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หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อยอ (ไทย) วท .บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.S. (Food Science and Technology)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 138 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ
.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) รหัสหลักสูตร
25431471100956
6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 2/2558
วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรงานวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10
เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ใหความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 29 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ไดอนุมัติหลักสูตรและใหเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
สามารถทํางานใน ตําแหนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้ง ภาครัฐและเอกชน
ดังนี้
8.1 เจาหนาที่ปฏิบัติการฝายผลิต
8.2 เจาหนาที่ควบคุมและประกันคุณภาพ
8.3 เจาหนาที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
8.4 นักวิจัย นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการ
8.5 เจาหนาที่จัดทําระบบมาตรฐานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร
8.6 ผูแทนจําหนายวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและสารเคมีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร
และหองปฏิบัติการ
8.7 ผูประกอบการอิสระ/เจาของธุรกิจดานอาหาร

2

3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
138 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
ดาน
หมวดวิชาเลือกเสรี และวิชาประสบการณภาคสนาม โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฐ) ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
138 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต
- บังคับ
9
หนวยกิต
- เลือก 3 หนวยกิต
(
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ข.
หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
96 หนวยกิต
(
1) กลุมวิชาแกน
39 หนวยกิต
(
2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
45 หนวยกิต
(
3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
ค. วิชาประสบการณภาคสนาม ใหเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้
6 หนวยกิต
- การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6 หนวยกิต
- สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
1500135
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1500137
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
1
Japanese for Communication 1
1500139
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
1500140
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน 3(3-0-6)
Basic Malay
1500143 สนทนาภาษามาเลย 3(3-0-6)
Conversation in Malay
1500144 ภาษาลาวเบื้องตน 3(3-0-6)
Basic Lao
1500145 สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
1500146 ภาษาพมาเบื้องตน 3(3-0-6)
Basic Burmese
1500147
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
1500148
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
1500149
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
(บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
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3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

6 หนวยกิต
3(3-0-6)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
2000113
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
2500115
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
2500117
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
2500119
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

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

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

6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
(บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
6 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬา
เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
4000129 นันทนาการเพื่อ
สุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
4000130
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
4000131
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life

รหัส
1500117
1500118
4011305
4021115
4022305
4022501
4022605
4023401
4031107

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร 1
English for Science 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร 2
English for Science 2
ฟสิกส 1
Physics 1
เคมีทั่วไป
General Chemistry
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
ชีวเคมี
Biochemistry
เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
เคมีเชิงฟสิกส
Physical Chemistry
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
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96 หนวยกิต
39 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัส
4032601
4091606
4113105
5075101

รหัส
5075102
5075103
5075104
5075201
5075202
5075301
5075302
5075303
5075304
5075401
5075402
5075501

จุลชีววิทยา
Microbiology
คณิตศาสตรเพื่อวิทยาศาสตร
Mathematics for Science
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition

ชื่อวิชา

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

(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
ชื่อวิชา
เคมีอาหาร
Food Chemistry
หลักการวิเคราะหอาหาร
Principles of Food Analysis
ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
Food Analysis Laboratory
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology Laboratory
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
Introduction to Food Science and Technology
การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
การวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Planning and Management of Food Industry
พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร
Fundamental Food Engineering
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมอาหาร
Unit Operation for Food Engineering
กฎหมายอาหารและสุขาภิบาลอาหาร
Food Laws and Food Sanitation
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45 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

รหัส
5075502
5075504
5075601
5075602

5075603

รหัส
5075105
5075119
5075203
5075305
5075306
5075307
5075308
5075309
5075311
5075312

ชื่อวิชา
การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Control and Assurance
การจัดการระบบคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร
Quality System and Food Safety Management
สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
การวิจัยและวางแผนการทดลองเบื้องตนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
Introduction to Research and Experimental Design in
Food Science and Technology
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and Technology

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)

(3) วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
วัตถุเจือปนอาหาร
Food Additives
โภชนศาสตรอาหารทะเล
Seafood Nutrition
อุตสาหกรรมหมักดอง
Fermentation Industry
เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ
Cereal and Cereal Product Technology
เทคโนโลยีเบเกอรี
Bakery Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม
Milk Product Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อ
Meat Product Technology
บรรจุภัณฑอาหาร
Food Packaging
เทคโนโลยีผักและผลไม
Fruit and Vegetable Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
Fishery Product Technology

