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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารภาษาอังกฤษ 
   Bachelor of Science Program in Food Science and Technology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ชื่อย่อ (ไทย)  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.S. (Food Science and Technology) 
 

3. วิชาเอกของหลักสูตร  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาท่ีใช้  

ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 



6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2553 วันท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
 6.3 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี3/2554 
วันท่ี 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
 6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 6/2554 วันท่ี 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2554 และอนุมัติให้เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ในปีการศึกษา 2556 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา  

สามารถทํางานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติการฝ่ายผลิต  ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ ผู้แทนจําหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และ
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

 
9. หลักสูตร  

9.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
9.2 โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- บังคับ 9 หน่วยกิต 
- เลือก 3 หน่วยกิต 

ก.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ  3 หน่วยกิต 
ก.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต 
ก.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ  6 หน่วยกิต 

ข้อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

ข.1 วิชาพ้ืนฐาน (แกน)   39 หน่วยกิต 
ข.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   34 หน่วยกิต 
ข.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
ข.4 วิชาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 



ง. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 6 หน่วยกิต 
- สหกิจศึกษา   6  หน่วยกิต 

 
9.3 รายวิชาในหลักสูตร  

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 ก.1 กลุ่มวิชาภาษา  จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 - รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 
English for International Communication 

3(3-0-6) 

 - รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 
Chinese Conversation for Work 

3(3-0-6) 

1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน 
Japanese Conversation for Work 

3(3-0-6) 

1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
Language of Neighboring Country 

3(3-0-6) 

  
ก.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 

 
3 หน่วยกิต 

 - รายวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000106 วิถีไทย 
Thai Living 

3(3-0-6) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 - รายวิชาเลือก  
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
Human and Environment 

3(3-0-6) 

2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Laws in Daily Life 

3(3-0-6) 

2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
Sufficiency Economy Ways of Life 

3(3-0-6) 

2000110 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2000111 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  
ก.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 

 
6 หน่วยกิต 

 - รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต  
Ethics and Life Skills 

3(3-0-6) 

2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

 - รายวิชาเลือก  
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  
Human Behavior and Self Development 

3(3-0-6) 

2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ  
Information Literacy Skills 

3(3-0-6) 

2500113 ทวารวดีศึกษา 
Dvaravati Studies 

3(3-0-6) 

   

  
ก.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า 

 
6 หน่วยกิต 

 - รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000116 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 



Information and Comunication Technology  
 - รายวิชาเลือก  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Mathematics in Daily Life 
3(3-0-6) 

4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
World Science and Technology 

3(3-0-6) 

4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
Sports Science for Health 

3(3-0-6) 

4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ 
Health Promotion 

3(3-0-6) 

4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต 
Recreation for Life 

3(3-0-6) 

 ข้อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า 
 
92 หน่วยกิต 

 ข.1 วิชาพ้ืนฐาน (แกน)   39 หน่วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500117 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ 1 
English for Science 1 

3(3-0-6) 
 

1500118 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ 2 
English for Science 2 

3(3-0-6) 
 

4011305 ฟิสิกส์ 1 
Physics 1 

3(3-0-6) 

4021115 เคมีท่ัวไป 
General Chemistry  

3(2-2-5) 

4031101 เคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry  

3(2-2-5) 

4022501 ชีวเคมี 
Biochemistry 

3(2-2-5) 

4022605 เคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry 

3(2-2-5) 

4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 
Physical Chemistry  

3(2-2-5) 

4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology 

3(2-2-5) 



4032601 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

3(2-2-5) 

4091606 คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์ 
Mathematics for Science 

3(3-0-6) 

4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistics for Research 

3(3-0-6) 

5075101 อาหารและโภชนาการ 
Food and Nutrition 

3(3-0-6) 

  
ข.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   

 
34 หน่วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
5075102 เคมีอาหาร 

Food Chemistry 
3(2-2-5) 

5075103 หลักการวิเคราะห์อาหาร 
Principles of Food Analysis 

3(2-2-5) 

5075201 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
Food Microbiology 

3(3-0-6) 

5075202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 
Food Microbiology Laboratory 

1(0-2-1) 

   
5075301 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 

Introduction to Food Science and Technology 
3(2-2-5) 

5075302 การแปรรูปอาหาร 1 
Food Processing 1 

3(2-2-5) 

5075303 การแปรรูปอาหาร 2 
Food Processing 2 

3(2-2-5) 

