
 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2558) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ       ศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร    
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1.1  รหัสหลักสูตร     0159     / รหัสสาขาวชิา  0965  
     

1.2 ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

                              การอาหาร 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Science Program in Food Science and Technology 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   วิทยาศาสตรบัณฑติ (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
 

ชื่อยอภาษาไทย       :   วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Sc. (Food Science and Technology) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

     หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

     ผูสําเร็จการศกึษา  ตองเรยีนไมนอยกวา  138  หนวยกติ  
 

 

3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร  



 

 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา  ดังนี้ 

3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา  30 หนวยกติ 

 

                  2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน   เรยีนไมนอยกวา  102   หนวยกติ      

                             2.1  วชิาพ้ืนฐาน    เรยีน  36   หนวยกิต     

4002701 สถติเิบ้ืองตนสาํหรับวิทยาศาสตร 

(Elementary Statistics for Science) 

3(3-0-6) 

 

4002702 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร 

(Calculus for Science) 

3(3-0-6) 

 

4011318 

 

ฟสกิสพ้ืนฐาน 

(Fundamental Physics) 

3(3-0-6) 

4011319 ปฏิบัตกิารฟสกิสพ้ืนฐาน 

(Fundamental Physics Laboratory) 

1(0-3-1) 

4021119 

 

เคมีพ้ืนฐาน 

(Fundamental Chemistry) 

3(3-0-6) 

 

4021120 

 

ปฏิบัตกิารเคมีพ้ืนฐาน  

(Fundamental Chemistry Laboratory)  

1(0-3-1) 

4021121 

 

เคมีอินทรยีพ้ืนฐาน 

(Basic Organic Chemistry) 

3(2-2-5) 

 

4021126 เคมีวิเคราะหพื้นฐาน  

(Analytical Chemistry) 

3(2-2-5) 

 

4022312 เคมีฟสกิส 

(Physical Chemistry) 

3(3-0-6) 

 

4022508 

 

ชวีเคมพ้ืีนฐาน 

(Basic Biochemistry) 

3(2-2-5) 

 

4031113 ชวีวิทยาพ้ืนฐาน 

(Fundamental Biology) 

3(3-0-6) 

 



 

 

4031114 ปฏิบัตกิารชวีวทิยาพ้ืนฐาน 

(Fundamental Chemistry Laboratory) 

1(0-3-1) 

4032607 

 

จุลชวีวิทยา 

(Microbiology) 

3(2-2-5) 

 

5073505 อาหารและโภชนาการ  

(Food and Nutrition) 

 

3(3-0-6) 

 

 

2.2  วชิาเฉพาะดานบังคบั   เรยีน  47   หนวยกติ 

       1) กลุมเคมอีาหาร      เรยีน    9   หนวยกติ   

5073504 

 

การประเมนิสอีาหาร  

(Food Color Evaluation) 

3(2-2-5) 

 

5073703 หลักการวิเคราะหอาหาร  

(Principles of Food Analysis) 

3(2-2-5) 

 

5074308 สารเจอืปนในอาหาร 

(Food Additives) 

3(3-0-6) 

 

  

2) กลุมจุลชวีวทิยาอาหาร  เรยีน  5   หนวยกติ  

4034612 จุลชวีวิทยาทางอาหาร                   

(Food  Microbiology)  

3(2-2-5)  

4034613 การใชประโยชนจากจุลนิทรยีในอุตสาหกรรมอาหาร   

(Utilization of Microorganism in Food Industry) 

2(1-3-3) 

  

3) กลุมแปรรปูอาหาร     เรยีน  12  หนวยกติ 
 

5072309 การจัดการโรงงานผลติอาหาร 

(Food Plant Management) 

3(2-2-5) 

 

5072413 เทคโนโลยีอาหารเบ้ืองตน  

(Introduction of Food Technology)  

3(2-2-5) 

5072414 การแปรรูปอาหาร 1  

(Food Processing 1) 

 

3(2-2-5) 



 

 

5072415 การแปรรูปอาหาร 2  

(Food Processing 2)  

3(2-2-5) 

 

4) กลุมวศิวกรรมอาหาร    เรยีน  6  หนวยกติ 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 

(Food Engineering 1) 
3(2-2-5) 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 

(Food Engineering 2) 

3(2-2-5) 

 

 

5)  กลุมการประกันคุณภาพและสุขาภิบาล    เรยีน  11  หนวยกติ 

5072308 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร  

(Food Legislation and Standardization) 

2(2-0-4) 

 

5072601      

  

ความปลอดภัยของอาหาร 

(Food Safety) 

 3(3-0-6) 

 

5073307 การประกันคุณภาพอาหาร 

(Food Quality Assurance) 

3(3-0-6) 

 

5073308 การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร 

(Water Quality Management in Industrial Factory) 

3(2-2-5) 

 
 
 

   6) กลุมการวจิยั  เรยีน  4  หนวยกติ             

5074906 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(Seminar in Food Science and Technology)  

1(0-2-1) 

 

5074907 ปญหาพิเศษวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร  

(Special Problems in Food Science and Technology) 

3(0-6-3) 

 
 

 2.2  วชิาเฉพาะดานเลือก   เรยีนไมนอยกวา   12  หนวยกติ 
 

4063425 การจัดการคุณภาพน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม 

(Water Quality Management in Industrial Factory) 

3(3-0-6) 

 



 

 

4063428 ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 

(Safety Management) 

3(2-2-5) 

5003501 

 

การจัดการธุรกจิการอาหาร 

(Food business Management)                       

3(2-2-5) 

 

5003602 

 

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมการอาหาร 

 (Food-Industrial Economics) 

3(3-0-6) 

 

5072104 เทคโนโลยีการบรรจุ 

(Packaging Technology) 

3(2-2-5) 

 

5072417 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 

(Beverage Technology) 

3(2-2-5) 

 

5072418 เทคโนโลยีผลติภัณฑเนื้อสัตวและสัตวปก 

(Meat and Poultry Technology) 

3(2-2-5) 

 

5072419 เทคโนโลยีผลติภัณฑนม 

(Dairy Product Technology) 

3(2-2-5) 

 

5072420 เทคโนโลยีผลติภัณฑประมง 

(Fishery Product Technology) 

3(2-2-5) 

 

5072421 เทคโนโลยีขนมอบ 

(Bakery Technology) 

3(2-2-5) 

 

5073203 เทคโนโลยีอาหารหมัก 

(Food Fermentation Technology) 

3(2-2-5) 

 

5074307 การใชประโยชนจากของเสยีอาหาร 

(Food Waste Utilization) 

3(2-2-5) 

 

