ประเพณี ของชาวจีน และ
กรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
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1500112

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรม เช่น ลักษณะครอบครัวความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ ประเพณี ของชาวญี่ ปุ่น
และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรม เช่น ลักษณะครอบครัวความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ ประเพณี ของชาวเกาหลี
และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ ต่าง ๆที่เกี่ ยวกับการ
ทํางาน ได้แก่ การอธิ บายชี้ แจงเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงาน การขอข้อมู ล การโทรศัพท์นัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนา
ขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน ได้แก่ การอธิ บายชี้ แจงเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงาน การขอข้อมู ล การโทรศัพท์นัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนา
ขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
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1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาเกาหลี ในสถานการณ์ ต่าง ๆที่ เกี่ยวกับ
การทํางาน ได้แก่ การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การโทรศัพท์นดั หมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนา
ขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
2000103

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จริยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคม
ปั จจุบนั ตามหลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชี วิตในด้านต่าง ๆ การดําเนิ นชีวิต
ตามวิถีท างประชาธิ ป ไตย การสร้ างวินัยและความตระหนักในคุ ณ ค่าของตนเอง การสร้ าง
ภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข

2000104

สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3–0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตในเชิ งการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิ ง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆด้านทัศนศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ และ
ศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ โดยการ
รั บ รู ้ ด้วยศาสตร์ แห่ ง การได้ยิน ได้พ บเห็ น ของจริ ง และได้สั ม ผัส ด้วยวิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้อง ตาม
แนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะ
แต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม

37

2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Psychology and Self- Development
พฤติกรรมการดําเนิ นชี วิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเอง
และผูอ้ ื่น ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุ ษย์ และการพัฒนาตนเองในมิติ
จิตวิทยา สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้าง
เสริ มกลุ่มและทีมงานการดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข

2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทย สภาพปั ญ หาและแนว
ทางแก้ไขปั ญหาสังคมไทยโครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ และภูมิปัญญาไทย ที่
ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตัวและการดําเนิ นวิถี ชี วิต แบบไทย รวมทั้ง การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ โลก
ปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆของสังคมโลก และเข้าใจ
บทบาทของประเทศไทย รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Enviroment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพวิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
2500107

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ สั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิ จการเมืองการปกครองในทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของ
อาณาจัก รทวารวดี ความสํ าคัญ ของอารยธรรมยุค ทวารวดี ที่ มี ต่ อประเทศไทยและจัง หวัด
นครปฐม
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2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชี วติ ปรากฏการณ์ทาง
สังคม หลักสิ ท ธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลัก กฎหมายนิ ติก รรมสัญ ญา
หลักกฎหมายซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ ้นส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไป
เกี่ ย วกับ กฎหมายอาญา การประยุก ต์ แ ละบู ร ณาการใช้ก ฎหมายให้ ไ ด้เป็ นผลจริ ง ในการ
ประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน

17.6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
4000109

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ
กลยุ ท ธ์ แ ละทัก ษะการค้น สารสนเทศประเภทต่ า งๆด้ว ยเทคโนโลยี การใช้ ฐ านข้อ มู ล
สารสนเทศและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
และการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่างๆ การพัฒนากระบวนการ
คิ ด เช่ น การคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ การคิ ดเชิ งวิท ยาศาสตร์ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ เป็ นต้น
การตัดสิ นใจ องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและ
การตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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4000111

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุ ณภาพชี วิต แนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชี วิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษา
คุณค่าทางธรรมชาติของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชี วิต ระบบ
การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของสิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการ
ดําเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ
4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกาย
และการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การเสริ ม สร้ างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและ
ประเภทของกิ จกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬาและการร่ วมกิ จกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ
4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ ย ภาษี เงิ นได้ ตรรกศาสตร์ และการให้ เหตุ ผล ค่าสู งสุ ดและค่ า
ตํ่าสุ ด การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ

4000114

เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒ นาการเทคโนโลยีป ระเภทต่ า ง ๆที่ นํา มาใช้ใ นองค์ก ร สํ า นัก งาน และ
ครัวเรื อน การเลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวิตประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ
และระบบ เพื่ อตอบสนองความจํา เป็ นในการดํารงชี วิ ต การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และเป็ น
พื้นฐานทางธุ รกิจ
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4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลอินเตอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ
และโปรแกรมประยุ ก ต์ที่ จ าํ เป็ นต่ อ วิช าชี พ การใช้อิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ การสื่ อ สาร การสร้ า ง
เว็บไซต์
17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา
1500117

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ฝึ กผู ้เรี ย นให้ ใ ช้ ท ัก ษะบู ร ณาการในการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษเฉพาะสาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการฟั ง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การนําเสนอ
บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความสารคดี และการ
สื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากตํารา นิตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