5075401 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอาหาร 
Fundamental  Food Engineering 

3(2-2-5) 

5075402 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร 
Unit Operation for Food Engineering 

3(2-2-5) 

5075501 กฎหมายและสุขาภิบาลอาหาร 
Food Laws and Sanitation 

3(3-0-6) 

5075502 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร 
Food Quality Control and Assurance 

3(2-2-5) 

5075603 ระเบียบวิธีวิจัยและปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
Research Methadology and Special Problems in Food Science 
and Technology 

3(2-2-5) 

   



ข.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

5075104 วัตถุเจือปนอาหาร 
Food Additives 

3(3-0-6) 

5075203 อุตสาหกรรมหมักดอง 
Fermentation Industry 

3(2-2-5) 

5075305 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์ 
Cereal and Cereal Product Technology 

3(2-2-5) 

5075306 เทคโนโลยีเบเกอรี 
Bakery Technology 

3(2-2-5) 

5075307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
Milk Product Technology 

3(2-2-5) 

5075308 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ 
Meat Product Technology 

3(2-2-5) 

5075309 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร 
Food Packaging 

3(2-2-5) 

5075311 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ 
Fruit and Vegetable Processing Technology 

3(2-2-5) 

5075312 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
Fishery Product Technology 

3(2-2-5) 

5075313 อาหารเพ่ือสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5075314 เทคโนโลยีน้ําตาล 
Sugar Technology 

3(2-2-5) 

5075315 เทคโนโลยีขนมหวาน 
Confectionery Technology 

3(2-2-5) 

5075316 อาหารอินทรีย์ 
Organic Food 

3(3-0-6) 

5075503 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาท
สัมผัส 
Food Product Development and Sensory Evaluation 

3(2-2-5) 

5075604 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
Special Topics in Food Science and Technology 

3(3-0-6) 

  
ข.4 วิชาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ  กําหนดให้เรียน 

 
7 หน่วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
5075304 การวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

Planning and Management of Food Industry 
3(3-0-6) 



5075601 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
Seminar in Food Science and Technology 

1(0-2-1) 

5075602 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
Experimental Design and Statistical  Analysis 

3(2-2-5) 

   
 
 

ค. วิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย
ไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 

6 หน่วยกิต 

 ง. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

5075701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
Field Experience in Food Industry 

6 (270) 

5075702 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6 (540) 

รวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. คําอธิบายรายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

ก.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  - รายวิชาบังคับ      9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถใน
การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การฝึกพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ  การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน     
 
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวข้อง
กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถามตอบ
เก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต  
การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน     
 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6)  
  English for International Communication  
   การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 



- รายวิชาเลือก      3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6)  

 Chinese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การถามตอบ
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน การ
อธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การ
รับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
 
1500130 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้าและบริการ  
การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
1500131  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการทํางาน     3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน การ
อธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  การขอข้อมูล  การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การ
รับฝากข้อความ  เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
 



1500132  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6)  
 Language of Neighboring Country  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับ

ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้ อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

 
 ก.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
  - รายวิชาบังคับ      3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา   ช่ือและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย         3(3-0-6)  
  Thai Living 
  วิ วัฒนาการและความเปลี่ ยนแปลงของสั งคมไทยผ่ านลั กษณะทางภู มิ ศาสตร์  
การตั้งถ่ินฐาน  สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและ
แนวพระราชดําริท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
สังคมไทย  การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆของสังคมโลก  รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 

 
- รายวิชาเลือก       

รหัสวิชา   ช่ือและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม        3(3-0-6)  
  Human and Environment  
  ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ใน ชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 



2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน  
 
2000110 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6)  
  Thai Politics and Government 
  ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน  สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 

 
2000111 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  
  ASEAN Studies  
  พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 

  



ก.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  - รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต      3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills 

 แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลัก
จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต      3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
   ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง การ
เสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  และพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ 
   
   - รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา  
จิตวิทยา สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  การปรับตัว การ
ทํางานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 
 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ      3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills 
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวม
และประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
นําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 
2500113 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  การ
ปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความสําคัญของอารยธรรมยุค
ทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 



  
ก.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  - รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา  
ด้านตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 



รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)  

 Mathematics in Daily Life 
  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ีใช้ใน

การชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น  และคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
  World Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ด้าน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัย
ธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  
สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 
 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ     3(3-0-6) 
  Sport Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  ประโยชน์
ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  การ
สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ      3(3-0-6) 
  Health Promotion 
  เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา 
และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ
ทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุม
โรค  หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
 
 
 
 



4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต      3(3-0-6)  
  Recreation for Life 
  ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน  การ
เป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  การ
กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม  

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

ข.1 วิชาพ้ืนฐาน (แกน)  ให้เรียน 39 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค)  
1500117 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
 English for Science 1 
 ฝึกผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร  ผ่านกิจกรรมการฝึกจากการนําเนื้อหาหลักทางวิทยาศาสตร์มา
ใช้ประกอบการพัฒนาทักษะการพูด  ด้วยวิธีการสนทนา อธิบาย สาธิต ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน ขณะ
ทํากิจกรรม สามารถเข้าใจศัพท์เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง 
 
1500118 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
 English for Science 2 
 ฝึกผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร โดยกิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจศัพท์เฉพาะทาง 
การจดบันทึก การบรรยาย การเขียนไดอะแกรม รวมถึงการเขียนจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
พัฒนาการอ่านหลากหลายรูปแบบ โดยใช้บทความภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
  



4011305 ฟิสิกส์ 1        3(3-0-6) 
 Physics 1 
 การวัด ความแม่นยําและความเท่ียงตรงในการวัดหน่วยปริมาณสเกลาร์ และเวกเตอร์ ตําแหน่ง
และการเคลื่อนท่ีของวัตถุ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและ
โมเมนตัม ความยืดหยุ่นของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน หลักการเบื้องต้นทาง อุณหพลศาสตร์ 
การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถ่ายเทความร้อน 

 
4021115 เคมีท่ัวไป        3(2-2-5) 

General Chemistry  
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี  ปริมาณสารสัมพันธ์  สมดุลเคมีและกรด-เบส  

แก๊ส  ของแข็ง  ของเหลว  ไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น 
 

4031101 เคมีอินทรีย์        3(2-2-5) 
Organic Chemistry  
คาร์บอนและการเกิดไฮบริดไดเซชัน (hybridization) หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์  สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ  คาร์โบไฮเดรต ลิพิด  
โปรตีน 
 
4022501 ชีวเคมี        3(2-2-5) 

Biochemistry  
เซลล์  กรด-เบสและบัฟเฟอร์ในเซลล์  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิพิด  เอนไซม์  กรดนิวคลีอิก  การ

ย่อยและการดูดซึมอาหาร  เมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิพิด 
 
4022605 เคมีวิเคราะห์       3(2-2-5) 

Analytical Chemistry 
กระบวนการในเคมีวิเคราะห์ หน่วยและ การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด สถิติในเคมี

วิเคราะห์ การทํามาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงน้ําหนักการวิเคราะห์เชิงปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส การ
ไทเทรตแบบรีดอกซ์ 
 
4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์        3(2-2-5) 

Physical Chemistry  
ศึกษาสมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ (thermodynamics)  

สมดุลของเฟส  กฎของเฟส   
 
4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน       3(2-2-5)
 Fundamental  Biology 
 สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ระบบในสิ่งมีชีวิต การจําแนก
สิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



 
4032601 จุลชีววิทยา        3(2-2-5) 
 Microbiology 

รายวิชาท่ีต้องเรียน และสอบผ่านมาก่อน : 4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
ความรู้ พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอต และยูคาริโอต การจําแนก

ประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเติบโต การสืบพันธุ์ การควบคุมจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่อ
อาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาลโรคติดต่อและภูมิต้านทาน   
 
4091606 คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
 Mathematics for Science 

สมการเส้นตรง  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์  ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม  การแก้
สมการเอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การประยุกต์ของ
อนุพันธ์และปริพันธ์  
 
4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย       3(3-0-6) 
 Statistics for Research 
 ความหมายของสถิติ การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การ
ทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียวและสองทาง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 
5075101 อาหารและโภชนาการ      3(3-0-6) 
 Food and Nutrition 
 หลักการบริโภคอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร หน้าท่ีและแหล่งของสารอาหารชนิดต่าง 
ๆ  ผลของการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงาน ปัญหาทาง
โภชนาการและแนวทางแก้ไข  อาหารเสริมสุขภาพและอาหารท่ีมีผลเชิงสุขภาพ  ฉลากโภชนาการและอาหาร
ก่อภูมิแพ้ 
 