5074309 การตลาดของอาหาร 

(Food Marketing) 

3(2-2-5) 

 

5074310 การประกอบการและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

(Food Industry Entrepreneur and Management) 

3(2-2-5) 

 

5074409 เทคโนโลยีผักและผลไม 

(Vegetable and Fruit Technology) 

3(2-2-5) 

 

5074410 

 

เทคโนโลยีธัญพชืและแปง 

(Cereal and Starch Technology) 

3(2-2-5) 

 



 

 

 

2.4  วชิาฝกประสบการณวชิาชพี  เรยีน  7   หนวยกติ 

5073802 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร  

(Preparation for Professional Experience in Food Science and 

Technology)  

1(60) 

5074803 การฝกประสบการณวชิาชพีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

(Field Experience in Food Science and Technology) 

6(600) 

 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 

 

         



 

 

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี  เรยีนไมนอยกวา   6  หนวยกติ 

       เลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวชิาที่

เคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติ  รวมในเกณฑการสาํเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชา 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสาํคัญของภาษาไทยที่เปนเครื่องมือ

การสื่อสารและการสบืคนสารตาง ๆ.จากทรัพยากรสารนเิทศ..การสรุปการตคีวาม  การ

ขยายความและการนาํเสนอผลการสบืคน..จากสารท่ีเกีย่วของกับชวิีตประจาํวันโดยเนน

กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

Development of Thai language skills in recognition of Thai language   

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพูด การอาน

และ การเขยีน)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการ 

                    และสังคม 

                                Development of communicative English language skills (listening,  

speaking, reading and writing) to enable students to function effectively in a  

basic range of academic and social contexts. 

 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ  การใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 

            Further development of communicative English language skills to  

enable students to Function effectively in more advanced range of academic  

and social      

          

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยง

เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาที่เรียนกับทักษะ

การเรียนภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษา  

ดวยตนเองและงานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

Development of integrated communicative English language skills 

bridging the gap between general English and academic English needed it the 

learner’s field. Study skills for English language learning. Practice in utilizing 

English as a tool for individual study and research on a particular field of study. 

 

1500116   การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

เทคนคิการอาน  และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนังสอือางอิง

ตาง ๆ  

Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                    3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                             ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลักไวยากรณอยางถกูตอง 

                             Students practice writing sentence using the correct grammar. 

  

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

          ฝกทักษะการพูด  การฟงท่ีเนนการออกเสยีงหนกั  เบาของคําและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาขัน้พ้ืนฐานตาง ๆ 

                            Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple  

dialogues. 

 
 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                       3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

ฝกทกัษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะ

การอานขอความสัน้ๆ  และคําศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวนั  รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร  

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

Practice of four integrated language skills focusing on listening, 

pronunciation and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence 

writing skill, reading of short passages, vocabulary using in daily life, including 

study and practice of forty basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                        3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรอกัษรภาษาจนีกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจนีฝก

อานศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐาน

ของรูปประโยคที่สัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จีน - ไทย 

และ  ไทย - จนี 

Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice 

of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and 

practice of basic Chinese structure writing including study and practice of using a 

Chinese dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

           ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียน 

ประโยคงาย ๆ ได  

 Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 

 
 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัวการบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion including answering questions and 

simple Korean sentence writing 

 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา 

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได 

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence 

writing 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบ

คําถามได การเขยีนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of  reading short massages, 

making conclusion and answering questions and    simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

 ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

          Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Myanmar 

sentence writing. 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                   3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                               ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัวการบอกเวลา  

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุป  และตอบคําถามได 

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

            Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Vietnamese sentence writing 
 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Indonesia  Structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 

 

 

 
 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

ความคิดรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร 

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคดิเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ  

สตปิญญา  ภาคภูมใิจในความเปนไทย  สํานกึในหนาทีพ่ลเมืองด ี มีคุณธรรมนาํความรู  

จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชวิีต  มีคุณภาพชวิีตท่ีดมีีศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษย  

รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอมและ

พลงังาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องบูรณาการทฤษฎี

สูการปฏิบัตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; 

being proud of Thai citizens; being aware of good citizenship;  Thai citizens with 

knowledge leaded by morality and culture for living, good  quality of life; responsibility 

for society; being aware of natural resources and  energy conservation; self-sufficiency; 

regular self-study; and integration of   theories into practice 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชวิีต  การดาํรงชวิีตใน

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  การนาํเอาความจริง

ตามหลักศาสนธรรมและหลักวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพฒันาปญญา 

ชวีติและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันตสิุข 

และสังคมที่มีสันตภิาพ 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Understanding a study on meaning of life, definition, living in present 

society including in science and information technology era, application of 

Buddhism doctrine and   Buddhism principles for problem solutions and development   

of intellect, life and society, development of morality and ethnics based on the 

Buddhism doctrine for peaceful society 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

           ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวิถแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนุษย 

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

             Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of  

studying well-being including sexual well-being such as human growth, sexual  

relations, personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being.    

Social and cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 

 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสนุทรยีศาสตรเชงิการ

คิดกับสนุทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมา

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement)  สูทัศนศิลป (Visual Arts) 

ศลิปะ  ดนตร ี(Musical Arts)  และศลิปะการแสดง (Performing Arts)  ผานข้ันตอนการ

เรยีนรู เชงิคุณคาจาก (1)  ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2)  ผานขัน้ตอนความคุนเคย 

(Acquainted) และ (3)  นาํเขาสูข้ันความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพ่ือใหไดมาซึ่ง

ประสบการณของความซาบซึ้งทางสนุทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

          Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 

 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

         พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเอง  ของ

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข  

         Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 

 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

          ลักษณะสงัคม  วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลีย่นแปลงของสังคมไทย  

ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา 

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา  

จักรไทยฉบับปจจุบัน  การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  ปญหา 

สังคม  กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 

           Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, importance 

of Thai history, local history, learning process of local history, present Thai government 

and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local administration, 

social problems, past, present and future paradigm  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซียน  กลไกอาเซียน  ปฏิญญา

วาดวยความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย 

โครงสรางภาพรวม  ที่มาคําศัพทและที่มาของ  AFTA  เขตการคาเสรีและสภาพเศรษฐกิจ

พ้ืนฐานประชาคมอาเซยีนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบ

ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคม

อาเซยีน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration  

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 

 

2500103      วถิโีลก                                                                      3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบ

จากสภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัว

ของสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  

อาเซยีน)  วิเคราะหทศิทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

        Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of 

Thai society accordance with global change focusing on countries from different 

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future economic 

directions 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 
 

 

 

 