1500118

ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผู ้เรี ย นให้ ใ ช้ ท ัก ษะบู ร ณาการในการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษเฉพาะสาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการต่างๆเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการใช้บทความ
อ้างอิงเชิ งวิชาการ และฝึ กเขียนภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน รยงานการ
วิจยั ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยมศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป
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3501001

ความรู้ เบื่องต้ นเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประกอบธุ รกิ จ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิ น การตลาด การบริ หารงานบุ คคล การ
ภาษี อากร ธุ รกิ จระหว่างประเทศ การบริ หารสํานักงาน ซึ่ งครอบคลุ มถึ งเอกสารทางธุ รกิ จ
ประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิจ
และจรรยาบรรณของนักธุ รกิจ
4011301

ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป 1
3(2-2-5)
General Physics 1
การวัด และความแม่ น ยํา ในการวัด สเกลาร์ แ ละเวคเตอร์ การเคลื่ อ นที่ ใ น
ลักษณะต่าง ๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรง และผลของแรง งาน กําลัง และพลังงาน
การเคลื่อนที่ฮาร์ มอนิ ก การเคลื่ อนที่แบบคลื่ น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์ ความ
ร้อน อุณหพลศาสตร์ โดยจัดให้มีการสาธิ ตและการทดลองตามความเหมาะสม
4011302

ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป 2
3(2-2-5)
General Physics 2
ประจุ ไ ฟฟ้ า กฎของคู ล อมป์ สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ ชอฟป์ แรงลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่ องจาก
กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนํา
สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้ า คลื่นกล แรงเชิ งเรขาคณิ ต สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายตัวของนิวเคลียส
4021105

เคมีพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
สสารและการจําแนกสสาร โครงสร้ างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี
กรด เบส เกลื อ โดยให้ท ราบความหมาย สู ตรเคมี การอ่านชื่ อ ปฏิ กิ ริย าเคมี สมบัติต่าง ๆ
ของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เบื้องต้น ไฟฟ้า เคมีเบื้องต้น
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4021106

ปฏิบัติการเคมีพืน้ ฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเคมีพ้นื ฐาน (4021105)

1(0-3-0)

4021107

เคมีอนิ ทรีย์พืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Organic Chemistry
ความหมายของสารอิ น ทรี ย์ โครงสร้ า งอะตอมของคาร์ บ อน การเกิ ด
hybridization ของคาร์ บอนการเกิ ดพันธะของคาร์ บอน การจําแนกสารอินทรี ย ์ หมู่ฟังก์ชนั ของ
สารอินทรี ย ์ ศึกษาสู ตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่ อ สมบัติและปฏิ กิริยาของแอลเคน แอลคีน แอล
ไคน์ แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์ บอกซิ ลิก แอลดี ไฮด์ คีโตน เอมีน เอไมด์ รวมทั้ง
ไขมัน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต
4021108

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พืน้ ฐาน
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน (4021107)

1(0-3-0)

4021109

ชี วเคมีพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biochemistry
โมเลกุ ลของสารในสิ่ งมี ชี วิต พร้ อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาทของเซลล์
องค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟ เฟอร์ ในเซลล์ โปรตี น เอนไซม์ คาร์ โบไฮเดรต ลิ พิ ด
วิตามิ น ฮอร์ โมน การย่อยและการดู ดซึ มอาหารเมทาบอลิ ซึมของคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ลิ พิ ด
และของเหลวในร่ างกาย
4021110

ปฏิบัติการชี วเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชี วเคมีพ้นื ฐาน (4021109)

1(0-3-0)
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4022401

เคมีเชิ งฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
Physical Chemistry 1
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4091604 คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
หรื อวิชาที่เทียบเท่ า และ4091605 คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ 2 หรื อวิชา
ทีเ่ ทียบเท่ า
ศึ ก ษาสมบัติ ข องแก็ ส และทฤษฎี จ ลน์ ข องแก็ ส กฎของอุ ณ หพลศาสตร์
(Thermodynamics) สารละลาย สมดุ ล ของเฟส กฎของเฟส สมดุ ล เคมี และเคมี ไ ฟฟ้ า
ไอออนและขั้วไฟฟ้า (Electrode)
4022402

ปฏิบัติการเคมีเชิ งฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-0)
Physical Chemistry Laboratory 1
การหาค่าคงที่ของแก๊ส ค่าความร้อนของปฏิกิริยา ศึกษาสมดุลของวัฏภาค