ข.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน 34 หน่วยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค)  
5075102 เคมีอาหาร        3(2-2-5) 
 Food Chemistry 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 4022501 ชีวเคมี  
องค์ประกอบพ้ืนฐานของอาหาร ได้แก่  น้ํา  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  ไขมัน  เถ้า และเกลือแร่  

การ เปลี่ ยนแปลงและความสั ม พันธ์ ทา ง เค มีและทางชี วภาพของอาหารระหว่ า งการแปรรู ป   
การเก็บรักษา  กลิ่นรส  และน้ําของอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร  
 
 



5075103 หลักการวิเคราะห์อาหาร      3(2-2-5) 
 Principles of Food Analysis 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 4022605 เคมีวิเคราะห์   
ศึกษาหลักการเบื้องต้นและวิธีการมาตรฐานของการวิเคราะห์อาหารประเภทต่าง ๆ ท้ังในเชิง

คุณภาพและปริมาณ การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของอาหาร ได้แก่ น้ํา  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เถ้า วิตามินเกลือแร่  และรงควัตถุ  การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือทําฉลากโภชนาการ  
 
5075201 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(3-0-6) 
 Food Microbiology 
 กา รจํ า แนกชนิ ดของ จุ ลิ น ทรี ย์   ส รี ร วิ ท ย า   ก า ร เ จ ริญ เติ บ โ ต   ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ 
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การเสื่อมคุณภาพ การเน่าเสียของอาหารและผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทต่าง ๆ การถนอมอาหารและการป้องกัน  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม  
จุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคทางอาหาร  อาหารเป็นพิษ  การสุขาภิบาล การควบคุม และการตรวจสอบจุลินทรีย์
ในอาหาร  
 
5075202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร     1(0-2-1) 
 Food Microbiology Laboratory 
 หลักการปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการศึกษาจุลินทรีย์ใน
อาหาร รา ยีสต์ และแบคทีเรียท่ีมีความสําคัญทางอาหาร การตรวจสอบราและยีสต์ในอาหาร  การนับ
จุลินทรีย์ท้ังหมดในอาหาร  การตรวจสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ําและอาหาร  การตรวจหาเชื้อโรคอาหาร
เป็นพิษ  ผลของอุณหภูมิและความดันออสโมติกต่อจุลินทรีย์  การผลิตนมเปรี้ยว การหมักแอลกอฮอล์ การ
ผลิตน้ําส้มสายชู 
 
5075301 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบ้ืองต้น    3(2-2-5) 
 Introduction to Food Science and Technology 

องค์ประกอบของอาหาร  การเสื่อมเสียของอาหาร  ลักษณะและคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้
ประกอบอาหาร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
5075302 การแปรรูปอาหาร 1       3(2-2-5) 
 Food Processing 1 
 รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5075301 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบ้ืองต้น  
 หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับคุณสมบัติของอาหาร คุณลักษณะท่ัวไปของวัตถุดิบอาหาร  การจัดการ
และการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือผลิตในอุตสาหกรรม หลักการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว  หลักการของการแปรรูป
อาหารแบบต่าง ๆ  เทคนิคการแปรรูปโดยใช้ความร้อน  การทําแห้ง การแปรรูปโดยความเย็น การใช้จุลินทรีย์ 
 
 
 



5075303 การแปรรูปอาหาร 2       3(2-2-5) 
 Food Processing 2 
 รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5075302 การแปรรูปอาหาร 1 
 คุณสมบัติของวัตถุดิบ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามประเภทของวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์
จากของเสียและผลิตผลพลอยได้ เทคโนโลยีสะอาด  



5075401 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอาหาร      3(2-2-5) 
 Fundamental Food Engineering  
 หลักการทางวิศวกรรม (engineering concepts) มิติ และหน่วยทางวิศวกรรม สมดุลมวลและ
สมดุลพลังงานอุณหพลศาสตร์ (thermodynamic) คุณลักษณะของวัสดุ (rheology properties) กลศาสตร์
ของของไหล การถ่ายเทพลังงานและมวล ไซโคเมตริกส์ 
 
5075402 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร    3(2-2-5) 

Unit Operation for Food Engineering  
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5075401 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอาหาร 
การประยุ กต์ ใ ช้ หลั กการทางวิ ศวกรรมในหน่ วยปฏิบั ติ ก ารแปรรู ปอาหาร  ได้ แ ก่  

การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง การระเหย การทําแห้ง การแยก การผสม กระบวน
การเอ็กซ์ทรูชัน และภาชนะบรรจุ  
 
5075501 กฎหมายและสุขาภิบาลอาหาร     3(3-0-6) 
 Food Laws and Sanitation 
 แนวคิดท่ีสําคัญเก่ียวกับกฎหมายและสุขาภิบาลอาหาร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายและ
มาตรฐานอาหาร  กฎข้อบังคับควบคุมการผลิตอาหาร ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศและ
ระดับสากล  หลักปฏิบัติท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) จุลินทรีย์ท่ีเป็นตัว
บ่งชี้ด้านสุขาภิบาลโรงงาน การจัดการน้ําและของเสียในโรงงาน 
 
5075502 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร     3(2-2-5) 
 Food Quality Control and Assurance  

หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
และประกันคุณภาพอาหาร  การวัดค่าคุณภาพของอาหารทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์  ในกระบวนการ
แปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม  ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สุดท้าย  การสุ่ม
ตัวอย่างอาหาร  การตรวจสอบและกระบวนการทางสถิติของข้อกําหนดสําหรับวัตถุดิบ การแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย หลักการจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร  การบริหารองค์กรด้านคุณภาพ ระบบ
คุณภาพ 

 



5075603 ระเบียบวิธีวิจัยและปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5) 
Research Methadology and Special Problems in Food Science and 

Technology 
ศึกษาปัญหาและสมมติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การดําเนินการทดลอง และวิจัย

งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หรือปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร  
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง การเขียนรายงานและนําเสนอ ภายใต้การควบคุม
และแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษ 

 
ข.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค)  
5075104 วัตถุเจือปนอาหาร       3(3-0-6) 
 Food Additives 
 วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหร เกณฑ์การจําแนกวัตถุเจือปนอาหาร ใน
ด้านพิษวิทยา การใช้ประโยชน์เชิงหน้าท่ี คุณสมบัติของวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีผลต่ออาหารท้ังทางด้านเคมี 
กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา ตลอดจนผู้บริโภค วิธีการเลือกใช้ และประสิทธิภาพของวัตถุเจือปน
อาหาร กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร การเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์การใช้ 
 
5075203 อุตสาหกรรมหมักดอง      3(2-2-5) 
 Fermentation Industry 
 กระบวนการหมัก  จลนพลศาสตร์ของการหมัก  การให้อากาศและการกวน  เครื่องมือและการ
ควบคุม  การผลิตเพนนิซิลิน  การผลิตซีอ๊ิว  การผลิตไวน์  การผลิตเบียร์  การผลิตเอนไซม์  การผลิต
น้ําส้มสายชู  การผลิตกรดซิตริก  การผลิตกรดอะมิโน  การผลิตวิตามิน  
 
5075305 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์     3(2-2-5)
 Cereal and Cereal Product Technology 
 ชนิดของธัญชาติ  ลักษณะโครงสร้าง คุณสมบัติ  การเสื่อมเสีย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทาง
กายภาพ และทางชีววิทยา กรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากธัญชาติ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  
 



5075306 เทคโนโลยีเบเกอรี       3(2-2-5)
 Bakery Technology 
 วัตถุดิบและเครื่องมือท่ีใช้ในการทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี  กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี  การ
บรรจุและการเก็บรักษา 
 
5075307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม      3(2-2-5)
 Milk Product Technology 
 คุณสมบัติของน้ํานม  การตรวจสอบคุณภาพของนม  กระบวนการและเครื่องมือในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
 
5075308 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ      3(2-2-5)
 Meat Product Technology 
 ส่วนประกอบของกล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ภายหลังจากการฆ่า  คุณภาพของเนื้อ  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  การบรรจุเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
 
5075309 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร      3(2-2-5)
 Food Packaging 
 ความหมาย  และบทบาทของภาชนะบรรจุ  ชนิดของวัสดุ  และคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และ
เคมีของภาชนะบรรจุ  ผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ  หลักการพิจารณาเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์อาหาร  เครื่องมือและหลักการบรรจุหีบห่อ ฉลาก และการโฆษณา  การออกแบบภาชนะบรรจุ  
กฎหมายท่ีเก่ียวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร  ฉลากโภชนาการ   
 