 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  

การอนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ 

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  

           Definition, importance of natural resources, environment, systematic 

relations between human being and environment, development and use of 

natural resources, preservation of local biodiversity, activity conduction by using 

science and technology affecting environment and energy, promotion,  

maintenance, and preservation of environment and natural resources quality 

focusing on effective and efficient use of natural resources, use of alternative 

energy, global warming, concerns and effects of global warming based on the 

principles of sustainable development 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนกัในความสาํคัญ 

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น 

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ 

ท่ีประสบความสาํเรจ็เพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ  หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน 

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding 

of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-

living development, sufficient and sustainable development for organizations and 

communities, study visit to successful community for practical guidelines (Contents 

should be related to the fields of students)  

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสงัคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง

อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิ่น

ประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of 

nature system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, 

natural crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with 

nature at personal, local and global levels 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

         ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมอีทิธิพลกระทบตอชีวิตและสังคม  

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผล 

ขอมูล  การจดัการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมลู  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศกึษาคนควา  การ

ทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชวิีตประจําวันอยางมีประสทิธิภาพ  รวมถงึ

การเคารพสทิธทิางปญญา 

          Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, computer equipment/tools, information  

management, searching for knowledge  and  communication through  computer  networks  

from database and various sources of information for searching information, writing  

report, presentation and  efficient living including respect of intellectual right 

 

4000106     การคดิและการตัดสนิใจ                                                     3(2-2-5)                 

                  (Thinking and Decision  Making) 

                               หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห 

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตผุล  กระบวนการตดัสนิใจ  กระบวนการแสวง 

หาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาในชวิีต 

ประจําวัน 

                   Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of  

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific      

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4000114      วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                  (Science for Quality of Life) 

           กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  การนาํความรูทางวทิยาศาสตรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาคณุภาพชวิีต  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดยตระหนกัถงึ 

ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม   

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 
 

Process of scientific and technological development; application of science for 

life quality development; happy and efficient living regarding the effects of modern 

science and technology on man, environment, society, politics and culture; application 

of scientific knowledge for quality of life 
 

4083202      กีฬาเพ่ือสุขภาพ                   3(2-2-5) 

         (Sports  for  Health) 

ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกาํลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา

ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม 

สุขภาพสวนบุคคล  รวมทัง้การฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following 

up getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting 

health promotion such as food, emotion, environment, personal health including 

playing sports for health in fitness centers and sport centers 

 

  



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

           2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

    2.1 วิชาพืน้ฐาน    
      

 

4002701  สถติิเบื้องตนสําหรับวทิยาศาสตร                3(3-0-6) 

  (Elementary Statistics for Science) 

     ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชนของสถิติ  สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน 

ข้ันตอนในการใชสถติเิพ่ือการตัดสนิใจ หลักเบ้ืองตนของความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การ

แจกแจงความนาจะเปนแบบทวินาม  แบบปวรซอง และแบบปกต ิ โมเมนต  การแจกแจง

คาท่ีไดจากตัวอยาง   หลักการประมาณคา  การทดสอบสมมุตฐิาน  การหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร  การพยากรณ 

     Meaning, scope, and importance of statistics, statistics for everyday life, steps of 

using statistics for decision making,  basic principles of probability, random variable, 

binomial, poisson, and normal distribution, moment, distribution of sample values, 

estimation, hypothesis testing, correlation analysis, statistical forecasting 

 

4002702    แคลคูลัสสําหรบัวทิยาศาสตร                                            3(3-0-6) 

               (Calculus for Science ) 

       ลมิิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดยีวและการประยุกต   

ปรพัินธและการประยุกต 

     Limits and continuity of functions, derivative of function in one variant and its  

     application, integration and application 

 

4011318    ฟสิกสพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 

  (Fundamental Physics) 

      ระบบหนวย  เวกเตอร  จลนศาสตร  พลศาสตร  งานและพลงังาน  กลศาสตร   

กลศาสตรของไหล  การเคลื่อนท่ีแบบคลืน่  แสงและทัศนศาสตร  ความรอนและอุณหพล 

ศาสตร  ไฟฟา  แมเหล็ก  คลื่นแมเหลก็ไฟฟา  ฟสกิสแผนใหมเบ้ืองตน 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

      Unit system, vector, kinetics, dynamics, work and energy, mechanics, mechanics 

flow, wave movement, light and optics, heat and thermodynamics, electricity,magnet, 

electromagnetic wave, modern physic foundation 
 

4011319      ปฏบิติัการฟสิกสพ้ืนฐาน                                                   1(0-3-1)                        

 (Fundamental Physics Laboratory)      

                   ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสกิสพ้ืนฐานไมนอยกวา  8  ปฏิบัตกิาร 

  Experimentations related to fundamental physics at least 8 experiments 
 

4021119 เคมพ้ืีนฐาน                                 3(3-0-6) 

 (Fundamental Chemistry) 

      สสาร  มวลสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบ้ืองตนสารละลาย

และสมบัตขิองสาร  สมดุลเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เคมีอนิทรยีเบื้องตน   

     Substance, stoichiometry, atomic structure, periodic table, general concepts of 

chemical bonds, solvent and substance properties, chemical balance, acid, base, basic 

of organic chemistry 

4021120 ปฏบิัตกิารเคมพ้ืีนฐาน             1(0-3-1)  

(Fundamental Chemistry Laboratory)  

       ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเทคนคิเบ้ืองตน  และหลักปฏบัิตกิารเคมี  การจัดสารเคมี  เกรด

ของสารเคมีและการใชสารเคมี  ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี  เทคนิคการใช

เครื่องมือพ้ืนฐานใหถูกตอง  การเตรยีมสารละลายเบ้ืองตน  ศกึษาสมบัตขิองสารเกี่ยวกับ

สารประกอบ  ปฏิกริยิาสมดุลเคมี  กรด-เบส  ปฏกิริยิาเคมีอินทรยีเบ้ืองตน  

       Experimentations related to basic technique and principal of chemistry laboratory, 

chemicals management, chemicals grades and usages, safety in chemistry laboratory, 

techniques in operations of basic instruments, solution preparations, elemental 

properties, reaction of acid-base in chemical balance,  reaction of basic organic 

chemistry 



 

 

 รหัสวชิา       ชือ่และคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4021121  เคมอีนิทรยีพ้ืนฐาน                         3(2-2-5) 

  (Basic Organic Chemistry) 