และเคมีไฟฟ้า
4022601

เคมีวเิ คราะห์ 1
3(3-0-6)
Analytical Chemistry 1
บทนําเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ในเชิ งปริ มาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
สถิติ การวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริ มาตร การไทเทรตสารละลายประเภทต่าง ๆ ซึ่ งจะ
เน้นเกี่ ยวกับการไทเทรต กรด – เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรี ดอกซ์ การ
ไทเทรตแบบสารประกอบเชิ งซ้อนและการวิเคราะห์โดยการชัง่ นํ้าหนัก รวมทั้งการตกตะกอน
และการระเหย
4022602

ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์ 1
1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory 1
การใช้อุปกรณ์ เกี่ยวกับการวัดปริ มาตร วิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณโดยการวัด
ปริ มาตร การไทเทรตสารละลายประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยนํ้าหนักโดยใช้ตวั ตกตะกอน
อินทรี ยแ์ ละอนินทรี ย ์
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4031107

ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่ งมีชีวิต เซลล์ เนื้ อเยื่อ การสื บพันธุ์ การเติบโต ระบบ
ในสิ่ งมี ชีวิต การจําแนกสิ่ งมี ชีวิต กําเนิ ดชี วิต วิวฒั นาการ พันธุ กรรมสิ่ งมีชีวิตและสภาวะ
แวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4032601

จุลชี ววิทยา
3(2-3-4)
Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107
ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
ความรู ้พ้ืนฐานของจุลชี ววิทยา ศึกษาเปรี ยบเทียบโพรคาริ โอตและยูคาริ โอต
การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การเติบโต การสื บพันธุ์ การควบคุ มจุลินทรี ย ์
ความสั ม พัน ธ์ ข องจุ ลิ น ทรี ย ์ต่ อ อาหาร นํ้า ดิ น อากาศ การอุ ต สาหกรรม การสุ ข าภิ บ าล
โรคติดต่อและภูมิตา้ นทาน
4091401

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิ มิตของฟั งก์ชนั
ฟั งก์ชนั ต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์และหาอนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิ ต ฟั งก์ชนั อดิศยั การประยุกต์
อนุพนั ธ์
4092401

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4091401 แคลคูลสั 1
พิ กดั เชิ งขั้ว สมการอิ งตัวแปรเสริ ม อิ นทิ กรัล เทคนิ ค การอิ นทิ เกรต
การประยุกต์อินทิกรัลจํากัดเขต อนุ พนั ธ์ และอินทิกรัลของฟั งก์ชนั ในพิกดั เชิ งขั้ว อินทิกรัล
ไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์โลปิ ตาล ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง
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4113105

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistical of Research
แนวคิ ดและความสําคัญ ของการวิจยั และสถิ ติเพื่ อการวิจยั การเก็บ รวบรวม
ข้อมู ล การนําเสนอข้อมู ล เบื้ องต้น การตรวจสอบข้อมู ล ก่ อ นการวิเคราะห์ ความน่ าจะเป็ น
เบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบต่างๆ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยวและสองทาง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย Microsoft Excel
17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/ วิชาเอก
- บังคับ
รหัสวิชา
5071401

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้ น
3(2-3-4)
Introduction to Food Science and Technology
องค์ประกอบของอาหาร การเสื่ อมเสี ยของอาหาร หลักเบื้องต้นของการแปร
รู ปอาหาร การแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม ไขมัน
และนํ้ามัน ธัญชาติ ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์หมัก การบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร สุ ขาภิบาลโรงงาน เป็ นต้น
5072303

กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2(2-0-4)
Food Law and Standard
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร กฎหมายควบคุมการผลิ ต
อาหาร การขึ้ น ทะเบี ยนอาหาร ฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการ มาตรฐานของอาหาร
ระดับประเทศและระดับสากล และข้อกําหนดทาง การค้าระหว่างประเทศ

5072402

การแปรรู ปอาหาร 1
3(2-3-4)
Food Processing 1
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5071401 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหารเบื้องต้ น
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติทางโภชนาการของอาหาร
คุณลักษณะทัว่ ไปของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและการเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ทว่ั ไปของการปฏิบตั ิการที่ดีในการผลิตอาหาร การบรรจุภณ
ั ฑ์ หลักการปฏิบตั ิหลัง
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การเก็บเกี่ยว หลักการของการแปรรู ปอาหารแบบต่างๆ เทคนิ คการแปรรู ปโดยกรรมวิธีการใช้
ความเย็น การทําแห้ง การใช้จุลินทรี ย ์ ฯลฯ
5073201

จุลชี ววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
Food Microbiology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจํา แนกชนิ ด ของจุ ลิ น ทรี ย ์ สรี ร วิท ยา การเจริ ญ เติ บ โต
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสื่ อมคุณภาพและการเน่า
เสี ยของอาหารและผลิ ตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ การถนอมอาหารและการป้ องกัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรี ยใ์ นอุ ตสาหกรรม จุลินทรี ยท์ ี่ ทาํ ให้เกิดโรคทางอาหาร อาหารเป็ นพิษ
การสุ ขาภิบาลการควบคุม และการตรวจสอบจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
5073202

