
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณทติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

(หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.  2550) 
 
1. ช่ือหลกัสูตร 

 

1.1  ช่ือภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

1.2  ช่ือภาษาองักฤษ  Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition 
 

2. ช่ือปริญญา 
 

2.1  ช่ือเต็มภาษาไทย วทิยาศาสตรบณัทิต  (วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) 
2.2  ช่ือย่อภาษาไทย วท.บ.  (วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) 
2.3  ช่ือเต็มภาษาองักฤษ Bachelor of  Science  (Food Science and Nutrition) 
2.4  ช่ือย่อภาษาองักฤษ B.Sc.  (Food Science and Nutrition) 

       

3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 

4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
4.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้   ความเขา้ใจและมีความช านาญในด้านโภชนาการ  วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีางอาหารและการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 
 4.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีเป็นผูมี้ทกัษะ     ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความช านาญในงานอาชีพ

โภชนากร  อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  งานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร  ตลอดจนการประกอบอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4.3  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปประยกุตแ์ละพฒันาความรู้เพื่อการศึกษาในขั้นสูงต่อไป 
4.4  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพเพื่อการพฒันาประเทศ 
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5. ก าหนดการเปิดสอน 
จะเปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ

เทียบเท่า 
 

7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
โดยวธีิการสอบคดัเลือกตามระเบียบการคดัเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยั-

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

8. ระบบการศึกษา 
8.1 การจดัการศึกษา 

ใชร้ะบบทวภิาค โดยในปีการศึกษาหน่ึง ๆ แบ่งเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติในภาคการศึกษาปกติ
มีเวลาศึกษา 16  สัปดาห์ และส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนมีเวลาศึกษา  8  สัปดาห์ 

8.2  การคิดหน่วยกิต 
8.2.1 วชิาภาคทฤษฏี  ใชเ้วลาศึกษา  16  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น  1 หน่วยกิต 
8.2.2 วชิาภาคปฏิบติั  ใชเ้วลาศึกษา  32  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น  1 หน่วยกิต 
8.2.3 การท าโครงงาน  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ใช้เวลาท างานหรือฝึกปฏิบัติ   

48 ชัว่โมง ต่อ ภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาศึกษา  8  ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่ เ กิน  

16  ภาคการศึกษาปกติ (8 ปีการศึกษา) 
 

10. การลงทะเบียนเรียน 
10.1    การลงทะเทียนเรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และลงได้ไม่เกิน  

22  หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ 
10.2   การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ใหล้งไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต  

 
 
11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 



3 

 

11.1   การวดัผล  ให้ปฏิบติัตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ืองหลกัเกณฑ์การ
วดัและประเมินผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดเป็นระดบัคะแนนต่างๆ ซ่ึงมีค่าระดบัคะแนน
ต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาต่อไปน้ี 

 

ระดับคะแนน   (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกติ ผลการศึกษา 
ก    หรือ  A 4.0 ดีเยีย่ม ( Excellent ) 
ข+   หรือ  B+ 3.5 ดีมาก ( Very Good ) 
ข    หรือ  B 3.0 ดี ( Good ) 
ค+   หรือ C+ 2.5 ดีพอใช ้( Fairly Good ) 
ค    หรือ  C 2.0 พอใช ้( Fair ) 
ง+   หรือ  D+ 1.5 อ่อน ( Poor ) 
ง    หรือ  D 1.0 อ่อนมาก ( Very Poor ) 
ต    หรือ  F 0.0 ตก ( Fail ) 
ถ    หรือ  W - ถอนรายวชิา ( Withdrawn ) 
ม.ส.  หรือ  I - ไม่สมบูรณ์ ( Incomplete ) 
พ.จ.  หรือ  S - พอใจ ( Satisfactory ) 
ม.จ.  หรือ  U - ไม่พอใจ ( Unsatisfactory ) 
ม.น.  หรือ  AU - ไม่นบัหน่วยกิต ( Audit ) 

 
11.2 การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องศึกษาครบทุกรายวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตร ผ่านเกณฑ์

ประเมินรายวิชา และได้แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน หรือ
เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
12. อาจารย์ผู้ท าการสอน 

 



4 

12.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

รหัส ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 
3101600198477 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดวงแข  สุขโข วท.ม. 

วท.บ. 
เทคโนโลยทีางอาหาร 
เคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2525 
2521 

3220500106307 อาจารย ์ ศิริมา  วรรณรังษี วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การอาหาร 
 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั
มหาวิทยาลยัรังสิต 

2545 
 

2540 
3900100670896 อาจารย ์ นอ้มจิตต ์ สุธีบุตร วท.ม. 

วท.บ. 
เทคโนโลยชีีวภาพ
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2545 
2541 

3101600679629 อาจารย ์ เกศรินทร์  มงคลวรวรรณ วท.ม. 
วท.บ. 

พฒันาผลิตภณัฑ ์
พฒันาผลิตภณัฑ ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2546 
2541 

3101201381367 อาจารย ์ นพพร  สกุลยนืยงสุข วท.บ. เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2535 
 

12.2 อาจารยผ์ูส้อน 
 

รหัส ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 
3120101194661 รองศาสตราจารย ์ ดวงสุดา  เตโชติรส M.Sc. Food  Processing California  Polytechnic  State 

University 
2518 

3909900465292 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วลยั  หุตะโกวิท วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2525 
3660100038921 อาจารย ์ วรลกัษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ วท.ม. 

 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การอาหาร 
 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยกีารอาหาร 
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 
 

2542 
 

2545 

3120600405382 อาจารย ์ ธนภพ  โสตรโยม วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 2545 

3102300035549 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สุรีย ์ แถวเท่ียง คศ.บ. อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี 

2524 

3909900380491 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พจนีย ์ บุญนา คศ.ม. 
คศ.บ. 

คหกรรมศาสตร์ 
อาหารและโภชนาการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี 

2537 
2527 

3101801418024 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สุนีย ์ สหสัโพธ์ิ วท.ม. โภชนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2528 
3200100691911 อาจารย ์ สุพรรณิการ์   โกสุม คศ.ม. 

คศ.บ. 
คหกรรมศาสตร์ 
อาหารและโภชนาการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี 

2546 

12.3 อาจารยพ์ิเศษ 
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รหัส ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 
3820100100527 อาจารย ์ อุทยั  กล่ินเกษร ปร.ด. 

วท.บ. 
(เกียตินิยม
อนัดบั 1) 

เทคโนโลยอีาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2548 
2541 

3100503850580 - วรรณวรางค ์ วชัรานานนท ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การอาหาร 
 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2545 
 

2543 

5101600002226 - ธงชยั  พฒุทองศิริ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การอาหาร 
 
อุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั 

2545 
 

2541 

3100904982797 - ปุณยวีร์  ครูจิรพรวฒัน์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาการจดัการ
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมแปรรูป
อาหาร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั 

2547 
 

2544 

 
13. จ านวนนักศึกษา 

 

จ านวนนกัศึกษาท่ีจะรับเขา้ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีที ่
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 40 40 40 40 40 
2 - 40 40 40 40 
3 - - 40 40 40 
4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

   40 40 

 
 
14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
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ใช้สถานท่ีและอุปกรณ์การสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยี-
คหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 

15. ห้องสมุด 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    ได้จัดเตรียมต าราวิชาการและวารสารทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศไวใ้นหอ้งสมุด ดงัน้ี  
* หนงัสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ   จ านวน  14,351  ช่ือเร่ือง     จ  านวน   19,405    เล่ม 
      หนงัสือภาษาไทย      จ  านวน   16,727   เล่ม 
      หนงัสือภาษาต่างประเทศ    จ  านวน     2,678   เล่ม 
* วารสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ   จ านวน   33   ช่ือเร่ือง    จ  านวน           33   เล่ม 
      วารสารภาษาไทย    จ  านวน           32   เล่ม 

     วาสารภาษาต่างประเทศ      จ  านวน            1   เล่ม  

16. งบประมาณ   
ประมาณการรายจ่ายในการจดัการศึกษา มีดงัน้ี 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์ 2550 2551 2552 2553 2554 
1.เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 45.40 2,078,320 2,203,021 2,335,202 2,475,320 2,623,840 
2.ค่าจา้งชัว่คราว 5.68 183,120 183,120 366,240 366,240 366,240 
3.ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 13.18 390,000 530,000 670,000 810,000 1,000,000 
4.ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 
5.ค่าครุภณัฑ ์ 15.50 0.00 1,000,010 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
6.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12.09 0 0 0 0 1,100,000 
7.ค่าเงินอุดหนุน 6.58 301,090 319,149 338,298 358,600 380,110 
8.รายจ่ายอ่ืนๆ 1.57 60,000 69,000 79,420 91,500 104,970 