5075311 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้     3(2-2-5)
 Fruit and Vegetable Processing Technology 
 ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม้ คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และชีววิทยาของผักและ
ผลไม้  การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว ผัก ผลไม้ การขนส่ง และควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผัก และ
ผลไม้ หลักการและวิธีการแปรรูป  การบรรจุและการเก็บรักษา  
 
 
5075312 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง      3(2-2-5)
 Fishery Product Technology 

ประเภทของสัตว์น้ําท่ีใช้ในการบริโภค โครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี กายภาพและชีวภาพของ
สัตว์น้ํา สาเหตุการเสื่อมเสีย และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ หลักการแปรรูป การ
บรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง  ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  
 
 
 



5075313 อาหารเพ่ือสุขภาพ       3(3-0-6) 
 Food for Health 
 ความสําคัญ ความหมายและหลักการในการผลิต  อาหารเพ่ือสุขภาพ แนวโน้มการตลาด  วิธีการ
แปรรูปและคุณภาพของอาหารเพ่ือสุขภาพ ชนิดของอาหารเพ่ือสุขภาพต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือ
สุขภาพ (functional food) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (supplement food) เป็นต้น และผลของการบริโภค
อาหารดังกล่าว  มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 
5075314 เทคโนโลยีน้ําตาล       3(2-2-5)
 Sugar Technology 

ความหมายและประเภทของน้ําตาล คุณสมบัติของน้ําตาล กรรมวิธีการผลิตน้ําตาลและการเก็บ
รักษา  
 
5075315 เทคโนโลยีขนมหวาน      3(2-2-5) 
 Confectionery Technology 
 วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต  กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน  การ
บรรจุและการเก็บรักษา  
 
5075316 อาหารอินทรีย์       3(3-0-6) 
 Organic Food 
  ความสําคัญ ความหมายและหลักการในการผลิตเกษตรและอาหารอินทรีย์ ท้ังพืชและปศุสัตว์ 
ประวัติความเป็นมา มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและแนวโน้มการตลาด ความสัมพันธ์ของเกษตรและอาหารอินทรีย์
กับสิ่งแวดล้อม วิธีการแปรรูปและคุณภาพของอาหารอินทรีย์ ผลของการบริโภคอาหารดังกล่าวและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 
 



5075503 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหารโดย  3(2-2-5) 
 ประสาทสัมผัส  
 Food Product Development and Sensory Evaluation 
 หลักและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  หลักและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาท
สัมผัส  การทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ 
 
5075604 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   3(3-0-6) 
 Special Topics in Food Science and Technology 
 

ศึกษาเทคโนโลยีความรู้ความก้าวหน้าในเชิงวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลด้านท่ีใหม่ของศาสตร์เชิงการอาหาร 
 

ข.4 วิชาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ  กําหนดให้เรียน 7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค)  
5075304 การวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร      3(3-0-6) 
 Planning and Management of Food Industry 

ศึกษาหลักการท่ัวไปในการจัดการ  การบริหารงานโรงงาน ด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร
และระบบการผลิต การวางผังโรงงาน การพยากรณ์ความต้องการและการกําหนดปัจจัยการผลิต การวางแผน
กําลังการผลิตและกําหนดการผลิตการควบคุมวัตถุดิบและสินค้า  การควบคุมต้นทุนการผลิตอุปสงค์อุปทานใน
เชิงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ความปลอดภัยและจิตวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
5075601 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    1(0-2-1) 
 Seminar in Food Science and Technology 

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแล้วนํามาเรียบ
เรียง นําเสนอและจัดทํารายงานเป็นรายบุคคล  ศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ลักษณะและการ
ตีความเอกสารในเชิงวิชาการ  การเรียบเรียงข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
 



5075602 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  3(2-2-5) 
 Experimental Design and Statistical Analysis  

หลักการวางแผนการทดลองและการออกแบบการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลผล  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับ รายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแล้ว  
 

ง. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค)  
5075701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร   6(270) 

Field Experience in Food Industry    
 การฝึกประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงานอาหารและ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน โดยทําการศึกษาข้ันตอนการผลิต การดําเนินธุรกิจและการประกัน
คุณภาพอาหาร  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร และการจัดการองค์กรในเชิงระบบมาตรฐาน  มีการเสนอ
รายงานเป็นรูปเล่ม  
 
5075702 สหกิจศึกษา        6(540) 
  Co-operative Education 
 การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
การจัดทํารายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับมอบหมาย  มีการนําเสนอและมีการประเมินผลโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 
 