ปฏิบัติการจุลชี ววิทยาทางอาหาร
1(0-3-0)
Food Microbiology Laboratory
หลัก การปฏิ บ ัติ ก ารจุ ล ชี ว วิท ยาทางอาหาร การเตรี ย มอาหารเลี้ ย งเชื้ อ และ
การศึกษาจุลินทรี ยใ์ นอาหาร รา ยีสต์ และแบคทีเรี ยที่มีความสําคัญทางอาหาร การตรวจสอบ
ราและยีสต์ในอาหาร การนับจุลินทรี ยท์ ้งั หมดในอาหาร ผลของอุณหภูมิและความดันออสโม
ติกต่อจุลินทรี ย ์ การตรวจสอบแบคทีเรี ยโคลิฟอร์ มในนํ้าและอาหาร การผลิ ตนมเปรี้ ยว การ
หมัก แอลกอฮอล์ การผลิ ต นํ้ าส้ ม สายชู และการตรวจหาเชื้ อ โรคอาหารเป็ นพิ ษ เช่ น
Staphylococcus aureus Salmonella sp. Shigella sp. Enteropathogenic Vibrio spp.
Bacillus cereus และ Clostridium perfringens ในอาหาร ฯลฯ
5073301

การประกันคุณภาพอาหาร
2(1-3-2)
Food Quality Assurance
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5071401 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหารเบื้องต้ น
หลักการควบคุ มคุ ณภาพและการประกันคุ ณภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผูต้ รวจสอบและประกัน คุ ณ ภาพอาหาร การวัดค่าคุ ณ ภาพของอาหารทางกายภาพ เคมี
และ จุ ลิ น ทรี ย ์ ในกระบวนการแปรรู ป อาหาร ระดับ อุ ต สาหกรรมตั้งแต่ ก ารเตรี ย มวัต ถุ ดิ บ
กระบวนการแปรรู ป และผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ด ท้ า ย การสุ่ ม ตัว อย่ า งอาหาร การตรวจสอบและ
กระบวนการทางสถิติของข้อกําหนดสําหรับวัตถุดิบ การแปรรู ป และผลิตภัณฑ์สุดท้าย
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5073304

ระบบคุณภาพ
2(1-3-2)
Quality system
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5073301 การประกันคุณภาพอาหาร
หลัก การจัดการระบบประกัน คุ ณ ภาพอาหาร การสร้ างผังควบคุ ม คุ ณ ภาพ
หลักการจัดองค์กรในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ระบบคุณภาพต่างๆ เช่น HACCP ISO GMP
TQM เป็ นต้น การเลือกระบบคุณภาพ ความจําเป็ นที่ตอ้ งผ่านการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานระบบคุณภาพ การบริ หารองค์กรด้านคุณภาพ
5073403

การแปรรู ปอาหาร 2
3(2-3-4)
Food Processing 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5072402 การแปรรู ปอาหาร 1
คุ ณสมบัติของวัตถุ ดิบ การแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์อาหาร เช่น ผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัตว์
ผลิตภัณฑ์นม ไขมันและนํ้ามัน ธัญชาติ ผักผลไม้ เป็ นต้น ผลของการแปรรู ปที่มีต่อคุณค่าทาง
โภชนาการ ผลิตผลพลอยได้และการใช้ประโยชน์จากของเสี ย และการศึกษานอกสถานที่
5073501

วิศวกรรมอาหาร 1
3(2-3-4)
Food Engineering 1
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4011301 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป 1
4011302 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป 2 4091401 แคลคูลสั 1 และ 4092401 แคลคูลสั 2
การศึ ก ษาทฤษฎี ท างวิศ วกรรม และการผลิ ต เป็ นหน่ วยปฏิ บ ัติ ก ารที่ ใ ช้ใ น
กรรมวิธีการแปรรู ปอาหาร หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและสมดุ ลพลังงาน เทอร์ โม
ไดนามิกส์ การไหลของของเหลว และหลักพื้นฐานวิชาจลนพลศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้ในกรรมวิธี
การแปรรู ปอาหาร

5073601

อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Food and Nutrition
หลักการบริ โภคอาหาร การย่อยและการดู ดซึ มอาหาร หน้าที่ และแหล่งของ
สารอาหารชนิดต่างๆ ปั ญหาทางโภชนาการและแนวทางแก้ไข ผลของการแปรรู ปและการเก็บ
รั ก ษาต่ อ สารอาหาร อาหารเสริ ม สุ ข ภาพและอาหารกลุ่ ม ใหม่ ๆ ที่ มี ผ ลเชิ ง สุ ข ภาพ ฉลาก
โภชนาการ
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5073701