รวม 100% 3,012,530 4,304,300 4,789,160 5,101,660 6,575,160 
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17. หลกัสูตร 
17.1 จ านวนหน่วยกติรวม ตลอดหลกัสูตร     139   หน่วยกติ   
17.2 โครงสร้างหลักสูตร    
         1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  32  หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย   3  หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 12          หน่วยกิต   
1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   9 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ   2 หน่วยกิต 

           2. หมวดวชิาเฉพาะ 91 หน่วยกติ 
2.1 กลุ่มวชิาแกน  16 หน่วยกิต       
2.2 กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 60 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 

                        3. หมวดวชิาเลอืกเสรี   6 หน่วยกติ 
 
 17.3 รายวชิา  
 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  32  หน่วยกติ   

 

1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  3 หน่วยกติ  ให้เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
01-001-101     การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai  Usage    
01-001-103      ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Thai  Language  for  Communication    
01-001-105 เทคนิคการเขียน 3(3-0-6) 
 Writing  Techiques    
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Thai   for Presentation 
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1.2  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  12 หน่วยกติ  ประกอบดว้ย 
01-002-101   ภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
 English 1 
01-002-102  ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 
 English 2 
และใหเ้ลือกศึกษา  6  หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
01-002-203 สนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
 English  Conversation  1  
01-002-204 สนทนาภาษาองักฤษ 2  3(3-0-6) 
 English  Conversation 2 
01-002-205 ภาษาองักฤษเทคนิค 3(3-0-6) 
 Technical  English 
01-002-206 ภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
 English  for  Career 
01-002-207 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 English  for  Everyday  Use 
01-002-208 การเขียนโตต้อบ 1 3(3-0-6) 
 English  Correspondence  1 
01-002-209 การเขียนโตต้อบ  2 3(3-0-6) 
 English  Correspondence  2 
01-002-210 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 English  for  Communication 
01-002-211 การอ่านภาษาองักฤษ  1 3(3-0-6) 
 English  Reading  1 
01-002-212 การอ่านภาษาองักฤษ  2 3(3-0-6) 
 English  Reading  2 
01-002-213  ภาษาองักฤษอุตสาหกรรม  1 3(3-0-6) 
 Industrial  English  1 
01-002-214 ภาษาองักฤษอุตสาหกรรม  2 3(3-0-6) 
 Industrial  English  2 
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1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  9 หน่วยกติ   
 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
01-003-101 มนุษยก์บัสังคม 3(3-0-6) 
 Man and Society   
01-003-102 มนุษยสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations    
01-003-103 ระเบียบวธีิวจิยั 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
01-003-104 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  3(3-0-6) 
 Life and Social Skills    
01-003-105 สังคมกบัเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Society and Economy   
01-003-106 สังคมกบัการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government    
01-003-107 สังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
 Society and Environment 
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency  Economic  Philosophy 
 

1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ 3(3-0-6) 
 Information Services and Study Fundamentals    
01-004-102 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skill     
01-004-103 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Psychology    
01-004-105 พื้นฐานอารยธรรมไทย 3(3-0-6) 
 Foundations of Thai Civilizations 
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1.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 6  หน่วยกติ   
 

1.4.1  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
02-001-101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน         3(3-0-6)      
 Fundamental  Mathematics   
02-001-102 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
                     Mathematics  and  Statistics  in  Daily  Life 
02-001-103 สถิติเบ้ืองตน้                        3(3-0-6) 
                     Introduction  to  Statistics 
1.4.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
02-002-101 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6)        
 Science  in  Daily  Life 
02-002-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
                    Man  and  Physical  Science 
02-002-103 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6) 
                     Life  and  Modern  Technology 
02-002-104 ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 3(3-0-6)                            
 Environmental  and  Resource  Management 
02-002-105 เคมีในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6)      

Chemistry  in  Daily  Life 
1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  2  หน่วยกติ  
 

1.5.1  กลุ่มวชิาพลศึกษา  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
01-005-101 พลศึกษา 1(0-2-1) 
  Physical Education 
01-005-102 ตะกร้อ 1(0-2-1) 
 Takraw   
01-005-107 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball 
01-005-108 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
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   Footsol 
01-005-115 เปตอง 1(0-2-1) 
 Petanque 
01-005-116 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 Social Dance 
01-005-117 การออกก าลงักายแบบแอโรบิก 1(0-2-1) 
 Aerobic Exercise 
01-005-120 แชร์บอล 1(0-2-1) 
  Chair-ball 
01-005-123 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบติั 1(0-2-1) 
 Activities for Health and Practices 
1.5.2  กลุ่มวชิานันทนาการ   ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
01-006-101 นนัทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation 
01-006-102 นนัทนาการกลางแจง้ 1(0-2-1) 
 Outdoor Activities   
01-006-103 การเป็นผูน้ าค่ายพกัแรม 1(0-2-1) 
 Camp Leadership   
01-006-104 เกมส าหรับนนัทนาการ 1(0-2-1) 
 Game for Recreation   
01-006-105 นนัทนาการเพื่อการฝึกอบรม 1(0-2-1) 
 Recreation for Training Courses  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ  91  หน่วยกติ   
 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  16  หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
02-411-101 หลกัเคมี 3(3-0-6) 
 Principles  of  Chemistry 
02-411-102 ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-2-1) 
 Principles  of  Chemistry  Laboratory  
02-511-101 หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
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 Principles  of  Physics 
02-511-102 ปฏิบติัการหลกัฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
 Principles  of  Physics Laboratory  
02-611-101 หลกัชีววทิยา 3(3-0-6) 
 Principles  of  Biology 
02-611-102 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1(0-2-1) 
 Principles  of  Biology  Laboratory 
02-412-205     เคมีวเิคราะห์ 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
02-412-206 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ 1(0-2-1) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 

2.2  กลุ่มวชิาชีพบังคับ  60  หน่วยกติ  ประกอบดว้ย 
เพิ่ม 
07-312-101 หลกัการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 
07-312-309 โภชนาการบุคคล   3(2-2-5) 
  Human  Nutrition 
07-312-309 โภชนาการเบ้ืองตน้ 3(3-0-6   
07-312-309 คหกรรมศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์การอาหาร 2(1-3-3) 
 
เปล่ียนช่ือจาก 
07-412-201 วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 

 Introduction  to  Food  Science  and  Nutrition 
เป็น 
07-412-201 วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ    3(3-0-6) 
 Food  Science  and  Nutrition  
07-412-302 จุลชีววทิยาทางอาหาร   3(2-3-5) 
 Food  Microbiology 
07-412-303 การแปรรูปอาหาร 1    3(2-3-5) 
 Food  Processing 1 
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07-412-304 การแปรรูปอาหาร 2    3(2-3-5) 
 Food  Processing 2 
07-412-305 เคมีอาหาร     3(2-3-5) 
 Food  Chemistry 
07-412-306 หลกัวศิวกรรมอาหาร     3(2-3-5) 
 Principles  of   Food  Engineering  
07-412-307 การวางแผนการทดลอง   3(3-0-6) 
 Experimental  Design 
07-412-308 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร  1  3(2-3-5) 
 Food  Product  Development  1   
07-412-309 การควบคุมคุณภาพอาหารอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial   Food  Quality  Control 
เพิ่ม 
07-413-412      ความปลอดภยัของอาหาร   2(2-0-5)   
07-412-410 การบริหารจดัการอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 

  Food   Industrial  Management 
07-412-411 สัมมนาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 1(0-2-1) 
 Seminar  in  Food  Science  and  Nutrition 
07-412-412  โครงงานพิเศษ  3(1-4-4) 
 Special  Projects 
02-412-103 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Organic  Chemistry 
02-412-104 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-2-1) 
 Organic  Chemistry  Laboratory 
02-612-201 จุลชีววทิยาทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General  Microbiology 
02-612-202 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาทัว่ไป  1(0-2-1) 
 Laboratory  in  General  Microbiology 
02-612-205 ชีวเคมี   3(3-0-6) 
 Biochemistry 
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02-612-206 ปฏิบติัการชีวเคมี   1(0-2-1)  
 Biochemistry  Laboratory 

                  xx-xxx-xx      เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   1(1-8-0) 
 