  การเกดิไฮบรดิออรปทลั  สเตอรโิอเคมี  ชนดิของปฏิกริยิาเคมอิีนทรยี  การเรยีกชื่อ

สมบัติกายภาพ  การเตรยีมและปฏิกริยิาของสารประกอบไฮโดรคารบอน  สารประกอบ 

อะโรมาตกิและสารประกอบอนิทรียท่ีมีหมูฟงกชั่นชนดิตาง ๆ เชน เฮไลท  แอลกอฮอล  

อีเธอร แอลดไีฮด  คโีตน  กรดคารบอกซลิกิและอนุพนัธ  แอมีนและสารประกอบโมเลกุล

ใหญ เชน คารโบไฮเดรต  โปรตนี  ไขมัน  เปนตน  ฝกปฏิบัตกิารตามเนื้อหาขางตน 

  Hybrid orbital, stereochemistry, types of organic chemical reaction, nomenclature, 

physical property, preparation and reaction of hydrocarbon, aromatic, and organic 

compounds which are having functional groups including halides, ethers, aldehydes, 

ketones, carboxylic acids and derivatives, amines, and large molecule compounds such 

as  carbohydrates, proteins, lipids etc.; experimentations related to above contents 
 

4021126   เคมวีเิคราะหพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

      (Analytical Chemistry ) 

   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะห  ความเขมขนของสารละลาย  การเตรียม

สารละลาย  การวิเคราะหปริมาณโดยน้าํหนัก  การวเิคราะหปริมาณโดยปริมาตรของ

ปฏิกริยิากรด  เบส  ปฏิกริยิารดีอกซ  ปฏิกริยิาตกตะกอนและปฏกิริยิาของสารเชงิซอน 

การวเิคราะหในเชงิคุณภาพทางเคมี          

   Limit and continuous, derivatives of algebraic functions, trigonometry functions, 

logarithmic functions and exponential functions, integrate techniques, sequences and 

series and applications. 

 

4022312     เคมฟีสกิส     3(3-0-6) 

       (Physical Chemistry)  

     สมบัตขิองแกส และทฤษฎีจลนของแกส  โมเลกุลของแกส กฎตาง ๆ  ของอุณหเคมี  

อุณหพลศาสตร  เอนทัลป  เอนโทรป และพลังงานเสรี  สมดุลเคมี  กฎของวัฎภาค   

สมดุลระหวางวัฏภาค  ผลกึและของเหลว 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

     Characteristics, kinetics theory and molecules of gas, laws of thermochemistry,  

thermodynamics, entropy, enthalpy and free energy, chemical equilibrium, phase,  

phase equilibrium between crystal and solution 

 

4022508 ชีวเคมพ้ืีนฐาน     3(2-2-5) 

  (Basic Biochemistry) 

  โมเลกลุของสารในสิง่มชีวิีตพรอมทัง้สมบัต ิ หนาท่ีและบทบาทของเซลล องคประกอบ 

ของเซลล  กรด  เบส  บัฟเฟอรในเซลล  โปรตีน  เอนไซม  คารโบไฮเดรต ลิปด วิตามิน  

ฮอรโมน  การยอยและการดูดซมึอาหาร  เมแทบอลซิมึของคารโบไฮเดรต 

  Chemical molecules in organisms and properties, functions, roles of cells, cell 

composition, acids, bases, buffers in cells, proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, 

vitamins, hormones, digestion and absorption, metabolisms of carbohydrates   

 

4031113     ชีววทิยาพ้ืนฐาน                                                           3(3-0-6) 

                (Fundamental Biology) 

       หลักชวีวิทยาพ้ืนฐาน  วธีิการทางวิทยาศาสตร  กําเนดิและวิวัฒนาการของสิ่งมีชวิีต  

สารประกอบเคมีในสิ่งมีชวิีต  เซลลและการแบงเซลล  การสบืพันธุ  เนื้อเยื่อพืช  เนื้อเยื่อ

สัตว  การจําแนกหมวดหมูสิ่งมีชวีติ  เมแทบอลซิมึ  พันธุศาสตร  การทํางานของระบบตาง 

ๆ ในรางกาย  พฤตกิรรมและการปรับตัว  นเิวศวิทยา 

       Principal of basic biology, science method, origin and evolution of life, chemical 

compound in life, cell and cell division, reproductive, plant tissue, animal tissue, life 

classification, metabolism, genetics, work system in life, behavior and adaptation, 

ecology 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4031114      ปฏบิัติการชีววทิยาพ้ืนฐาน                            1(0-3-1)                                         

                 (Fundamental Chemistry Laboratory) 

       ปฏิบัตกิารเรื่อง  วิธีการทางวทิยาศาสตร  การใชกลองจุลทรรศน  กําเนดิและวิวัฒนา 

การของสิง่มีชวีติ  สารเคมีในสิ่งมีชวิีต  เซลลและการแบงเซลล  เนื้อเยื่อพืช  เนื้อเยื่อสัตว   

การสบืพันธุของสิ่งมีชวิีต  เมแทบอลซิมึ  การถายทอดลกัษณะทางพันธุกรรม  การทํางาน 

ของระบบตาง ๆ ในสิ่งมีชวิีต  การจําแนกหมวดหมูสิ่งมีชวิีต  พฤตกิรรมและการปรับตวั   

นเิวศวทิยา 

  Experimentations in science method, microscope usage, origin and evolution  

of life, chemical compound in life, cell and cell division, plant tissue, animal tissue, 

reproductive of life, metabolism, genetics transformation, work system in life, life 

classification, behavior and adaptation, ecology 

 

4032607 จุลชีววทิยา                      3(2-2-5) 

  (Microbiology) 

 ความรูพ้ืนฐานของจุลชวีวิทยา  ศกึษาเปรยีบเทยีบโพรคารโิอตและยูคารโิอต  การ

จําแนกประเภทสัณฐานวิทยา  สรีระวทิยา  การเจริญเตบิโต  การสืบพันธุ  การควบคุม

ความสัมพันธของจุลนิทรยีตออาหาร  น้ํา  ดนิ  อากาศ  การอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาล

โรคตดิตอและภูมิตานทาน  ฝกปฏิบัตกิารตามเนื้อหาขางตน 

 Basic knowledge of microbiology, comparison between prokaryote and eukaryote, 

morphological and physiological classification, growth, reproduction, control, relationship 

between microorganisms and food, water, soil, or air, industry, sanitation, communicable 

disease and immunity; experimentations related to above contents 
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5073505  อาหารและโภชนาการ                                                      3(3-0-6) 

                  (Food and Nutrition) 

     อาหารและคุณคาทางโภชนาการ  การยอย  การดูดซมึและการขับถาย  ความตองการ 

และปญหาการขาดสารอาหาร  สภาวะโภชนาการภายในและตางประเทศ  แนวทางแกไข   

การประเมินคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร  และภาวะโภชนาการอาหารเสรมิสุขภาพ   

อาหารเพ่ือการบําบัดโรค  อาหารชวีจติ  อาหารดัดแปลงพันธุกรรมและอาหารกลุมใหม ๆ  

ท่ีมีผลตอสุขภาพ 

  Food and value of nutrition, digestion, adsorption and excretion, requirement 

and problem of lack nutrients,  nutrition condition in and out Thailand and solutions, 

evaluation of food nutrition and supplements, food therapy, organic food, genetically 

modified food and new healthy food. 