เคมีอาหาร
3(2-3-4)
Food Chemistry
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4021109 ชี วเคมีพืน้ ฐาน
และ 4021110 ปฏิบัติการชี วเคมีพืน้ ฐาน
องค์ประกอบพื้นฐานของอาหาร เช่น นํ้า คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
และเกลือแร่ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ทางเคมีและทางชีวภาพของอาหารระหว่างการ
แปรรู ป การเก็บรักษา กลิ่นรส และนํ้าของอาหาร
5073702

หลักการวิเคราะห์ อาหาร
3(2-3-4)
Food Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4022601 เคมีวเิ คราะห์ 1
และ 4022602 ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์ 1
ศึกษาหลักการเบื้องต้นและวิธีการมาตรฐานของการวิเคราะห์อาหารประเภท
ต่างๆทั้งในเชิ งคุณภาพและปริ มาณการใช้และดู แลรักษาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร เช่น นํ้า โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิ น
เกลื อแร่ และ รงควัตถุ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อทําฉลากโภชนาการ ปฏิบตั ิการตาม
เนื้อหาข้างต้น
5074303

สุ ขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
Food Plant Sanitation
การออกแบบโรงงาน การติดตั้งเครื่ องมืออุปกรณ์ ในโรงงาน สุ ขลักษณะใน
การผลิ ตอาหาร การเก็บรักษา และการขนส่ งอาหาร การควบคุมสัตว์นาํ โรค แมลง และจุลิน
ทรี ย ์ การควบคุมคุณภาพนํ้าใช้ในโรงงาน หลักการทําความสะอาด การฆ่าเชื้ อในโรงงาน และ
การบําบัดของเสี ยและนํ้าทิ้ง
5074501

วิศวกรรมอาหาร 2
3(2-3-4)
Food Engineering 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5073501 วิศวกรรมอาหาร 1
หลักการทางวิศวกรรมเกี่ ยวกับการถ่ ายเทมวลความร้ อน และโมเมนตัม การ
คํานวณ ความต้องการพลังงานการถ่ายเทความร้อน ระบบการทําความเย็นและระบบแช่เยือก
แข็ ง จุ ด ควบคุ ม กรรมวิ ธี ก ารแปรรู ป อาหาร กรรมวิธี ท างวิ ก ฤต และประสิ ท ธิ ภ าพของ
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เครื่ องจักร เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน และการปฏิบตั ิทางวิศวกรรมอาหารในกรรมวิธีแปรรู ป
อาหาร
5074901

สั มมนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-2-1)
Seminar in Food Science and Technology
ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล ปั ญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
แล้วนํามาเรี ยบเรี ยงเสนอรายงานเป็ นรายบุ คคล ศึ กษากรรมวิธี การสื บ ค้นข้อมู ล แบบต่าง ๆ
ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิงวิชาการ การเรี ยบเรี ยงข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล

5074902

ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-6-3)
Special Problems in Food Science and Technology
ค้นคว้า ทดลองและวิจยั งานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร หรื อ
ปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวบรวมและวิเคราะห์ ขอ้ มู ล สรุ ปผลและ
เสนอเป็ นรายงานภายใต้การควบคุมและแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาปั ญหาพิเศษ
- เลือก
รหัสวิชา
3561101

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุ รกิจทัว่ ไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิ ดในการจัดตั้งองค์การธุ รกิ จ ลักษณะประเภทของการประกอบ
ธุ รกิจ หลักการบริ หารและหน้าที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผนการจัดคน
เข้าทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายและ
นโยบายที่ต้งั ไว้
3561102

การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3(3-0-6)
Small Business Management
ศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องในการดําเนิ นธุรกิจขนาดย่อมในด้านการจัดองค์การ
การปฏิบตั ิงานการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจขนาดย่อม การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริ หาร
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การติดต่อประสานงานในวงธุ รกิจ และความสัมพันธ์ ด้านกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐ การ
ประเมินผลการดําเนิ นการธุ รกิจขนาดย่อม
4034605

สายพันธุ์

จุลนิ ทรี ย์อุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
จุลินทรี ยท์ ี่มีความสําคัญทางอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและการเก็บรักษา
กระบวนการหมัก ประเภทอุตสาหกรรม ที่ใช้จุลินทรี ย ์