2.3  กลุ่มวชิาชีพเลอืก  15  หน่วยกติ  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
 

       2.3.1  กลุ่มวชิาฝึกงานและประสบการณ์ให้เลอืกศึกษาอย่างน้อย  1  รายวชิา  ซ่ึงเป็น
รายวชิาปฏิบัติ  จากรายวชิาต่อไปนี้ 

07-413-401 การฝึกงานทางวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 3(0-40-0) 
 Practicum  in  Food  Science  and  Nutrition 
07-413-402 สหกิจศึกษาทางวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 6(0-40-0) 
 Co-operative  Education  in  Food  Science  and  Nutrition 
หมายเหตุส าหรับกลุ่มวชิาฝึกงานและประสบการณ์ 
1.  วชิาการฝึกงาน  ใชเ้วลาในการฝึกและปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่  300  ชัว่โมง 
2.  วชิาสหกิจศึกษาใชเ้วลาในการฝึกและปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่  1  ภาคการศึกษา
ปกติ 
2.3.2  กลุ่มวชิาชีพเลอืกทัว่ไป  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้ โดยเมื่อนับรวมกบั
กลุ่มวชิาฝึกงานและประสบการณ์  ต้องไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 
07-413-301 คุณสมบติัเชิงหนา้ท่ีของอาหาร 3(3-0-6) 
 Functional  Properties  of  Food 
07-413-302 การประเมินผลทางประสาทสัมผสั 3(2-2-5) 
 Sensory  Evaluation 
07-413-303 เทคโนโลยกีารหมกั 3(2-2-5) 
 Fermentation  Technology 
07-413-304 การถนอมอาหาร 3(2-2-5) 
 Food   Preservation 
07-413-405 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Food  Plant  Sanitation  
07-413-406 วตัถุเจือปนอาหาร 3(3-0-6) 
 Food  Additives 
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07-413-407 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0-6)  
 Consumer  Behavior 
07-413-408 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร  2 3(2-2-5) 
 Food  Product  Development  2 
07-413-409 เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์อาหาร 3(3-0-6) 
 Food  Packaging  Technology 
07-413-410 เทคโนโลยขีนมอบ 3(2-2-5) 
 Bakery  Technology 
07-413-411 เทคโนโลยขีนมหวาน 3(2-2-5) 
 Confectionery  Technology 
07-413-412 เทคโนโลยเีคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 
 Beverage  Technology 
07-413-413 เทคโนโลยธีญัชาติ 3(2-2-5) 
 Cereal   Technology 
07-413-414 เทคโนโลยผีกัและผลไม ้ 3(2-2-5) 
 Fruit  and  Vegetable  Technology 
07-413-415 เทคโนโลยผีลิตภณัฑป์ระมง 3(2-2-5) 
 Fishery   Product  Technology 
07-413-416 เทคโนโลยเีน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ ์ 3(2-2-5) 
 Meat  and  Meat  Product  Technology 
07-413-417 เทคโนโลยนีมและผลิตภณัฑ์ 3(2-2-5) 
 Milk  and  Milk  Product  Technology 
07-413-418 กรรมวธีิผลิตอาหารดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  3(3-0-6) 
 Appropriate  Technology  for  Food  Processing 
07-413-419 การวเิคราะห์อาหาร 3(2-2-5) 
 Food  Analysis 
07-413-420  การประกนัคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
                         Food  Quality  Assurance 
 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  6  หน่วยกติ  
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  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
17.4  แผนก าหนดการศึกษา 

                      17.4.1  แผนการศึกษาปกติ 
 

ปีการศึกษาที ่   1  
ภาคการศึกษาที ่   1  
01-002-101 ภาษาองักฤษ 1     3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มพลศึกษา    1(0-2-1) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มวทิยาศาสตร์    3(3-0-6) 
02-311-102  คณิตศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์    3(3-0-6) 
02-411-101 หลกัเคมี      3(3-0-6) 
02-411-102 ปฏิบติัการหลกัเคมี    1(0-2-1) 

 02-611-101 หลกัชีววทิยา     3(3-0-6)    
02-611-102 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา    1(0-2-1) 
 
      รวม  18(15-6-33) 
 
ภาคการศึกษาที ่   2  

 01-002-102 ภาษาองักฤษ 2     3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มนนัทนาการ      1(0-2-1) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
02-412-103 เคมีอินทรีย ์     3(3-0-6)  
02-412-104 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์    1(0-2-1) 
02-511-101 หลกัฟิสิกส์     3(3-0-6)  
02-511-102 ปฏิบติัการหลกัฟิสิกส์    1(0-2-1) 
 

    รวม  18(15-6-33) 
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ปีการศึกษาที ่ 2 
ภาคการศึกษาที ่  1  
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มภาษาองักฤษ       3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มสังคมศาสตร์    3(3-0-6)  
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มมนุษยศาสตร์      3(3-0-6) 
02-612-205 ชีวเคมี      3(3-0-6) 
02-612-206 ปฏิบติัการชีวเคมี     1(0-2-1) 
07-312-101  หลกัการประกอบอาหาร    3(2-2-5)  
07-412-201 วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ     3(3-0-6) 
 

       รวม  19(17-4-36) 
 
ภาคการศึกษาที ่  2 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มภาษาไทย       3(3-0-6) 

 xx-xxx-xxx วชิากลุ่มภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
02-612-201 จุลชีววทิยาทัว่ไป     3(3-0-6)  
02-612-202 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาทัว่ไป    1(0-2-1) 
02-412-205 เคมีวเิคราะห์     3(3-0-6) 
02-412-206 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์    1(0-2-1) 
02-612-203  โภชนาการเบ้ืองตน้    3(3-0-6)   
02-612-204 คหกรรมศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์การอาหาร 2(1-3-3) 
 

รวม  19(15-7-31) 
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ปีการศึกษาที ่ 3 
ภาคการศึกษาที ่  1 
07-412-302 จุลชีววทิยาทางอาหาร    3(2-3-5) 
07-412-303 การถนอมและแปรรูปอาหาร   3(2-3-5) 
07-412-305 เคมีอาหาร     3(2-3-5) 
07-412-306 หลกัวศิวกรรมอาหาร     3(2-3-5) 
07-412-307 การวางแผนการทดลอง    3(3-0-6) 
07-412-309 การควบคุมคุณภาพอาหารอุตสาหกรรม  3(2-3-5)   

 
 
      รวม  18(13-11-31) 
 
ภาคการศึกษาที ่  2 
07-412-304 การแปรรูปอาหารและบรรจุภณัฑ ์  3(2-3-5) 
07-412-308 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร     3(2-3-5) 
07-413-302 การประเมินทางประสาทสัมผสั   3(2-3-5)  

 07-413-419 การวเิคราะห์อาหาร 3(2-3-5) 
 07-413-416 เทคโนโลยเีน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ ์  3(2-3-5)   

07-413-412 ความปลอดภยัของอาหาร    2(2-0-5)   
xx-xxx-xx เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   1(1-8-0) 

รวม  19(x-x-x) 
 

 ภาคฤดูร้อน 
07-413-401 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  3(0-40-0) 
 

       รวม  3(0-40-0) 
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ปีการศึกษาที ่ 4 
ภาคการศึกษาที ่  1 
07-412-411 สัมมนาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 1(0-2-1) 
07-413-412 เทคโนโลยเีคร่ืองด่ืม    3(2-3-5)  
07-312-412 โภชนศาสตร์บุคคล    3(2-2-5) 
xx-xxx-xxx วชิาชีพเลือก (3)     3(x-x-x) 

 xx-xxx-xxx วชิาชีพเลือก (4)     3(x-x-x) 
  

      รวม  12(x-x-x) 
 
ภาคการศึกษาที ่    2  

 07-412-410 การบริหารจดัการอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
07-412-412 โครงงานพิเศษ     3(1-4-4) 
xx-xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (1)     3(x-x-x) 

 xx-xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (2)     3(x-x-x) 
 

รวม  12(x-x-x) 
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17.4.2 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีการศึกษาที ่   1  
ภาคการศึกษาที ่   1  
01-002-101 ภาษาองักฤษ 1     3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มพลศึกษา    1(0-2-1) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มวทิยาศาสตร์    3(3-0-6) 
02-311-102  คณิตศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์    3(3-0-6) 
02-411-101 หลกัเคมี      3(3-0-6) 
02-411-102 ปฏิบติัการหลกัเคมี    1(0-2-1) 