 

         2.2  วชิาเฉพาะดานบังคับ                 

                1) กลุมเคมอีาหาร                
 

5073504      การประเมนิสีอาหาร 3(2-2-5) 

 (Food Color Evaluation)  

สมบัตทิางเคม ี และกายภาพของส ี วธีิการตรวจและการวัดคาสทีี่มีอยูในผลติภัณฑ 

สใีนธรรมชาต ิ และอทิธิพลของการแปรรูปและการเก็บรักษาท่ีมตีอส ี

Chemical and physical properties of color substances, color perception  

and evaluation, the changes of color undergo during processing and storage 
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5073703      หลักการวเิคราะหอาหาร                                                  3(2-2-5) 

 (Principles of Food Analysis) 

        หลักการ  วิธีการ  และเทคนคิสําหรับการวเิคราะหทางดานคุณภาพและปรมิาณ

ของอาหารและผลติภัณฑ 

        Principle, methods and techniques of qualitative and quantitative analysis of 

food and food products 
 

5074308  สารเจอืปนในอาหาร                                                        3(3-0-6) 

                 (Food Additives) 

                        สารเจอืปนชนดิตาง ๆ ท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจําแนกสารเจอืปนในอาหาร

ในเชงิพิษวิทยา  เชงิการใชประโยชน  คุณสมบัติของสารเจือปนท่ีมีผลตออาหารท้ังทาง 

ดานเคมี  กายภาพ ชวีวิทยา  และการเก็บรักษา  วิธกีารใช และประสทิธภิาพของสารเจอื

ปนในอาหาร  กฎหมายและมาตรฐานดานสารเจอืปนในอาหารทัง้ในและตางประเทศ  

วิธกีารประเมินความเปนพิษของสารเจอืปนในอาหาร  

        Additives in industrial food, classification of food additives related to toxic and 

useful, properties of food additive affect to chemical, physical, biological and preserved 

food, how to use and effect of food additive, law and standard of food additive in and 

out Thailand, evaluation of toxic of food additive. 
 

 2) กลุมจุลชวีวทิยาอาหาร    
 

4034612   จุลชวีวทิยาทางอาหาร                   3(2-2-5)  

 (Food Microbiology)  

 การจําแนกชนดิของจุลนิทรยี  สรรีวิทยา  การเจรญิเตบิโต  ปจจยัท่ีมีผลตอการเจรญิ 

เตบิโตของจุลนิทรยีท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  การตรวจวเิคราะหจุลนิทรยีแบบดัง้เดมิและแบบ 

รวดเร็ว  การเสื่อมคุณภาพและการเนาเสยีของอาหาร  และจุลนิทรยีที่ทําใหเกดิโรคทาง

อาหาร  อาหารเปนพษิ  ผลติภัณฑอาหารประเภทตาง ๆ การถนอมและการปองกัน  การ

ตรวจสอบจุลนิทรยีในอาหาร 
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4034613 การใชประโยชนจากจุลนิทรยีในอุตสาหกรรมอาหาร    2(1-3-3)  

 (Utilization of Microorganism in Food Industry)  

 ความสําคัญของจุลนิทรยีตออุตสาหกรรมอาหาร  ชนดิและประเภทท่ีใชในอุตสาหกรรม

อาหาร  การใชประโยชนจากจุลนิทรยีในอุตสาหกรรมอาหาร 

      Important of microorganisms to food industry, using species and type in food 

industry, utilization of microorganism in food industry 

 

3) กลุมแปรรปูอาหาร     
 

5072309      การจัดการโรงงานผลิตอาหาร 3(2-2-5) 

 (Food Plant Management) 

       การวางผงัโรงงานเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ  และสอดคลองกับกรรมวธีิการผลติ 

ท่ีด ี กฎหมายโรงงานและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ  การจัดการการผลติ  คุณภาพ และสนิคา 

คงคลัง การขนถายวัสดุในโรงงานอาหาร การอนรุักษพลังงาน การวางแผนดานการ ผลติ 

และกาํลงัคน เทคโนโลยีการจัดการท่ีสอดคลองกับยุคสมัยพรอมกรณศีกึษา  

        Planning plant for increasing capability of production and according to good 

production, law of plant and environment related to production management, quality 

and inventory, transportation of equipment in food plant, energy conservation, planning of 

production and human resource, technology management according to generation and 

case study 
 

5072413      เทคโนโลยอีาหารเบื้องตน 3(2-2-5) 

 (Introduction of Food Technology)  

       ความสําคัญและแหลงท่ีมาของอาหาร  ลักษณะและคุณภาพของวัตถุดบิอาหาร

สาเหตุการเสื่อมเสยีของอาหาร  การถนอมอาหาร  การแปรรูปอาหาร  การประกัน

คุณภาพอาหาร  บรรจุภัณฑอาหาร  เรื่องทีก่าํลังเปนท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร 
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        Importance and sources of food materials, characteristics and quality of food 

raw materials, cause of food deterioration, food preservation, food processing, food 

quality assurance, food packaging, current issues in food technology 

 

5072414      การแปรรูปอาหาร 1 3(2-2-5) 

 (Food Processing 1)  

      ความหมายและความสาํคัญของการแปรรูปอาหาร  หลักการและวิธีการแปรรูป

อาหาร  วัตถุดบิสาํหรับการแปรรูปอาหารและการจดัการ  ภาชนะโลหะสาํหรับการ

บรรจุอาหารกระปอง  หนวยปฏิบตักิารตาง ๆ และการดําเนนิการในกรรมวิธแีปรรูป

อาหารกระปอง 

        Definition and importance of food processing, raw food materials and food 

handling, metal can for canned food, basic processing and operation in canning 

 

5072415      การแปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5) 

 (Food Processing 2)  

     การแปรรูปอาหารโดยใชความรอน  การทําแหง  และการแชแข็ง 

        Thermal processes, drying, freezing 

 

 4) กลุมวศิวกรรมอาหาร                     
 

5073502      วศิวกรรมอาหาร 1 3(2-2-5) 

 (Food Engineering 1)  