5003104

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2(1-3-2)
Post Harvest Technology
ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลง สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
ของผลิ ตผลทางการเกษตร ที่นาํ มาใช้เป็ นวัตถุ ดิบและแปรรู ปเป็ นอาหาร ศึกษาถึ งสรี รวิทยา
หลังการเก็บเกี่ยว การสุ ก การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บและการเสื่ อมเสี ย ศึกษา
วิธี ก ารป้ อ งกัน หรื อ ลดการเปลี่ ย นแปลงให้ ม ากที่ สุ ด ระหว่างบรรจุ การขนส่ ง และการ
จําหน่าย การศึกษานอกสถานที่
5004907

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
3(2-2-5)
Experimental Design and Statistical Analysis
หลักการวางแผนการทดลอง และการออกแบบการทดลอง การสุ่ มตัวอย่าง
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปรผล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวาง
แผนการทดลอง และการวิเคราะห์ ท างสถิ ติเพื่ อการวิจยั ทางอาหารและอุ ตสาหกรรมเกษตร
แนวคิดและการฝึ กปฏิ บตั ิ ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ เพื่อการวิเคราะห์
และควบคุมการผลิต
5072307

การวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Planning and Management of Food Plant
ศึกษาหลักการทัว่ ไปในการจัดการ การบริ หารงานและระบบการผลิต การ
พยากรณ์ความต้องการและการกําหนดปั จจัยการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การ
วางแผนกําลังการผลิต การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบ และสิ นค้าในโรงงานอุตสาหกรรม การ
วางกําหนดการผลิตและการส่ งงาน
การควบคุมต้นทุนการผลิต การประเมินทางด้าน
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เศรษฐศาสตร์ ของการผลิตและการขนส่ ง การควบคุมเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ความปลอดภัย การทําบัญชีวสั ดุเครื่ องมือ จิตวิทยาอุตสาหกรรม อุปสงค์อุปทานในเชิง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5072403

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์
3(2-3-4)
Cereal and Cereal Product Technology
ชนิดของธัญชาติ ลักษณะโครงสร้าง คุณสมบัติ การเสื่ อมเสี ย กรรมวิธีการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ ต่างๆ จากธัญชาติ
5072407

เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-3-4)
Bakery Technology
วัตถุดิบและเครื่ องมือที่ใช้ในการทําขนมอบ คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของส่ วนผสม
ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ขนมปั ง เค้ก เพสตรี โดนัท
การเสื่ อมเสี ย การบรรจุ การเก็บรักษา และการจัดการธุ รกิจเบเกอรี
5072409

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3(2-3-4)
Milk and Milk Product Technology
คุ ณ สมบัติ ข องนํ้านม การตรวจสอบคุ ณ ภาพของนม กระบวนการและ
เครื่ องมือในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์นมชนิ ดต่างๆ เช่น นมพาสเจอร์ ไรส์ เนยแข็ง ไอศกรี ม และ
การสุ ขาภิบาล
5072410

เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
3(2-3-4)
Meat and Meat Product Technology
ส่ วนประกอบของกล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ภายหลังจากการฆ่า
คุ ณ ภาพของเนื้ อ การแปรรู ป ผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัตว์ การเสื่ อมเสี ยของเนื้ อสัตว์และผลิ ตภัณ ฑ์
การบรรจุเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
5073101

การบรรจุผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-3-4)
Food Packaging
ความหมาย และบทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิ ดของวัส ดุ และคุ ณ สมบัติ
ทางด้านกายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุ ผลิ ตภัณฑ์อาหารต่างๆ หลักการพิจารณาเลื อกใช้
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ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับวัตถุ ดิบ หรื อผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่ องมือและหลักการบรรจุหีบ
ห่ อ ฉลาก และการโฆษณา การออกแบบภาชนะบรรจุ กฎหมายที่ เกี่ ย วกับ ภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ
5073202

อุตสาหกรรมการหมัก
3(2-3-4)
Fermentation Industry
ประเภทของการหมัก จุ ลินทรี ย ์ที่ สําคัญ ในกระบวนการหมัก การเตรี ยมหัว
เชื้ อจุลินทรี ยเ์ พื่อกระบวนการหมัก และปั จจัยในการผลิตอาหารหมักชนิ ดต่าง ๆ และเครื่ องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ กรรมวิธีการผลิ ตที่ ใช้ในอุ ตสาหกรรมหมัก ผลิ ตภัณฑ์ อาหารหมักชนิ ด
ต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา การทดสอบคุณภาพอาหารหมัก ตลอดจนอาหาร
หมักกับสุ ขภาพ การศึกษานอกสถานที่ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก

5073303

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสั มผัส
3(2-3-4)
Product Development and Sensory Evaluation
หลักและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักและวิธีการการประเมินคุณภาพ
อาหารทางประสาทสัมผัส การทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์