 02-611-101 หลกัชีววทิยา     3(3-0-6)    
02-611-102 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา    1(0-2-1) 
 
      รวม  18(15-6-33) 
 
ภาคการศึกษาที ่   2  

 01-002-102 ภาษาองักฤษ 2     3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มนนัทนาการ      1(0-2-1) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
02-412-103 เคมีอินทรีย ์     3(3-0-6)  
02-412-104 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์    1(0-2-1) 
02-511-101 หลกัฟิสิกส์     3(3-0-6)  
02-511-102 ปฏิบติัการหลกัฟิสิกส์    1(0-2-1) 
 

    รวม  18(15-6-33) 
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ปีการศึกษาที ่ 2 
ภาคการศึกษาที ่  1  
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มภาษาองักฤษ       3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มสังคมศาสตร์     3(3-0-6)  
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มมนุษยศาสตร์      3(3-0-6) 
02-612-205 ชีวเคมี      3(3-0-6) 
02-612-206 ปฏิบติัการชีวเคมี     1(0-2-1) 
07-312-101  หลกัโภชนาการ     3(3-0-6)  
 

       รวม  16(15-2-31) 
 

 
ภาคการศึกษาที ่  2  
xx-xxx-xxx วชิากลุ่มภาษาไทย       3(3-0-6) 

 xx-xxx-xxx วชิากลุ่มภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
02-612-201 จุลชีววทิยาทัว่ไป     3(3-0-6)  
02-612-202 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาทัว่ไป    1(0-2-1)  
02-612-203  สรีรวทิยามนุษย ์     3(3-0-6)   
02-612-204 ปฎิบติัการสรีรวทิยามนุษย ์    1(0-2-1) 
07-412-201 วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 
 

รวม  17(15-4-32) 
 
 
 
 
 

 
 

ปีการศึกษาที ่ 3 



22 

ภาคการศึกษาที ่  1 
07-312-308 โภชนบ าบดั     3(2-2-5) 
07-412-302 จุลชีววทิยาทางอาหาร    3(2-2-5) 
07-412-303 การแปรรูปอาหาร 1    3(2-2-5) 
07-412-305 เคมีอาหาร     3(2-2-5) 
07-412-306 หลกัวศิวกรรมอาหาร     3(2-2-5) 
07-412-307 การวางแผนการทดลอง    3(3-0-6) 
 
      รวม  18(13-10-31) 
 
ภาคการศึกษาที ่  2 
07-312-309 โภชนาการบุคคล    3(2-2-5) 
07-412-304 การแปรรูปอาหาร 2    3(2-2-5) 
07-412-308 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร  1   3(2-2-5) 

 07-412-309 การควบคุมคุณภาพอาหารอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
xx-xxx-xxx วชิาชีพเลือก (1)     3(x-x-x) 

 xx-xxx-xxx วชิาชีพเลือก (2)     3(x-x-x) 
 

รวม  18(x-x-x) 
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ปีการศึกษาที ่ 4 
ภาคการศึกษาที ่  1 
07-413-402 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  6(0-40-0) 

   
      รวม  6(0-40-0) 
 

 
 

 
 

ภาคการศึกษาที ่    2  
07-312-412 โภชนศาสตร์บุคคล    3(2-2-5) 
07-412-411 สัมมนาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 1(0-2-1) 
07-412-410 การบริหารจดัการอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
07-412-412 โครงงานพิเศษ     3(1-4-4) 
xx-xxx-xxx วชิาชีพเลือก (3)     3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (1)     3(x-x-x) 

 xx-xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (2)     3(x-x-x) 
 

รวม  19(x-x-x) 
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17.5 ความหมายของรหัสวชิาและรหัสช่ัวโมงเรียน 
ความหมายของรหัสวชิา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความหมายของรหัสช่ัวโมงเรียน 
 3(2 – 2 – 5)  หมายถึง  หน่วยกิต (ชัว่โมงทฤษฎี – ชัว่โมงปฏิบติั – ชัว่โมงคน้ควา้) 

 
17.6   ค าอธิบายรายวชิา 
 

 1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
 

 1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย 
01-001-101      การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

Thai  Usage  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่   :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทย  การฟัง  การอ่าน  การเขียน การเขียน

ประเภทต่างๆ  การพดูและการพดูประเภทต่างๆ  
 
 
 

คณะ 
สาขาวชิา 
หมวดวชิา 

ล าดบัวชิา 
ปีท่ีควรศึกษา 
กลุ่มวชิา 

XX  - XXX - XXX 
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01-001-103 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

Thai  Language  for  Communication   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่   :  - 
ศึกษาภาษากบัการส่ือสาร  ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดกบัภาษา  หลกัการใช้ภาษาใน 

การส่ือสาร  การพฒันาทกัษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนและปัญหาการใชภ้าษาไทยเพื่อ การส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ 

 
01-001-105 เทคนิคการเขียน 3(3-0-6) 

Writing  Techiques   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่   :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัการเขียน  การเขียนยอ่หน้า  การเขียนค าน า  และบทสรุป  การเขียนโครงการเร่ือง

และการตั้งช่ือเร่ือง  การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรคแ์ละการเขียนประเภทอ่ืนๆ  ท่ีจ  าเป็นส าหรับวชิาชีพ 
 

01-001-107 ภาษาไทยเพือ่การน าเสนอ 3(3-0-6) 
Thai  for  Presentation   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่   :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปในการน าเสนอ  องคป์ระกอบในการน าเสนอ  รูปแบบ/ประเภท

การน าเสนอ  หลกัและเทคนิคการน าเสนอ  การเตรียมการน าเสนอ  กิจกรรมและวิธีการส่ือสารและการเลือก
ส่ือโสตทศันูปกรณ์ 
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 1.2  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  
01-002-101 ภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 

English 1 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่   :  - 
ศึกษาและฝึกทกัษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  การจบัใจความส าคญัและ

รายละเอียด   เทคนิคการหาความหมายของค าศพัทแ์ละส านวน  การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  โดยใชส้ านวน
และโครงสร้างภาษาพื้นฐานอยา่งเหมาะสมในระดบัประโยคและขอ้ความสั้นๆ 

 

01-002-102 ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 
English 2 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-101  ภาษาองักฤษ  1   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและฝึกทกัษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  การจบัใจความส าคญัและ

รายละเอียด  และการพฒันาเทคนิคการหาความหมายของค าศัพท์และในระดับประโยคและย่อหน้า   
การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ  โดยใชภ้าษาท่ีซบัซอ้นข้ึน 

 

01-002-203 สนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
English  Conversation  1 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-102  ภาษาองักฤษ  2   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและฝึกทักษะการสนทนาเร่ืองทั่วๆไป  ในชีวิตประจ าวนั  การใช้ส านวนภาษา 

ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 

01-002-204 สนทนาภาษาองักฤษ  2 3(3-0-6) 
English  Conversation  2 
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-203  สนทนาภาษาองักฤษ 1  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
การสนทนาและบรรยายเก่ียวกบังานอาชีพและสถานท่ีท างาน  มารยาทในการเขา้สังคม 

   
01-002-205 ภาษาองักฤษ เทคนิค 3(3-0-6) 

Technical  English    
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-102  ภาษาองักฤษ  2   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและฝึกทกัษะการฟัง  การพดู  การอ่าน  และการเขียนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวชิาชีพ 

 
01-002-206 ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชีพ 3(3-0-6) 

English  for  Career 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-102  ภาษาองักฤษ  2   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาการใชภ้าษาองักฤษในการพบปะผูค้น  การใชโ้ทรศพัท ์ การนดัหมาย  การน าเสนอผล

ประกอบการโดยการใชง้าน  การบอกคุณสมบติัของสินคา้และบริการ  การพดูถึงเป้าหมายในการตดัสินใจท า
ธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ  การตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน  และเขา้ใจวฒันธรรมของภาษา   และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
01-002-207 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

English  for  Everyday  Use 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-102  ภาษาองักฤษ  2   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 

 
01-002-208  การเขียนโต้ตอบ  1 3(3-0-6)  

English  Correspondence  1  
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-102  ภาษาองักฤษ  2   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาการเขียนจดหมายส่วนตัว  บตัรอวยพร  เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ  บันทึกข้อความ 

การเขียนจดหมายธุรกิจเบ้ืองตน้ 
 
 

01-002-209  การเขียนโต้ตอบ  2 3(3-0-6)  
English  Correspondence  2  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-208   การเขียนโตต้อบ  1  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัการเขียนวาระการประชุม (Agenda)  บนัทึกการประชุม (Minutes) รายงาน 