     หลักการพ้ืนฐานการคํานวณทางวิศวกรรมศาสตร  สมดุลมวล  สมดุลพลังงาน      

อุณหพลศาสตร  การถายโอนโมเมนตัม  กลศาสตรของไหล 

       Basic principles in engineering calculation, material balances, energy balances, 

thermodynamics, momentum transfer, fluid mechanics 
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5073503      วศิวกรรมอาหาร 2 3(2-2-5) 

 (Food Engineering 2)  

      การถายโอนความรอน  การถายโอนมวล  หลกัการกระบวนการแยก  ปฏิบัตกิาร

เฉพาะหนวยในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

      Heat transfers, mass transfers, principles of separation processes, unit operations 

in food processing 

 

   5) กลุมการประกันคุณภาพและสุขาภิบาล                      
 

5072308      มาตรฐานและกฎหมายอาหาร  2(2-0-4) 

 (Food Legislation and Standardization)  

        ความหมาย  ความสําคัญและวัตถปุระสงคของการควบคุมอาหาร  มาตรฐานของ

ผลติภัณฑอุตสาหกรรมอาหาร  กฎหมายอาหารของประเทศไทยและสากล 

   Definition, importance and objectives of food control, national, international food 

standards and regulations 
 

5072601      ความปลอดภัยของอาหาร 3(3-0-6) 

 (Food Safety)  

        อันตรายท่ีเกีย่วกับความปลอดภัยของอาหาร  หลักปฏิบัตท่ีิดใีนการผลติอาหาร 

การวิเคราะหอันตรายและจุดวกิฤตท่ีตองควบคุม  มาตรฐานอาหาร  และมาตรการ

ควบคุม 

         Hazards related to food safety. Good manufacturing practice in food. Hazard 

analysis and critical control point. Food standards and control measures 
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5073307      การประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 

 (Food Quality Assurance)  

      หลักการควบคุมคณุภาพและการประกนัคุณภาพ  คุณภาพและความปลอดภัย

อาหารระบบการประกนัคุณภาพ  การใชสถติใินงานควบคุมคุณภาพ 

       Principles of quality control and quality assurance, quality and food safety of 

food, quality assurance systems, applications of statistics in quality control 
 

5073308      การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร 3(2-2-5) 

 (Water Quality Management in Industrial Factory) 

       หลักการและความสาํคัญของการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผัส  ปจจัยและ 

สภาวะแวดลอมในการทดสอบทางประสาทสัมผัส  วิธีท่ีใชในการทดสอบทางประสาท 

สัมผสัสาํหรับงานพัฒนาผลติภัณฑอาหาร  การวางแผนการประเมินคาและการวเิคราะห 

ผลทางสถติ ิ

         Principles and importance of sensory evaluation, involving factors in sensory 

evaluation, methods of sensory evaluation for food product development, planning 

experiments, statistical analysis 

 

 6) กลุมการวจิัย                             
 

5074906      สัมมนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 1(0-2-1) 

 (Seminar in Food Science and Technology)  

         การคนควาขอมูล เอกสารวิชาการ ปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร แลวนํามาเรยีบเรยีงเสนอรายงาน  การสบืคนขอมูลแบบตาง ๆ ลักษณะและการ

ตคีวามเอกสารในเชงิวิชาการ  การเรียบเรียงขอมูลวิเคราะหขอมูล  และการนําเสนอใน

รูปแบบเวทีสัมมนาวิชาการ 

         Review of recent research related to food Science and technology for presentation 

                  and report 
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5074907 ปญหาพิเศษวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร     3(0-6-3)  

 (Special Problems in Food Science and Technology) 

       การคนควาทดลองและวจัิยงานดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรอืปญหา 

ท่ีเกี่ยวของกับอาหารและผลิตภัณฑอาหาร รวบรวมขอมูลเอกสารวิชาการทั้งภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ  การวิเคราะหขอมูล สรุปผลและเสนอเปนรายงาน  ภายใตการ

ควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษและการนําเสนอในเวทีสัมมนา

วิชาการ  

        Earching, experiment and research in food science and technology or problems 

related with food and food product, compiling academic data from Thai and foreign 

language, data analysis, conclusion and presentation under controlling and recommend 

of special problem advisor 

 

 2.3  วชิาเฉพาะดานเลือก  
   
4063425 การจัดการคุณภาพนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

 (Water Quality Management in Industrial Factory) 

                  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับน้ําใชและน้าํเสยีในโรงงานอุตสาหกรรม  แหลงน้าํเพ่ือการ 

                  อุตสาหกรรม  การปรับปรุงคณุภาพน้ําใชในโรงงานอุตสาหกรรม  การบําบัดน้าํเสยีใน   

                  โรงงานอตุสาหกรรม  การควบคุมดูแลและบํารุงรกัษาระบบบําบดัน้าํเสยี  กฎหมาย   

                  องคกรของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการจดัการคุณภาพน้าํ  การปองกันมลพษิและการผลติที ่ 

                  สะอาดเพ่ือลดของเสยีและลดการใชน้ําในโรงงาน  กรณศีกึษา 

     General knowledge of using water and wastewater in industrial factory, water 

sources for industry, adjustment of water quality in industrial factory, wastewater 

treatment in industrial factory, controlling and maintenance of wastewater treatment 

system, laws related to water management, prevention of pollution and production of 

clean water for reducing waste and water in factory, case study 
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4063428     ความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน                                           3(2-2-5) 

                  (Safety Management) 

         สาเหตุและการปองกันการเกดิอุบัตเิหตุจากการปฏิบัตกิาร  ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน  การชวยเหลือและการปฐมพยาบาล  การรักษาความปลอดภัยและการ

ปองกัน  สัญลักษณเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน  กฎหมายความปลอดภัยใน

การปฏิบัตงิาน  

           Cause and prevention of accident from operation, safety in operation, helping 

and first aid, safety and prevention, symbol concerned with safety in operation, safety 

law in operation 

 

5003501   การจัดการธุรกจิการอาหาร                       3(2-2-5) 

 (Food business Management)  

   ความหมาย  ความสําคัญของการจัดการธุรกิจการอาหาร  ประเภทและรูปแบบ

ของธุรกจิการอาหาร  องคการธุรกจิการอาหารของไทย  หนาท่ีพื้นฐานในการจัดการธุรกิจ

การอาหาร  ระบบธุรกจิการอาหาร  การจัดการผลติ  การจัดการการตลาด  การบัญชแีละ

การจัดการทางการเงิน  นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับระบบธุรกิจการ

อาหาร  ปญหาและแนวทางแกไขระบบธุรกจิการอาหาร  แผนธุรกิจการอาหาร  วิเคราะห

กรณตีัวอยางทางดานธุรกจิการอาหาร  โครงการธุรกจิการอาหาร  การจัดการธุรกจิขนาด

ยอม  

            Meaning, Importance of food business management, types and models of food 

business management, Thailand food business organization, basic functions in food 

business management, food business system, production management, marketing 

management, accounting and financial management, government’s policy and laws of 

food business system, problems and ways for solving agribusiness system, food 

business plan, case study analysis in food business, food business project, small 

business management 
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5003602        เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมการอาหาร  3(3-0-6) 

    (Food-Industrial Economics) 

   ความสําคัญของอุตสาหกรรมการอาหารตอการพัฒนาประเทศ  ความสัมพันธ

ระหวางผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการอาหาร  วัฏจักรของผลิตภัณฑ  

กระบวนการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมการอาหาร  ทฤษฎีการตัดสินใจในการ

ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการอาหาร  การจัดการทางตลาด  นโยบายและลูทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการอาหารของประเทศ 

Importance of food-industries in development of the country, inter-relation 

between agriculture products and food-industry, cycle of products, processing and 

management in food-industry, Decision theory for food-industrial processing, 

Marketing management, policy and trend in development of food-industry of the 

country  

 

5072104      เทคโนโลยกีารบรรจ ุ     3(2-2-5) 

 (Packaging Technology) 

      สมบัตทิางกายภาพและเคมีของวัสดุบรรจุภัณฑประเภทตาง ๆ การข้ึนรูปบรรจุภัณฑ  

เครื่องบรรจุอาหาร  เทคโนโลยีการบรรจุ  บรรจุภัณฑสําหรับผลติภัณฑอาหารแตละ

ประเภท  การออกแบบบรรจุภัณฑ  การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหารในบรรจุภัณฑ  

     Physical characteristics and chemical of packaging materials, package forming, 

packaging machine, packaging technology, packaging for food production, packaging 

design, evaluation of preserved food in package 
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5072417      เทคโนโลยเีครื่องดื่ม 3(2-2-5) 

 (Beverage Technology)  

       ชนดิและประเภทของเครื่องดื่ม  สวนประกอบของเครื่องดื่ม  กรรมวิธีการผลติเครื่อง 

ดื่ม  แอลกอฮอล  เครื่องดื่มไมมแีอลกอฮอลชนดิอัดแกสและไมอัดแกส  เครื่องดื่มจากชา

กาแฟและอ่ืน ๆ 

        Beverage type, beverage composition, alcohol processing beverage, no alcohol 

beverage with gas and without gas, tea coffee beverage etc. 
 

5072418      เทคโนโลยผีลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวปก 3(2-2-5) 

 (Meat and Poultry Technology)  

      สมบัตทิางเคมกีายภาพของเนื้อสตัว  และสตัวปกท่ีนยิมบรโิภค  การถนอมรกัษาและ

การแปรรูปใหเปนผลติภัณฑตาง ๆ การเสื่อมคุณภาพของเนื้อและผลติภัณฑ 

      Physical and chemical properties of meat, poultry, preservation and processing 

methods, deterioration of meat, poultry and their products 
 

5072419      เทคโนโลยผีลิตภัณฑนม 3(2-2-5) 

 (Dairy Product Technology) 

      องคประกอบ สมบตัทิางเคมีและทางกายภาพของน้าํนม  มาตรฐานและการตรวจสอบ 

คุณภาพของน้ํานม  กรรมวธีิการผลติผลติภัณฑนมชนดิตาง ๆ 

      Composition, physico-chemical properties of milk, standards and testing methods  

for milk qualities, manufacturing of dairy products  
 

5072420      เทคโนโลยผีลติภัณฑประมง 3(2-2-5) 

 (Fishery Product Technology)  

       สมบัตทิางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพของสตัวน้าํ  หลักการแปรรูป  การเสื่อมเสยี  

การเกบ็รักษา  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลติภัณฑ 

        Physical, chemical and biochemical properties of fish, principles of fish preservation 

and processing, deterioration and quality control including standard quality of fishery 

products  
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5072421 เทคโนโลยขีนมอบ       3(2-2-5)  

(Bakery Technology)  

       คุณสมบัต ิ บทบาท  หนาท่ี  และองคประกอบของวัตถุดบิ  สวนผสมตาง ๆ ท่ีใชใน

การทาผลติภัณฑขนมอบ  การใชเครื่องมือและการบํารุงรักษาเครื่องมือการผลติ  การ

ควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบสาเหตกุารเสื่อมเสยี  การบรรจุและการเกบ็รักษา และ

การพัฒนาผลติภณัฑขนมอบ 

        Characteristic, duty and component of raw material, painting ingredients for bakery, 

using and maintenance product instrument, quality control, investigation of food 

spoilage, packaging, storage and development of bakery 

 

5073203      เทคโนโลยอีาหารหมัก                                                       3(2-2-5) 

(Food Fermentation Technology) 

        ประเภทของการหมัก จุลนิทรยีท่ีสาํคัญในกระบวนการหมัก  การเตรยีมหัวเชื้อจุลนิทรยี  

ปจจัยในการผลติอาหารหมกัชนดิตาง ๆ เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล กรรมวธีิการผลติ

ท่ีใชในอุตสาหกรรมหมักผลติภัณฑ  การควบคุมคณุภาพและการเก็บรักษา  การทดสอบ

คุณภาพอาหารหมัก  อาหารหมักกับสุขภาพ   

        Fermentation type, important microorganism for fermenting process, cultured   

microorganism preparation, factors of fermented food production, alcohol beverage,   

fermentation process, controlling of quality and preservation, examination of fermented  

food quality, healthy with fermented food  

 

5074307     การใชประโยชนจากของเสียอาหาร 3(2-2-5) 

 (Food Waste Utilization) 

        ความหมายและความสาํคัญของของเหลอืท้ิงของอาหาร  รูปแบบการนาํของเหลอืท้ิง 

ของอาหารมาใชประโยชน  เชน การผลติแกสชวีภาพ  การผลติแอลกอฮอล  การผลติปุย 

หมัก  การผลติอาหารสตัวเปนตน  ศกึษาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแปรรปูของเหลอืทิ้งของ 

อาหารและการศกึษานอสถานท่ี 
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       Definition and important of foods waste, food waste utilization such as biogas 

production, alcohol production, composting and animal feed etc. study on equipment 

and material for production from food waste 
 

5074309      การตลาดของอาหาร 3(2-2-5) 

 (Food Marketing)  