5073305

พิษวิทยาทางอาหาร
3(2-3-4)
Food Toxicology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5073601 อาหารและโภชนาการ
5073403 การแปรรู ปอาหาร 2 และ 5073702 หลักการวิเคราะห์ อาหาร
หลักเบื้องต้นของพิษวิทยา ชนิดของสารพิษต่าง ๆ ในอาหาร กลไกการเกิด
พิษ การดูดซึ ม การสลายตัว และการขับออกของสารพิษ หลักการทางเภสัชจลศาสตร์ การ
เปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่ งมีชีวติ ปั จจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการทําลายสารพิษ การก่อ
กลายพันธุ์ และการก่อรู ปวิรูป การก่อมะเร็ ง การเกิดสารพิษในกระบวนการแปรรู ปอาหาร การ
ประเมินความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในอาหารการทดสอบความเป็ นพิษ และหลักการ
วิเคราะห์สารพิษในอาหารในเชิงคุณภาพและปริ มาณ
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5074306

สารเจือปนในอาหาร
3(3-0-6)
Food Additives
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5073701 เคมีอาหาร
สารเจือปนชนิ ดต่าง ๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเกณฑ์การจําแนกสารเจือปน
ในอาหาร ในเชิ งพิษวิทยา เชิ งการใช้ป ระโยชน์คุณสมบัติของสารเจื อปนที่มี ผลต่ออาหารทั้ง
ทางด้ า นเคมี กายภาพ ชี ว วิ ท ยา และการเก็ บ รั ก ษา ตลอดจนทั้ ง ผู ้บ ริ โ ภค วิ ธี ก ารใช้ แ ละ
ประสิ ทธิ ภาพของสารเจือปนในอาหาร กฎหมายและมาตรฐานด้านสารเจือปนในอาหารทั้งใน
และต่างประเทศ วิธีการประเมินความเป็ นพิษของสารเจือปนในอาหาร สารเจือปนในอาหาร
ชนิดต่าง ๆ ในเชิงคุณสมบัติเฉพาะ และการนําไปใช้
5074401

เทคโนโลยีผกั และผลไม้
3(2-3-4)
Fruits and Vegetable Processing
ความสําคัญของการแปรรู ปผักและผลไม้ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และ
ชีววิทยาของผัก และผลไม้ หลักการและวิธีการแปรรู ป การบรรจุและการเก็บรักษา
5074402

เทคโนโลยีนํา้ มันและไขมัน
3(2-3-4)
Fat and Oil Technology
คุณสมบัติของไขมันและนํ้ามันจากแหล่งต่างๆ วิธีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ การ
เสื่ อมเสี ยและการเก็บรักษา
5074403

เทคโนโลยีนํา้ ตาล
3(2-3-4)
Sugar Technology
ความสําคัญของอุตสาหกรรมนํ้าตาล พืชที่ให้น้ าํ ตาล บทบาทของนํ้าตาลที่มี
ต่ออุตสาหกรรมอาหารชนิดอื่น ๆ เทคนิคและกรรมวิธีในการผลิตนํ้าตาลในแบบอุตสาหกรรม
สารเคมีและการฟอกสี การวัดคุณภาพของนํ้าตาล การควบคุมคุณภาพการเก็บรักษา และผล
พลอยได้จากอุตสาหกรรมนํ้าตาล ปฏิบตั ิการตามเนื้อหาข้างต้น
5074404

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ประมง
3(2-3-4)
Fishery Products Technology
ประเภทของสั ต ว์น้ ํา ที่ ใ ช้ ใ นการปริ โ ภค โครงสร้ า ง องค์ป ระกอบทางเคมี
กายภาพและชี วภาพของสัตว์น้ าํ สาเหตุการเสื่ อมเสี ย และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ าํ
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และผลิ ต ภัณ ฑ์ หลัก การแปรรู ป การบรรจุ การเก็ บ รั ก ษา การขนส่ ง ควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การศึกษานอกสถานที่
5074405

เทคโนโลยีสัตว์ ปีกและผลิตภัณฑ์
3(2-3-4)
Poultry and Poultry Products Processing
โครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคมี กายภาพและชีววิทยาของสัตว์ปีกและไข่
การเปลี่ ยนแปลงคุณภาพ การแปรรู ป การเก็บรักษา การตรวจสอบ การควบคุ มคุ ณภาพ การ
บรรจุ และการจัดจําหน่ าย ข้อกําหนดและมาตรฐานคุ ณ ภาพของไข่ สัตว์ปี ก และผลิ ตภัณ ฑ์
ตลาดและแนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปฏิบตั ิการตามเนื้อหาข้างต้น
5074406

เทคโนโลยีเครื่ องดื่ม
2(1-3-2)
Beverage Technology
ชนิ ดและประเภทของเครื่ องดื่ม ส่ วนประกอบของเครื่ องดื่ม กรรมวิธีการผลิต
เครื่ องดื่มอัลกอฮอล์ เครื่ องดื่มไม่มีอลั กอฮอล์ชนิ ดอัดแก๊สและไม่อดั แก๊ส รวมทั้งเครื่ องดื่มจาก
ชา กาแฟ โกโก้ และอื่น ๆ
5074407