(Reports) จดหมายร้องเรียน/ตอบการร้องเรียน  จดหมายเก็บเงิน/จดหมายตอบจดหมายเรียกเก็บเงิน  จดหมาย
ขอซ้ือสินคา้เครดิตลูกคา้/จดหมายตอบการสอบถามเครดิตลูกคา้ 

 
01-002-210   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

English  for  Communication 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : 01-002-102  ภาษาองักฤษ  2 
ศึกษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
01-002-211 การอ่านภาษาองักฤษ  1  3(3-0-6) 

English  Reading  1 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-102  ภาษาองักฤษ  2   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัการใชพ้จนานุกรม  การเดาความหมายของค าศพัท์จากปริบท องค์ประกอบ

โครงสร้างของประโยค  องคป์ระกอบท่ีช่วยในการอ่าน  ทกัษะการอ่านจบัใจความ  และเทคนิคการอ่าน 
 

01-002-212 การอ่านภาษาองักฤษ  2 3(3-0-6) 
English  Reading  2 
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-211  การอ่านภาษาองักฤษ  1  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
กลวิธีการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  ต่อเน่ืองจากรายวิชาการอ่าน 1 เน้นการอ่านเร่ืองท่ีมีหลาย 

ยอ่หนา้มีรูปแบบเรียงถอ้ยความต่างกนัจากบริบทหลายชนิด 
 
 

01-002-213  ภาษาองักฤษอุตสาหกรรม  1  3(3-0-6) 
Industrial  English  1 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-102  ภาษาองักฤษ  2   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาองักฤษอุตสาหกรรมเก่ียวกบัการบรรยายเคร่ืองมือและวิธีการใช ้ 

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์  การอ่านป้ายประกาศและสัญลักษณ์  การกรอกแบบฟอร์มการซ่อมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์  การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพและการบนัทึกรายงาน 

 
01-002-214  ภาษาองักฤษอุตสาหกรรม  2  3(3-0-6) 

Industrial  English  2 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  01-002-213  ภาษาองักฤษอุตสาหกรรม  1  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัการขอขอ้มูล  การทกัทว้งและการตอบการทกัทว้ง  การบอกสาเหตุและผล

การน าเสนอปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา  การบอกท่ีตั้งและการบอกทิศทางและการเยีย่มชมโรงงาน 
 

1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

 1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
01-003-101 มนุษย์กบัสังคม 3(3-0-6) 

Man  and  Society  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
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ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้ทางสังคมศาสตร์ สังคมและวฒันธรรม พฤติกรรมของมนุษย์
ในสังคม การจดัระเบียบทางสังคม การขดัเกลาทางสังคม สถาบนัทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรม ปัญหาสังคม 

 
 
 
   

01-003-102 มนุษยสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
Human  Relations   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย ์

แรงจูงใจกบัมนุษยสัมพนัธ์ในหน่วยงาน องคก์ารกบัมนุษยสัมพนัธ์ การส่ือสารกบัมนุษยสัมพนัธ์ มนุษยสัมพนัธ์
ตามพื้นฐานวฒันธรรมไทย และหลกัธรรมทางศาสนากบัมนุษยสัมพนัธ์  

 
01-003-103 ระเบียบวธีิวจัิย 3(3-0-6) 

Research  Methodology 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: 02-001-103  สถิติเบ้ืองตน้ 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ : -   
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวิจยั วตัถุประสงคแ์ละประเภทของการวิจยั ศึกษาขั้นตอน

ส าคญัของการวิจยัและการออกแบบวิจยั ก าหนดตวัแปรและสมมุติฐานในการวิจยั วิธีการสุ่มตวัอย่างและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการทางข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจยั การตีความข้อมูลและ 
การน าเสนอขอ้มูล การเขียนรายงาน การวจิยัและการเขียนเคา้โครงการวจิยั 

  
01-003-104 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 3(3-0-6) 

Life  and  Social  Skills  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 ศึกษาเก่ียวกบั การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
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ของบุคคล กลยทุธ์การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวชิาชีพ 

 
 
 
 
 

01-003-105 สังคมกบัเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
Society  and  Economy   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและวิธีวิเคราะห์ทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังคมเศรษฐกิจ

เก่ียวกบัการจดัระเบียบสังคม ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจ องค์การธุรกิจ ปัจจยัการผลิต  
การก าหนดราคา ตลาด และทรัพยากรมนุษย ์ ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจและวฒันธรรม 

 
01-003-106 สังคมกบัการปกครอง 3(3-0-6) 

Society  and  Government  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งมีสังคม ศึกษารัฐในแง่ความหมาย การก าเนิดองค์ประกอบ 

หน้าท่ีของรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง รูปแบบการปกครองของต่างชาติ รูปแบบของการปกครองของไทย
ตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย ศึกษารัฐธรรมนูญ 
กระบวนการนิติบญัญติัและการเลือกตั้ง รัฐสภา ตุลาการ พรรคการเมือง และการจดัระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดินปัจจุบนั 

 
01-003-107 สังคมกบัส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 

Society  and  Environment  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
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รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังคมกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบันิเวศวทิยาและระบบนิเวศ  
 
 
 
 

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6) 
Sufficiency Economic Philosophy 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  : - 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่     : -  
  ศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ 
พอเพียงกบัสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการบริหารจดัการท่ีดี การสร้างภูมิคุม้กัน 
ทางเศรษฐกิจ  การประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 

Information  Services  and  Study  Fundamentals 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาเก่ียวกบั เร่ืองสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจดัเก็บทรัพยากร สารสนเทศใน

หอ้งสมุด  การสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ และการใชเ้คร่ืองมือช่วยคน้ การศึกษาคน้ควา้ การอา้งอิงและบรรณานุกรม 
 

01-004-102 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
Information  Literacy  Skill   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาเก่ียวกบั การรู้สารสนเทศ การคดัเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศ 

การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศ  
    

01-004-103 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 



33 

General  Psychology   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐานทางจิตวทิยา พนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาการของมนุษย ์

โดยสังเขป สรีระวทิยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ การรับรู้ การเรียนรู้ และการจูงใจ เชาวน์ปัญญา 
และความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตวั และสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม  
01-004-105 พืน้ฐานอารยธรรมไทย 3(3-0-6) 

Foundations  of  Thai  Civilizations 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความส าคัญของอารยธรรมและวฒันธรรม  พื้นฐานทาง

ประวติัศาสตร์ไทย พื้นฐานอารยธรรมไทยด้านสังคม การปกครองและเศรษฐกิจ ภาษา วรรณกรรม 
ศิลปกรรมไทย อิทธิพลอารยธรรมของต่างประเทศ และการอนุรักษส่์งเสริมอารยธรรมและวฒันธรรม 

 
1.4  กลุ่มวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
 

 1.4.1  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
02-001-101 คณติศาสตร์พืน้ฐาน 3(3-0-6) 

Fundamental   Mathematics 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาเก่ียวกบั  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ เมตริกซ์และตวัก าหนด กฎการนบั การเรียงสับเปล่ียน

และการจดัหมู ่ ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ทฤษฎีบททวนิาม  ล าดบัและอนุกรม 
         

02-001-102       คณติศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
Mathematics and Statistics in Daily Life 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
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ศึกษาเก่ียวกบั  ดอกเบ้ีย เงินผอ่นและภาษีเงินได ้ เลขดชันี ระบบจ านวนจริง ความสัมพนัธ์
และฟังก์ชัน อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน ตรรกวิทยาเบ้ืองตน้  ความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบัสถิติ เซต ความน่าจะเป็น
เบ้ืองตน้  การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐานค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มเดียว 

 
 
 
 

02-001-103      สถิติเบือ้งต้น           3(3-0-6) 
Introduction  to  Statistics 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาเก่ียวกับ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ  ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง 

ตวัแปรสุ่ม  การสุ่มตวัอย่าง  การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชนัของตวัอย่างสุ่ม  การประมาณค่า  และ 
การทดสอบสมมุติฐาน 

 

1.4.2  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
02-002-101       วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั      3 (3-0-6)
 Science  in  Daily  Life  

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ :  - 
ศึกษาเก่ียวกบั วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์กบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลงังาน

ไฟฟ้าและการส่ือสารโทรคมนาคม รังสีและกมัมนัตภาพรังสี  สารเคมีในชีวติประจ าวนั  ววิฒันาการและพนัธุกรรม
ของมนุษย ์