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

3(0-6-3)

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)

รหัส
5075313
5075315
5075316
5075317
5075318
5075503
5075604

รหัส
5075701
5075702

ชื่อวิชา

อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เทคโนโลยีลูกกวาด ช็อกโกแลต และขนมขบเคี้ยว
Candy Chocolate and Snack Technology
อาหารอินทรีย
Organic Food
เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน
Fats and Oil Technology
การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร
Utilization of By-Product from Food Industry
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินโดยประสาทสัมผัส
Food Product Development and Sensory Evaluation
แนวโนมและหัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
Trends and Special Topics in Food Science and
Technology
ค. วิชาประสบการณภาคสนาม ใหเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
Internship in Food Science and Technology
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

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

น(ท-ป-ค)
6 (540)
6 (540)

ง. วิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไมซํ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
รวมไมนอยกวา 138 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- รายวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing, Thai usage for
communication in daily life
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความ
สําคัญและสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details, writing sentences and paragraphs
1500135 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ ทํางาน การ
แนะนําตนเอง และองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนอ งาน การอาน
เอกสาร การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading,
Job application form writing, Interoffice memo writing, e-mail communicating
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- รายวิชาเลือก
3 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิ
ตประจําวัน การทักทาย และการลา การ
แนะนําตนเอง และผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การซื้อสินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟง
และพูดภาษาจีน ในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and Job
application form and resume writing
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสราง
ประโยคขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji
letters, basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese
communication
1500139 ภาษาญี่ปุน เพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง
การพูด การอานและการ เขียนภาษาญี่ปุน การใชภาษาญี่ปุนในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing, Japanese in
daily life communication
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน 3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อก เบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูป
ประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งาน
อดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อกใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปนส กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Tagalog
language in different situations and contexts; Pilipino cultures and communication
strategies
1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน 3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูป
ประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
1500143 สนทนาภาษามาเลย 3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลยใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซีย กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Malay language
in different situations and contexts; Malaysian/Indonesian cultures and
communication strategies
1500144 ภาษาลาวเบื้องตน 3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories
1500145 สนทนาภาษาลาว 3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาวใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาว กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Lao language in
different situations and contexts; Lao cultures and communication strategies
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories
1500147 สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาพมาใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมา กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Burmese
language in different situations and contexts; Burmese cultures and communication
strategies
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels
and tones, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนามใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนาม กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Vietnamese
language in different situations and contexts; Vietnamese cultures and
communication strategies
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- รายวิชาบังคับ
6 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การทําความเขาใจ การวิเคราะห การ
แสดงทัศนะที่เปนประโยชนตอการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing thoughts on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changes of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural dimensions and influence of globalization
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
2000113
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม
พัฒนาการขอ งสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและ
บทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและ
องคกรคูเจรจาอาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries
members, ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN
citizenship
2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
2000115 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย
เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development

31

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณา
การการใชกฎหมายในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน หลัก
จริยธรรมเพื่อ การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ทองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา
การบําเพ็ญประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes
devoting to community
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- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

2500116

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation

2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรม
มนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาตน มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life
2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน ( OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
อางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases
searching, academic report writing, reference citation and laws and ethics for
information use
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
2500119
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy,
politics and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found
in different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon
Pathom province
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการ
คิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการ
คิด และ
กระบวนการคิด ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใช
ในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific
knowledge and methodology, logic, data analysis, decision making process,
application of the knowledge in daily life
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬา
เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและ
ประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของ
การเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good
players and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for
exercising injuries

34

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดาน
การประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความ
ปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร
รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology
for data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
ดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกาย และอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัย
สวนบุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะ
สวนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการ
สงเสริมสุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการ
ออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise,
physical fitness, health checkup, health insurance system in Thailand
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
4000129
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญ และ ประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
นันทนาการในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities,
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities, recreation activities for
oneself and family
4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ
ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System
4000131