เทคโนโลยีขนมหวาน
2(1-3-2)
Confectionery Technology
หลักการและเทคโนโลยีในการผลิ ตภัณฑ์ขนมหวาน วัตถุ ดิบและคุ ณสมบัติ
ของวัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การบรรจุ การเก็ บ รั ก ษา และการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และการเก็บรักษา
5074408

อาหารอินทรีย์
3(3-0-6)
Organic Food
หลักการและการผลิตOrganic food Biological food Conventional food ความ
แตกต่างทางเคมี ชีวภาพ เคมีกายภาพของอาหารแต่ละประเภท ผลกระทบของการบริ โภคอาหาร
แต่ละประเภทต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม แนวโน้มของการผลิตและการตลาด
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5074904

หัวข้ อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
2(2-0-4)
Special Topic in Food Science and Technology
ศึกษาเทคโนโลยีความรู ้ ค วามก้าวหน้าในเชิ งวิทยาการด้านวิท ยาศาสตร์ การ
อาหารค้นคว้าและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านที่ใหม่ของศาสตร์ เชิงการอาหาร
5074905

ที่ 3, 4

การศึกษาดูงานด้ านอุตสาหกรรมอาหาร
1(0-3-0)
Field Trip to Food Plants
เงื่อนไขของการลงทะเบียน คือ นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรี ยนต้ องอยู่ในระดับ ปี

ศึกษาดูงานด้านที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการแปรรู ปอาหาร การควบคุมคุณภาพ
อาหารการจัดการในระบบอุ ตสาหกรรมในโรงงานอุ ตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ มี การจัดกลุ่ ม
อภิปรายหลังจากดูงาน
5503104

ภาษาอังกฤษในการทํางาน
3(3-0-6)
English for Work
พัฒนาทักษะในการนําเสนอตนเอง เพื่อเข้าสู่ โลกของการทํางาน การเขี ยน
จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ งาน การเขียนบันทึก การฝึ กเพื่อโต้ตอบทางด้านทักษะการ
สนทนา และ การฟังเพื่อการติดต่อ การใช้ภาษาอังกฤษกับ อินเทอร์ เนท
17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ

รหัสวิชา
5073801

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Food Science and
Technology
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พทางเทคโนโลยีการอาหาร เช่น ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในด้านการรับรู ้ลกั ษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุ ณ ลัก ษณะที่ เหมาะสมกับ วิช าชี พ โดยการกระทําให้ ส ถานการณ์ ห รื อ รู ป แบบต่ า ง ๆ ซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร การใช้เครื่ องมือ
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เครื่ องจักรทางอุ ตสาหกรรมทั้งในด้านเครื่ องมื อแปรรู ป อาหาร และการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร
5074802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพด้ านอุตสาหกรรมอาหาร
5(450)
Field Experience in Food Industry
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5073801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
การฝึ กประสบการณ์ดา้ นกระบวนการผลิ ตและการควบคุ มคุณภาพอาหารใน
โรงงานอาหารและองค์กรที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทําการศึกษาขั้นตอนการผลิ ต
การดําเนิ นธุ รกิจและการประกันคุ ณภาพอาหาร การสุ ขาภิบาลโรงงานอาหาร และการจัดการ
องค์กรในเชิ งระบบมาตรฐาน มีการเสนอรายงานเป็ นรู ปเล่ม และมีการสอบปากเปล่า จัดกลุ่ม
อภิ ป ราย และทดลองค้ น คว้า พั ฒ นาด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร โดยใช้ พ้ื น ฐานจากการฝึ ก
ประสบการณ์เสนอต่ออาจารย์ผคู ้ วบคุมเพื่อวัดความสําเร็ จในการฝึ กประสบการณ์
17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
หลักสู ตรได้มีการประกันคุณภาพของหลักสู ตร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสู ตร
หลั ก สู ตร มี ค ณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตร ทํา หน้ า ที่ ก ํา หนด นโยบาย
แผนงาน และแผนปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
18.1.1 ร่ ว มกํา หนดปรั ช ญา และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ตรให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ โดยยึดหลัก มาตรฐานวิช าการและ
วิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
18.1.2 ร่ วมกําหนดคุ ณสมบัติข องผูเ้ ข้าศึ กษา คุ ณ ลักษณะของบัณ ฑิ ต และ
พัฒ นาคุ ณ สมบัติบ ัณ ฑิ ตให้ มี ม าตรฐาน และตรงตามคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ที่ ผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต
ต้องการ