 

02-002-102        มนุษย์กบัวทิยาศาสตร์กายภาพ                                           3 (3-0-6) 
Man  and  Physical  Science 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ :  - 
ศึกษาเก่ียวกบั กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์กบัส่ิงมีชีวิต  โลกและอวกาศ  

ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบ้ืองตน้   คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและเสียง  ทศันศาสตร์และไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
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02-002-103 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่        3(3-0-6) 
Life  and  Modern  Technology 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ :  - 
ศึกษาเก่ียวกับวิทยาการกับเทคโนโลยีสมยัใหม่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีทางจีโนม  แนวโน้มการพฒันาเทคโนโลยี ในอนาคต  
ผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลยต่ีอชีวติ  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม   
 
02-002-104 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร      3(3-0-6)        
  Environmental  and  Resource  Management   

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -    
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร  หลกันิเวศวิทยาและ

สมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ  มลพิษส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม   

 
02-002-105 เคมีในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6)      

Chemistry  in  Daily  Life 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -    
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ทางเคมี  วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละพลงังาน สารอินทรียแ์ละ

โพลีเมอร์  สารพิษในชีวติประจ าวนั  เคมีของน ้าในธรรมชาติและมลพิษทางน ้ า  อากาศและมลพิษทางอากาศ  
และเคมีของผูบ้ริโภค       
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 1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 
        1.5.1  กลุ่มวชิาพลศึกษา 

01-005-101 พลศึกษา  1(0-2-1) 
Physical  Education 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน :  - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลศึกษา  วิทยาศาสตร์การกีฬาเบ้ืองตน้  ฝึกปฏิบติัการ

เสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  สวสัดิภาพในกิจกรรมพลศึกษา  การจดัและด าเนินการกิจกรรม
การแข่งขนักีฬา ระเบียบกติกา มารยาท และการเล่นเป็นทีม โดยเลือกกิจกรรมพลศึกษาตามความเหมาะสม 

 
01-005-102 ตะกร้อ 1(0-2-1) 

Takraw  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตะกร้อ ฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาตะกร้อ การเล่นเป็นทีม สวสัดิภาพ

ในการเล่นกีฬาตะกร้อ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกา มารยาทการจดัและด าเนินการ
แข่งขนักีฬาตะกร้อ 

 
01-005-107 บาสเกตบอล  1(0-2-1) 

Basketball 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
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ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาบาสเกตบอล  ฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาบาสเกตบอล สวสัดิภาพ
ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ กติกา มารยาท การจดัและ
ด าเนินการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล 

 
 
 
 

01-005-108 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
Footsol  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาฟุตซอล ฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาฟุตซอล สวสัดิภาพในการเล่นกีฬา

ฟุตซอล การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกา มารยาท การจดัและด าเนินการแข่งขนักีฬาฟุตซอล 
 

01-005-115 เปตอง 1(0-2-1) 
Petanque 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาเปตอง  ฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาเปตอง  สวสัดิภาพในการเล่น

กีฬาเปตอง  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ กติกา มารยาท การจดัและด าเนินการแข่งขนั
กีฬาเปตอง 

 

01-005-116 ลลีาศ    1(0-2-1) 
Social  Dance 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัลีลาศ ฝึกปฏิบติัทกัษะพื้นฐานของการลีลาศจงัหวะต่างๆ กฎ ระเบียบ 

และมารยาทของการลีลาศ 
 

01-005-117 การออกก าลงักายแบบแอโรบิก      1(0-2-1) 
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Aerobic  Exercise 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักิจกรรมเขา้จงัหวะ  ฝึกปฏิบติัทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้   

การจดัทรวดทรงของร่างกาย  และการเคล่ือนไหวประกอบเสียงดนตรี 
 
 

01-005-120 แชร์บอล        1(0-2-1) 
  Chair-ball 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาแชร์บอล ฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาแชร์บอล สวสัดิภาพในการเล่นกีฬา

แชร์บอล การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกา มารยาท การจดัและด าเนินการแข่งขนักีฬาแชร์บอล 
 

01-005-123 กจิกรรมเพือ่สุขภาพและสุขปฏิบัติ 1(0-2-1) 
  Activities  for  Health  and  Practices 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของสุขภาพและสุขปฏิบติั การดูแลสุขภาพและอวยัวะต่างๆ 

ของร่างกาย  ปฏิบติักิจกรรมออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 
    

      1.5.1  กลุ่มวชิานันทนาการ 
01-006-101 นันทนาการ 1(0-2-1) 
  Recreation 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของนันทนาการ  การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม

นนัทนาการประเภทต่างๆ  เช่น ค่ายพกัแรม และการเลือกกิจกรรมนนัทนาการตามความเหมาะสม 
 

01-006-102 นันทนาการกลางแจ้ง        1(0-2-1) 
  Outdoor   Activities 
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของนนัทนาการและนนัทนาการกลางแจง้  ฝึกปฏิบติัการ

จดักิจกรรมนนัทนาการกลางแจง้ประเภทต่างๆ เช่น การพกัแรม การท่องเท่ียว การดินป่า เป็นตน้ และสามารถใช้
แหล่งทางธรรมชาติเพือ่การนนัทนาการกลางแจง้ โดยเนน้คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมท่ีใชธ้รรมชาติ 

 
01-006-103 การเป็นผู้น าค่ายพกัแรม 1(0-2-1) 
  Camp   Leadership 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัค่ายพกัแรม  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าค่ายพกัแรม เขา้ใจ

หลกัการจดัค่ายพกัแรม 
 

01-006-104 เกมส าหรับนันทนาการ 1(0-2-1) 
  Game  for  Recreation  

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาทีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั  ปฏิบติัการเลือกเกมมาใชใ้นกิจกรรมนนัทนาการตามโอกาส 

 
01-006-105 นันทนาการเพือ่การฝึกอบรม 1(0-2-1) 
  Recreation  for  Training  Courses  

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของนนัทนาการ และการเป็นผูน้ านนัทนาการในการฝึกอบรม  

ฝึกปฏิบติัการน ากิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการอบรม และการเลือกใช้กิจกรรมนนัทนาการให้เหมาะสม
กบัการอบรมต่างๆ  สมมุติฐานค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มเดียว 
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2.หมวดวชิาเฉพาะ 
 

2.1  กลุ่มวชิาแกน 
02-311-102       คณติศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Mathematics   for  Science 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -    
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ การหาอนุพนัธ์ฟังก์ชันพีชคณิต   

ฟังกช์นัเลขช้ีก าลงั ฟังกช์นัลอการิทึม ฟังกช์นัตรีโกณมิติ ฟังกช์นัตรีโกณมิติผกผนั และฟังก์ชนัไฮเปอร์โบลิค 
ทฤษฎีบทค่าเฉล่ีย การประยุกต์ของอนุพนัธ์ ผลต่างอนุพนัธ์และการประยุกต์ปริพนัธ์ ทฤษฎีบทหลกัมูล  
ปริพนัธ์จ ากดัเขต การประยกุตข์องปริพนัธ์ 

 
02-411-101 หลกัเคมี     3(3-0-6) 
 Principles  of  Chemistry 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -    
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้นฐานเคมี  โครงสร้างอะตอมและระบบพิริออดิก พันธะเคมี  

สารละลาย  จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี  กรด  เบส  เกลือ  และเคมีอินทรีย ์
 

02-411-102  ปฏิบัติการหลกัเคมี 1(0-2-1) 
 Principles  of  Chemistry  Laboratory  

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -                      
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  02-411-101    หลกัเคมี 
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ปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางเคมี   การทดสอบสมบติับาง
ประการของธาตุและอิออน   การทดสอบสารประกอบอิออนิกและสารประกอบโควาเลนต์   การทดลองเร่ือง
สารละลาย    การทดลองเร่ืองจลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี   การทดลองเร่ืองกรด เบส เกลือ  และการทดสอบ
สมบติัของสารอินทรีย ์

 
 

02-511-101    หลกัฟิสิกส์     3(3-0-6) 
 Principles  of  Physics 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -    
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่  :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัเวกเตอร์และแรง  การเคล่ือนท่ีและกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัโมเมนตมัและ

พลงังาน  กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบ้ืองตน้ คล่ืน แสง เสียงและแม่เหล็กไฟฟ้า  
 

02-511-102 ปฏิบัติการหลกัฟิสิกส์        1(0-2-1) 
    Principles  of  Physics Laboratory  