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาว
หนาที่ใชใน การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตร
ประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment
systems and actuarial science

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาแกน ใหเรียน
39 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500117
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร 1 3
(3-0-6)
English for Science 1
ทักษะในการสื่อสาร ทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย กิจกรรมการฝกจากการนํา
เนื้อหาหลักทางวิทยาศาสตรมาใชประกอบการพัฒนาทักษะการพูด ดวยวิธีการสนทนา อธิบาย
สาธิต ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการอาน ขณะทํากิจกรรม สามารถเขาใจศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของ
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
1500118
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร 2 3
(3-0-6)
English for Science 2
ทักษะในการสื่อสาร ทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนสงเสริมให
ผูเรียนเขาใจศัพทเฉพาะทาง การจดบันทึก การบรรยาย การเขียนไดอะแกรม รวมถึงการเขียน
จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนาการอานหลากหลายรูปแบบ โดยใชบทความ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของทางวิทยาศาสตร
4011305

ฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physics 1
การวัด ความแมนยําและความเที่ยงตรงในการวัดหนวยปริมาณสเกลาร และ
เวกเตอร ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการ
อนุรักษของพลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุนของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณทางความรอน
หลักการเบื้องตนทาง อุณหพลศาสตร การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถายเทความรอน

4021115 เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
General Chemistry
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมีและ
กรด-เบส แกส ของแข็ง ของเหลว ไฟฟาเคมีเบื้องตน
4022305

เคมีอินทรีย
3(2-2-5)
Organic Chemistry
คารบอนและการเกิดไฮบริดไดเซชัน หมูฟงกชันของสารอินทรีย สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน สารประกอบอินทรียที่มีไนโตรเจนและออกซิเจนเปนองคประกอบ คารโบไฮเดรต ลิพิด
โปรตีน

4022501

ชีวเคมี
3(2-2-5)
Biochemistry
เซลล กรด-เบสและบัฟเฟอรในเซลล คารโบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด เอนไซม กรด
นิวคลีอิก การยอยและการดูดซึมอาหาร เมทาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด

4022605

เคมีวิเคราะห
3(2-2-5)
Analytical Chemistry
กระบวนการในเคมีวิเคราะห หนวยและการวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด สถิติใน
เคมีวิเคราะห การทํามาตรฐาน การวิเคราะหเชิงน้ําหนัก การวิเคราะหเชิงปริมาตร การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตแบบรีดอกซ

4023401

เคมีเชิงฟสิกส
3(2-2-5)
Physical Chemistry
สมบัติของแกสและทฤษฎีจลนของแกส กฎของอุณหพลศาสตร สมดุลของเฟส กฎของเฟส
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบใน
สิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
4032601

จุลชีววิทยา
3(2-2-5)
Microbiology
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การ
จําแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเติบโต การสืบพันธุ การควบคุมจุลินทรีย ความสัมพันธ
ของจุลินทรียตออาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดตอและภูมิตานทาน

4091606

คณิตศาสตรเพื่อวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Science
สมการเสนตรง สัญกรณวิทยาศาสตร ฟงกชันเอ็กซโปเนนเชียล ฟงกชันลอการิทึม
การแกสมการเอ็กซโปเนนเชียลและลอการิทึม การหาอนุพันธและปริพันธของฟงกชันพีชคณิต การ
ประยุกตของอนุพันธและปริพันธ

4113105

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ความหมายของสถิติ การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล 2 กลุม ประชากรและการสุม
ตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณ การวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