      ทฤษฏี แนวคิด และความสําคัญของการตลาด  สําหรับประยุกตใชกบัการออกแบบ  

พัฒนาผลติภัณฑอาหาร  และการวางตลาด  การใชขอมูลสําคัญทางการตลาดและการ

วิจัยทางการตลาด  โดยเนนแนวโนมของสิ่งแวดลอมทางการตลาดและพฤตกิรรมผูบรโิภค  

เพ่ือวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือความสาํเร็จในการเขาถงึตลาดเปาหมายและสราง

ความไดเปรยีบเชงิการแขงขัน 

      Theory, concept and important of marketing for designing applying, using important 

marketing data and marketing research by focusing on environment trend of marketing 

and behavior of consumers for marketing strategies planning for success to market 

target and creating of advantageous competition 

 

5074310      การประกอบการและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร          3(2-2-5) 

        (Food Industry Entrepreneur and Management) 

    หลักการและทักษะการประกอบการ  การจัดการและการบรหิารงานในอุตสาหกรรม     

การอาหาร  ท้ังในดานการผลติ  การจัดซื้อ  การจัดการคลังสนิคา  การจัดการทรัพยากร 

มนุษย  การเงิน  และการตลาด 

    Principles and Skills entrepreneurship, Management and administration in the  

food Industry in terms of production ,Purchasing ,Warehouse Management, Human  

Resource Management, Finance and Marketing.   
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5074409      เทคโนโลยผัีกและผลไม 3(2-2-5) 

 (Vegetable and Fruit Technology) 

       ชนดิของผกัและผลไม  การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  หลักการและวิธกีารใน

การเกบ็รักษาผกัและผลไมหลังการเก็บเกี่ยว  กรรมวิธีการแปรรปูใหเปนผลติภัณฑ 

       Types of fruits and vegetables, post-harvest changes, principles and techniques 

of post-harvest practice, processing methods 

 

5074410      เทคโนโลยธีัญพชืและแปง 3(2-2-5) 

 (Cereal and Starch Technology) 

       โครงสรางของเมล็ดธัญพืชและถั่ว  องคประกอบทางเคมขีองธัญพืช  แปง  ธัญพืชที่

สําคัญ  ขาวสาล ี บารเลย  โอต  ไรน  ขาวเจา  ขาวโพด  ขาวฟาง  และลูกเดอืย กระบวน 

การผลติแปง  คุณคาทางโภชนาการของแปงและขนมปง  อาหารเชาจากธัญพืช และผลติ 

ภัณฑธัญพชืชนดิอ่ืน 

        Crop and grain structure. Chemical composition of cereals, flour, Some important 

farm crops: wheat, barley, oats, rye and triticale, rice, maize, sorghum and millets. 

Flour milling. Nutritional attributes of flour and bread. Breakfast cereals and other 

cereal processed products. 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                         หนวยกติ(ชั่วโมงปฏบิัติ) 

       

               2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

5073802 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร  1(60) 

 (Preparation for Professional Experience in Food Science and Technology) 

                   จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชพี

ในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชพี  การพัฒนาตัวผูเรยีนใหมีความรู  

ทักษะ  เจตคตแิรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชพี  โดยการกระทาํในสถาน 

                  การณหรอืรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชพีนัน้ ๆ 

       Making activity of preparatory before students enter professional experience in 

sensing, characteristic and opportunity of occupation, development in knowledge, skill, 

motivation attitude and characteristic of appropriating occupation with action in 

situation concerned with each occupation  

 

5074803 การฝกประสบการณวชิาชีพวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร  6(600) 

 (Field  Experience in  Food Science and Technology) 

       ใหมีการฝกปฏิบัติงานหรือจัดทําโครงการ  ศึกษาเฉพาะในชุมชน  โดยใหมีการ 

รวบรวมขอมูล  ศกึษาสภาพปญหา  วิเคราะหและแสดงความสามารถในทางสรางสรรคท่ี 

จะคลี่คลายปญหาทางดานสิง่แวดลอมดวยตนเองแลวจัดทําเปนรายงานเสนอตออาจารย  

และผูนําในชุมชน  

   Making work practice or project for specific study in community with collecting 

data, problem study, analysis and demonstrate of capability in creativity with will 

improve environmental problem by self then report and present to lecturer and leader 

of community 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                         หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 

 

6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                           1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

         หลักการ แนวคิดและปรชัญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและระเบียบขอบังคับท่ี 

เกี่ยวของกับระบบสหกจิศกึษา  เทคนคิการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรู 

พ้ืนฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง 

ตามมาตรฐานวิชาชพีแตละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ   

ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม   

โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสาํนักงาน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 

กฎหมายแรงงาน  และระบบบรหิารคุณภาพงานคณุภาพในสถานประกอบการ  การ 

เสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชพีเฉพาะสาขาวชิา  และมีความรู ความเขาใจในการ 

จัดทาํโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงาน  โครงงานและการ 

นําเสนอผลงานโครงงาน   

This  class  serves  as  a  preparatory  curriculum  before  students  enter  

the worforce. Examining  the  principles. Concepts and  philosophy of Cooperative   

Education. The  processes  and  regulations  for  applying  for jobs and interviews. 

The  basic  skills  required  to  operate  winhin  the  estabishment, and  the  ability to 

self- develop  according  to  the  professional  standards  of each  institution  will be   

explored.  The  specific skills and  attitudes  this  class seeks  to  develop are: social   

adjustment,  personality  development,  English language  skills, understanding   

information technology for communication, human  relations, team work, organization,   

office  work affairs, acursory understnading of labor law and  quality work management.  

We will conclude the  class with an explanation  of  specific professional skills and ethics.  

Students will be expected to have a firm  understanding of writing and preseting work  

                   Projects , aswell as crafting summary  reports. 
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6004801 สหกจิศกึษา                                                                 6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

             การปฏิบตังิานดานวิชาชพีตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกร 

ผูใชบัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรู    

ท่ีไดจากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษากับการปฏบัิตงิานจรงิเสมือนหนึง่เปนพนกังาน   

การจัดทําโครงงาน   การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงานโครงงาน และ 

การนําเสนอโครงงานตามคําแนะนาํของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย 

นเิทศ  เพ่ือใหเกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชพีและคณุธรรม จรยิธรรมในวชิาชพี  มี 

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจาํเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมคุีณสมบัต ิ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศกึษา 

            Students enter the workforce according to their specific fields of study  for   

16 weeks (or not less than 600 hours) integrating the theory explored in the university  

with the practice involved with the occupation. Students are expected to engage in  

and complete: work projects, operating reports, and work presentations as per the  

suggestions of a senior officer and/or  advisory  teacher. The mission of this class is  

to imbue students with the skills, body of knowledge, character, personality and   

qualifications directly  related  to  market  need. 

 
           