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -      
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  02-511-101   หลกัฟิสิกส์  
ปฏิบติัการเก่ียวกบัเวกเตอร์และแรง การเคล่ือนท่ี  และกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั โมเมนตมั

และพลงังาน กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบ้ืองตน้  คล่ืน แสง  เสียง  และแม่เหล็กไฟฟ้า
  
02-611-101 หลกัชีววทิยา                              3(3-0-6) 
 Principles  of  Biology 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -    
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบั ส่ิงมีชีวิตและเซลล์  ระบบสารอาหารและพลงังานในชีวิต  การเคล่ือนไหว

และการรักษาดุลยภาพของร่างกาย   ระบบประสาทและฮอร์โมน อนุกรมวิธานของส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยาและ
ววิฒันาการและการถ่ายทอดพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติ 
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02-611-102   ปฏิบัติการหลกัชีววทิยา       1(0-2-1) 
Principles  of  Biology  Laboratory 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่     :  02-611-101  หลกัชีววทิยา   
ปฏิบัติการเก่ียวกับกล้องจุลทรรศน์  โครงสร้างของเซลล์และการล าเลียงสารผ่าน 

การเจริญเติบโตและการสืบพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ  ลกัษณะและโครงสร้างเน้ือเยือ่และอวยัวะพืช ชนิดของราก ล า
ตน้ ใบ ดอก ผล เมล็ด  ระบบอวยัวะของสัตว ์ระบบสืบพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต  สมบติับางประการของสารอาหาร
และการสลาย  ส่ิงมีชีวิตในอาณาจกัรมอเนอรา โพรติสตา  ฟังไจ  อาณาจกัรพืช อาณาจกัรสัตว ์ ระบบนิเวศ
บนดินและน ้า มลพิษ  การถ่ายทอดพนัธุกรรม 

 
 2.2  กลุ่มวชิาชีพบังคับ 

07-312-101 หลกัโภชนาการ 3(3-0-6) 
 Principles  of  Nutrition 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของโภชนาการต่อสุขภาพ การบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี  

สารอาหาร  และพลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนั 
 

07-312-308 โภชนบ าบัด 3 (2-2-5) 
 Diet  Therapy 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
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ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับอาหารโรงพยาบาล อาหารผู ้ป่วยโรคอ้วน อาหารผู ้ป่วย
โรคเบาหวาน  อาหารผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือด  อาหารผูป่้วยโรคตบัและถุงน ้ าดี  อาหารผูป่้วยโรคไต  อาหาร
ผูป่้วยโรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารผูป่้วยโรคเกาท์  ตารางรายการอาหารแลกเปล่ียน  การใช้ตาราง
รายการอาหารแลกเปล่ียน  ค านวณ  และประกอบอาหารตามใบสั่งแพทย ์

 
 
 

07-312-309 โภชนาการบุคคล 3 (2-2-5) 
 Human   Nutrition  

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัโภชนาการบุคคล โภชนาการส าหรับหญิงตั้งครรภ ์หญิงให้นมบุตร  

วยัทารก เด็กวยัก่อนเรียน เด็กวยัเรียน เด็กวยัรุ่น วยัผูใ้หญ่  และวยัสูงอาย ุ
 

07-312-412 โภชนศาสตร์ชุมชน 3 (2-2-5) 
 Community   Nutrition 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะของชุมชน  อาหารทอ้งถ่ิน  การปรับปรุงอาหารทอ้งถ่ิน

ใหมี้คุณค่าสูง  ปัญหาโภชนาการท่ีส าคญั  การประเมินภาวะโภชนาการ  การใหโ้ภชนศึกษา  
 

07-412-201 วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)  
 Introduction  to  Food  Science  and  Nutrition 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โภชนาการและการย่อย

อาหาร  ลกัษณะและคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ผลิตอาหารและผลิตภณัฑ์อาหาร  การเส่ือมเสียของอาหารและ
ผลิตภณัฑอ์าหาร  การแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหาร คุณภาพอาหารและบรรจุภณัฑอ์าหารเบ้ืองตน้ 

 

07-412-302 จุลชีววทิยาทางอาหาร 3 (2-2-5) 
 Food  Microbiology 
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  02-612-201  จุลชีววทิยาทัว่ไป   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัชนิดของจุลินทรียท่ี์มีความส าคญัต่ออาหาร   จุลินทรียท่ี์ใชใ้น

กระบวนการผลิตอาหาร   จุลินทรียท่ี์ท าให้อาหารชนิดต่าง  ๆ  เกิดการเน่าเสีย   ประโยชน์จากจุลินทรียใ์น
อาหาร และโรคท่ีเกิดจากอาหารเป็นส่ือ  

 
07-412-303 การแปรรูปอาหาร  1 3 (2-2-5) 

 Food   Processing 1 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกับความหมาย   ขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปอาหารและ 

การเปล่ียนแปลงของอาหารระหว่างและหลงักระบวนการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน   การท าแห้ง 
 ความเยน็  แช่แขง็  การใชส้ารเคมี  การลดปริมาณน ้า  การฉายรังสี  และการหมกั 

 
07-412-304 การแปรรูปอาหาร  2 3 (2-2-5) 

 Food   Processing  2 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  02-412-304   การแปรรูปอาหาร  1 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการใช้ความร้อนสูงในการแปรรูปอาหาร  การใช้พลงังาน 

ความร้อน  ไดแ้ก่  ไฟฟ้ากระแสตรงและไมโครเวฟ  การใช้ความดนัในการแปรรูปอาหาร ไดแ้ก่ ความดนั
ไฮโดรสเตตริกและการเอกซ์ทรูชัน่  การใชเ้ทคโนโลยใีหม่  ไดแ้ก่  การใชค้ล่ืนเสียง  การใชเ้ทคโนโลยีห่อหุ้ม
เซลลแ์ละการใชเ้ทคโนโลยร่ีวม  

 
07-412-305 เคมีอาหาร 3 (2-2-5) 

 Food  Chemistry 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
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ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัความหมาย     ความส าคญัของเคมีอาหาร   องคป์ระกอบทางเคมี
ของอาหาร อาหารอิมลัชนั   วตัถุเจือปนอาหาร   โครงสร้างสมบติัทางกายภาพ  เคมี  และการเปล่ียนแปลง  
เน่ืองจากการแปรรูป  การเก็บรักษาและการป้องกนัแกไ้ข  การทดสอบทางเคมี 

 
 
 
 
 

07-412-306 หลกัวศิวกรรมอาหาร 3 (2-2-5) 
 Principles  of   Food  Engineering  

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  02-511-101   หลกัฟิสิกส์  และ   
                                              02-311-102   คณิตศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์ 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัหลกัการค านวณพื้นฐานทางวิศวกรรม  การไหลของของไหล

ในกระบวนการผลิตอาหาร   การถ่ายโอนความร้อนในกระบวนการผลิตอาหาร  กระบวนการถนอมอาหาร
ดว้ยความร้อนการท าความเยน็  การแช่เยอืกแขง็อาหาร การระเหย  แผนภูมิไซโคลเมทริกส์  การถ่ายโอนมวล
และการขจดัน ้า 

 
07-412-307 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 

 Experimental   Design  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  02-001-103  สถิติเบ้ืองตน้ 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการวางแผนการทดลอง   การวิเคราะห์ขอ้มูล   การสรุปผล 

การทดลองประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ 
แนวความคิดพ้ืนฐานของแผนแบบการทดลอง แผนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แผนการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนในบล็อก แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การเปรียบเทียบพหุคูณ แผนการทดลองแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ แผนการทดลองแบบแฟก
ตอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

แนวคิดในการวางแผนการทดลอง แผนการทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบบลอ็คสุ่ม การทดลองท่ีมีหลายปัจจยั การทดลองแบบแฟกทอเรียล การคอน
ฟาวด ์แผนการทดลอง แบบสปลิทพลอต การท าซ ้ าเพียงบางส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และการแปลความหมาย 
07-412-308 การพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร  1 3 (2-2-5) 

 Food   Product   Development  1 
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัความส าคญั  และหลกัการของการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร 

กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์  การสร้างและคดัเลือกแนวความคิดผลิตภณัฑ์ใหม่  การพฒันาสูตร  และ 
การทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑอ์าหาร 

 
 
 
 

 
07-412-309 การควบคุมคุณภาพอาหารอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 