5075101

อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Food and Nutrition
ขอแนะนําการบริโภคอาหาร การยอยอาหาร หนาที่ขององคประกอบในอาหารที่มี
ตอสุขภาพ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรไดรับ อาหารที่มีผลเชิงสุขภาพ ฉลากโภชนาการ
และการแพอาหาร
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ ใหเรียน
45 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
5075102
เคมีอาหาร
3(2-3-4)
Food Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 4022501 ชีวเคมี
องคประกอบพื้นฐานของอาหาร ไดแก น้ํา คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เถากลิ่นรส
วัตถุเจือปนอาหาร วิตามิและเกลื
น อแร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารระหวางการแปรรู
และการเก็
ป บรักษา
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รหัสวิชา
5075103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักการวิเคราะหอาหาร
3(3-0-6)
Principles of Food Analysis
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน 4022605 เคมีวิเคราะห
หลักการเบื้องตนและวิธีการมาตรฐานของการวิเคราะหอาหารประเภทตาง ๆ ทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหาร ไดแก
ปริมาณความชื้น
โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา วิตามิน เกลือแร และรงควัตถุ

5075104

ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
Food Analysis Laboratory
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ หลักการวิเคราะหอาหาร

1(0-3-0)

5075201

จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
Food Microbiology
การจําแนกชนิดของจุลินทรีย สรีรวิทยา การเจริญเติบโต ปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร การเสื่อมคุณภาพ การเนาเสียของอาหารและ
ผลิตภัณฑอาหารประเภทตาง ๆ การถนอมอาหารและการปองกัน การใชประโยชนจากจุลินทรียใน
อุตสาหกรรม จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคทางอาหาร อาหารเปนพิษ การสุขาภิบาล การควบคุม และ
การตรวจสอบจุลินทรียในอาหาร

5075202

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1(0-3-0)
Food Microbiology Laboratory
หลักการปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการศึกษา
จุลินทรียในอาหาร รา ยีสต และแบคทีเรียที่มีความสําคัญทางอาหาร การตรวจสอบราและยีสตใน
อาหาร การนับจุลินทรียทั้งหมดในอาหาร การตรวจสอบแบคทีเรียโคลิฟอรมในน้ําและอาหาร การ
ตรวจหาเชื้อโรคอาหารเปนพิษ ผลของอุณหภูมิและความดันออสโมติกตอจุลินทรีย การผลิตนมเปรี้ยว
การหมักแอลกอฮอล การผลิตน้ําสมสายชู

5075301

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
3(2-3-4)
Introduction to Food Science and Technology
องคประกอบของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร หลักการเตรียมและการประกอบ
อาหารเบื้องตน เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารเบื้องตน
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5075302

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-4)
Food Processing 1
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอ5075301
น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
หลักการเบื้องตน และความสําคัญของการแปรรูปอาหาร การจัดการและการเตรียม
วัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม หลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยี การแปรรูปโดยใช
ความรอน การทําแหง ความเย็น การฉายรังสี จุลินทรียในการหมักดอง การถนอมอาหารโดยใชสารเคมี และ
เทคโนโลยีใหมสําหรับการแปรรูปอาหาร

5075303

การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-4)
Food Processing 2
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน 5075302 การแปรรูปอาหาร 1
เทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารตามประเภทของวัตถุดิบ สมบัติของวัตถุดิบ
การใชประโยชนจากของเสียและผลิตผลพลอยได

5075304

การวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Planning and Management of Food Industry
หลักการการวางแผนและจัดการการผลิตอาหาร
ระบบการจัดการคุณภาพ
โซอุปทานและโลจิสติกสในอุตสาหกรรมอาหาร การพยากรณความตองการ การวางแผนกําลัง
การผลิต การวางแผนความตองการวัสดุ การบริหารและควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุมตนทุนและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางผังโรงงาน ความปลอดภัยและจิตวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร
5075401

พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร
3(2-3-4)
Fundamental Food Engineering
ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมอาหาร มิติ และหนวย อุณหพลศาสตร สมดุลมวล
และสมดุลพลังงาน การไหลของของไหล สมบัติริโอโลจีของอาหาร การถายเทความรอนและ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การคํานวณกระบวนการแปรรูปอาหารดวยความรอน การทําแหง และ
เครื่องมือ

5075402

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมอาหาร
3(2-3-4)
Unit Operation for Food Engineering
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน 5075401 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร
ทฤษฎีและหลักการทําใหเย็นและแชแข็ง การระเหย การกลั่น การสกัด การตกผลึก
การลดขนาด การแยก การผสม กระบวนการเอ็กซทรูชัน และเครื่องมือ
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5075501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายอาหารและสุขาภิบาลอาหาร
3(3-0-6)
Food Laws and Food Sanitation
กฎหมายและมาตรฐานควบคุมการผลิต ฉลาก และผลิตภัณฑอาหารใน
ระดับประเทศและสากล หนวยงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร หลักสุขาภิบาลใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร น้ําและการบําบัดน้ําเสีย

5075502

การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-4)
Food Quality Control and Assurance
หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การวัดคาคุณภาพของอาหารทางกายภาพ
เคมี การสุมตัวอยางอาหาร การตรวจสอบและกระบวนการทางสถิติของขอกําหนดสําหรับวัตถุดิบ การแปรรูป และ
ผลิตภัณฑสุดทาย หลักการจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร การบริหารองคกรดานคุณภาพ ระบบคุณภาพ
5075504

การจัดการระบบคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร
3(3-0-6)
Quality System and Food Safety Management
ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร ปญหาความปลอดภัยของอาหาร
การวิเคราะหความเสี่ยงความปลอดภัยอาหาร การจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร การสรางผัง
ควบคุมคุณภาพ หลักการจัดองคกรในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพ ระบบคุณภาพ การเลือกระบบ
คุณภาพ มาตรฐานระบบคุณภาพ การบริหารองคกรดานคุณภาพ
5075601

สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-2-1)
Seminar in Food Science and Technology
การสืบคน การ คัดเลือก การจัดอันดับ การ วิเคราะหขอมูล การ นําเสนอ
การอภิปราย การจัดทํารายงาน การวิเคราะหเนื้อหาเชิงวิชาการใน หัวขอที่นาสนใจดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร

5075602

การวิจัยและวางแผนการทดลองเบื้องตนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
3(2-3-4)
Introduction to Research and Experimental Design in Food Science
and Technology
ความหมายและประเภทของงานวิจัย หลักการวางแผนการทดลองและการออกแบบ
การทดลอง การสุมตัวอยาง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการแปลผล การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
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รหัสวิชา
5075603

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
3(0-6-3)
เทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and Technology
ปญหาและสมมติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การดําเนินการทดลอง และ
วิจัยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือปญหาที่เกี่ยวของกับอาหารและผลิตภัณฑ
อาหาร รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปและวิจารณผลการทดลอง การเขียนรายงานและนําเสนอ
ภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ
(3) วิชาเฉพาะดานเลือก ใหเรียนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
5075105 วัตถุเจือปนอาหาร
3(3-0-6)
Food Additives
วัตถุเจือปนอาหารชนิดตาง ๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เกณฑการจําแนกวัตถุ เจือ
ปนอาหาร ในดานพิษวิทยา วิธีการเลือกใช และประโยชนเชิงหนาที่ คุณสมบัติของวัตถุเจือปนอาหาร
ที่มีผลตออาหารทั้งทางดานเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา ตลอดจนผูบริโภค กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับวัตถุเจือปนอาหาร

5075119

โภชนศาสตรอาหารทะเล
3(3-0-6)
Seafood Nutrition
คุณคาทางอาหารของ อาหารทะเล การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่มีผลตอ
องคประกอบของ อาหารทะเล ที่ใชเปนอาหาร การเปนพิษ และความปลอดภัยในการบริโภค อาหาร
ทะเล
5075203

อุตสาหกรรมหมักดอง
3(2-3-4)
Fermentation Industry
กระบวนการหมัก จลนพลศาสตรของการหมัก การใหอากาศและการกวน
เครื่องมือและการควบคุม การผลิตเพนนิซิลิน ซีอิ๊ว ไวน เบียร เอนไซม น้ําสมสายชู กรดซิตริก
กรดอะมิโน วิตามิน และความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหมักดอง
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รหัสวิชา
5075305

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ
3(2-3-4)
Cereal and Cereal Product Technology
ชนิดของธัญชาติ ลักษณะโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของธัญชาติชนิดตางๆ
การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ คุณคาทางโภชนาการธัญพืช และผลิตภัณฑ เทคโนโลยี การ
แปรรูปผลิตภัณฑตาง ๆ จากธัญชาติ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ

5075306

เทคโนโลยีเบเกอรี
Bakery Technology
วัตถุดิบและเครื่องมือที่ใชในการ
ผลิตภัณฑ เบเกอรี การเก็บรักษา

3(2-3-4)
ผลิต ผลิตภัณฑเบเกอรี

เทคโนโลยีการ ผลิต

5075307

เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม
3(2-3-4)
Milk Product Technology
สมบัติของน้ํานม การใชเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพของนม การแปรรูปผลิตภัณฑนม
และการเก็บรักษา

5075308

เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อ
3(2-3-4)
Meat Product Technology
สวนประกอบของกลามเนื้อ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตวภายหลังจากการฆา
คุณภาพของเนื้อ เทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตว การเสื่อมเสียของเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
การเก็บรักษาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ

5075309

บรรจุภัณฑอาหาร
3(2-3-4)
Food Packaging
หลักการและความสําคัญของบรรจุภัณฑอาหาร ชนิดของวัสดุ คุณสมบัติทางดาน
กายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ เครื่องมือและหลักการบรรจุ ภัณฑอาหาร
ฉลากโภชนาการ การออกแบบ และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ

5075311

เทคโนโลยีผักและผลไม
3(2-3-4)
Fruit and Vegetable Technology
โครงสรางและองคประกอบของผักและผลไม การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและ
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม การเก็บรักษา

5075312

เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3(2-3-4)
Fishery Product Technology
ประเภทของสัตวน้ําที่ใชในการบริโภค โครงสราง องคประกอบทางเคมี กายภาพ
และชีวภาพของสัตวน้ํา สาเหตุการเสื่อมเสีย และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ํา หลักการ
แปรรูปสัตวน้ํา การบรรจุ การเก็บรักษา การขนสง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ
ประมง

43

รหัสวิชา
5075313

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
ความหมายและหลักการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ การแปรรูปและคุณภาพของอาหาร
เพื่อสุขภาพ ชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพตาง ๆ ผลิตภัณฑเสริม สารอาหาร อาหารสําหรับผูสูงอายุ
และผลกระทบของการบริโภคอาหารดังกลาว

5075315

เทคโนโลยีลูกกวาด ช็อกโกแลต และขนมขบเคี้ยว
3(2-3-4)
Candy Chocolate and Snack Technology
วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลูกกวาด ช็อกโกแลต และขนมขบ
เคี้ยว เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑลูกกวาด ช็อกโกแลต และขนมขบเคี้ยว การเก็บรักษา
5075316 อาหารอินทรีย
3(3-0-6)
Organic Food
ความหมายและหลักการในการผลิต ตามแนวทางอินทรีย ทั้งพืชและปศุสัตว ประวัติ
ความเปนมา มาตรฐานที่เกี่ยวของและแนวโนมการตลาด ความสัมพันธของอาหารอินทรียกับ
สิ่งแวดลอม วิธีการแปรรูปและคุณภาพของอาหารอินทรีย หนวยงานที่เกี่ยวของ
5075317

เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน
3(3-0-6)
Fats and Oil Technology
ชนิดของไขมัน และน้ํามัน โครงสราง คุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทาง
กายภาพและเคมี เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑไขมันและน้ํามัน และการตรวจสอบคุณภาพ

5075318

การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-4)
Utilization of By-Product from Food Industry
แหลงและองคประกอบของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการวัสดุ
เศษเหลือและการใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร

5075503

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินโดยประสาทสัมผัส 3(2-3-4)
Food Product Development and Sensory Evaluation
หลักและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หลักและวิธีการประเมินคุณภาพอาหาร
ทางประสาทสัมผัส การทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ
5075604

แนวโนมและหัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6)
Trends and Special Topics in Food Science and Technology
แนวโนม ความกาวหนา และติดตามการเปลี่ยนแปลงประเด็นรอนทาง
ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
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ค. วิชาประสบการณภาคสนาม ใหเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
5075701
การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(540)
Internship in Food Science and Technology
การฝกประสบการณดานกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน การเสนอรายงานเปนรูปเลม
5075702

สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
การฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนการจัดทํารายงานและ
การนําเสนอ บุคลากรพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
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