 Industrial   Food  Quality  Control 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  07-412-201 วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน้ 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปและหลกัการของการควบคุมคุณภาพ การตรวจวดั

คุณภาพอาหารโดยใช้เคร่ืองมือ  การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผสั   มาตรฐาน การประกัน
คุณภาพและระบบของการควบคุมคุณภาพอาหาร  

 
07-412-410 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Food   Industrial   Management 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
ศึกษาถึงหน้าท่ีในการผลิตและด าเนินการต่างๆ  เก่ียวขอ้งกบัการผลิตให้เกิดประโยชน์

สูงสุด   โดยศึกษาถึงการจดัจ าหน่าย   การออกแบบผลิตภณัฑ์  การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือกท าเล
ท่ีตั้งโรงงาน  การวางผงัโรงงาน  การวางแผน  การควบคุมการผลิต 

 
07-412-411 สัมมนาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 1(0-2-1) 

 Seminar  in  Food  Science  and   Nutrition 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจดัสัมมนา  คน้ควา้เน้ือหาใหม่  ๆ  ท่ีทนัสมยั   และเก่ียวขอ้งกบั

สาขาวชิาเอก  การน าเสนอ  การอธิปราย  การวจิารณ์เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

07-412-412 โครงงานพิเศษ 3 (1-4-4) 
 Special   Projects 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการวิจยัเชิงทดลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ  หรือเพื่อท าการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารท่ีน่าสนใจ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  มีคุณภาพและ
เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 

 
02-412-103  เคมีอนิทรีย์   3(3-0-6) 

 Organic  Chemistry 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  02-411-101  หลกัเคมี                  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบั สารประกอบอินทรีย ์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน    สารประกอบแอลคิลเฮไลด์  

  และแอริลเฮไลด์   สารประกอบแอลกอฮอล ์ ฟีนอลและอีเทอร์  สารประกอบแอลดีไฮด์และคีโตน  กรดคาร์บอกซิลิก 
และอนุพนัธ์  และสารประกอบเอมีนและสารชีวโมเลกุล 

 
02-412-104  ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์   1(0-2-1) 

 Organic  Chemistry  Laboratory   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -                      
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  02-412-103     เคมีอินทรีย ์  
ปฏิบติัการเก่ียวกบั เทคนิคปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ การทดสอบสมบติัทางกายภาพ การท าสารให้

บริสุทธ์ิ   การวิเคราะห์องค์ประกอบของสารอินทรีย ์  การทดสอบสมบติัของสารอินทรีย ์ และ  การวิเคราะห์หมู่
ฟังกช์นั 

 
 
 
 

 
 
02-612-201 จุลชีววทิยาทัว่ไป           3(3-0-6) 

  General  Microbiology 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  02-611-101  หลกัชีววทิยา  หรือ  
                                               02-611-103  ชีววทิยาทัว่ไป   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจุลชีววทิยา แบคทีเรีย ไวรัส และไวรอยด ์ ราและยสีต ์ 

โพรโตซวัและสาหร่าย 
 

02-612-202  ปฏิบัติการจุลชีววทิยาทัว่ไป           1(0-2-1)
 Laboratory  in  General  Microbiology 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่     :  02-612-201   จุลชีววทิยาทัว่ไป   
ปฏิบัติการเก่ียวกับ เทคนิคและอุปกรณ์ส าคญัในการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  กล้อง

จุลทรรศน์  การวดัขนาดจุลินทรียโ์ดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์   การยอ้มสีแบคทีเรีย ฟังไจ สาหร่าย และโปรโตซวั   
อาหารเล้ียงเช้ือและการก าจดัเช้ือ   จุลินทรียใ์นธรรมชาติและการแยกเช้ือบริสุทธ์ิ  ความตอ้งการออกซิเจนใน
การเติบโตของจุลินทรีย ์ ปัจจยัทางกายภาพท่ีจุลินทรียใ์ช้ในการเติบโต  การหมกัย่อยคาร์โบไฮเดรต  การ
ตรวจวเิคราะห์แบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟิคลัโคลิฟอร์มในน ้ าวฏัจกัรไนโตรเจน  การตรวจนบัจ านวนจุลินทรีย์
ในอาหาร โดยการเล้ียงเช้ือบนอาหารและการตรวจคุณภาพน ้ านม   โดยการรีดิวส์ สีเมทธีลีนบลู  จุลินทรียป์ระจ า
ถ่ิน  การทดสอบความไวต่อสารปฏิชีวนะ จุลินทรีย ์   
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02-612-203 สรีรวิทยามนุษย์          3(3-0-6) 
 Human   Physiology  

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  02-611-101  หลกัชีววทิยา   หรือ  
                                               02-611-103  ชีววทิยาทัว่ไป   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาเก่ียวกับร่างกายของส่ิงมีชีวิต  ระบบโครงร่างของร่างกาย  ระบบควบคุมและ

ประสานงาน  ระบบสารอาหารและพลงังาน  ระบบขบัถ่ายและระบบสืบพนัธ์ุ   
 
 

02-612-204 ปฏิบัติการสรีรวิทยามนุษย์          1(0-2-1) 
 Human   Physiology   Laboratory 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่     :  02-612-203  สรีรวทิยามนุษย ์
ปฏิบติัการเก่ียวกบัเซลล์และการแบ่งเซลล์  ลกัษณะโครงสร้างและการท างานของผิวหนงั   

กระดูกและขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ ระบบประสาท การไดย้ินและการมองเห็น รีเฟล็กซ์ของร่างกาย การย่อยสารอาหาร    
การวดัชีพจร  เสียงเตน้ของหวัใจและความดนัโลหิต  ส่วนประกอบและการแข็งตวัของเลือด   การตรวจหา
หมู่เลือดในระบบ ABO และทิศทางการไหลเวียนเลือด   การหายใจ  อตัราการหายใจ และปริมาตรลมหายใจ  
 การผายปอดและการกระตุน้หวัใจ  การตรวจหาความเป็น  กรด  ด่าง   กลูโคส และอลับูมินในน ้าปัสสาวะ 

 
02-612-205 ชีวเคมี  3(3-0-6) 

 Biochemistry 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  02-611-101  หลกัชีววทิยา   หรือ  
                                               02-611-103  ชีววทิยาทัว่ไป   
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่     :  - 
ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการสร้าง กระบวนการย่อยสลาย การดูดซึมอินทรียส์าร  รวมทั้ง

วติามินและเกลือแร่  การท างานของเอน็ไซม ์  สมดุลของน ้าและ อิเล็กโตรไลตใ์นร่างกาย  
 

02-612-206 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-2-1) 
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 Biochemistry  Laboratory 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  -  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่     :  02-612-205  ชีวเคมี 
ปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการสร้าง   กระบวนการยอ่ยสลาย  การดูดซึมอินทรียส์าร

รวมทั้งวติามินและเกลือแร่  การท างานของเอ็นไซม ์ สมดุลของน ้าและอิเล็กโตรไลตใ์นร่างกาย  
 
 
 
 
 

07-413-401 การฝึกงานทางวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 3(0-40-0) 
 Practicum  in  Food  Science  and  Nutrition 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบังานวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการในหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานเอกชน  เช่น  สถานประกอบการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ศึกษาระบบการท างาน  กระบวนการผลิต  
เทคนิคและวธีิการการจดัการไม่นอ้ยกวา่  300  ชัว่โมง 

 
07-413-402 สหกจิศึกษาทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 6(0-40-0) 
 Co-operative  Education  in  Food  Science  and  Nutrition 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบังานวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการในหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานเอกชน  โดยใชช้ัว่โมงปฏิบติังานไม่ต ่ากวา่  1  ภาคการศึกษา 
 

2.3  กลุ่มวชิาชีพเลอืก 
07-413-301 คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของอาหาร 3(3-0-6) 

           Functional   Properties  of  Food 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของอาหารต่อสุขภาพ  อาหารธรรมชาติ เคร่ืองเทศและผลิตภณัฑ์

อาหารประเภทต่างๆ เพื่อสุขภาพ  คุณสมบติัของสารเคมีในอาหารต่อการป้องกนั หรือรักษาโรค และบ ารุง
สุขภาพ   

 
 
 
 
 
 

07-413-302 การประเมินทางประสาทสัมผสั 3 (2-2-5)
 Sensory  Evaluation 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :   02-001-103  สถิติเบ้ืองตน้  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการรับรู้ของประสาทสัมผสัขั้นพื้นฐาน  วิธีการประเมินทาง

ประสาทสัมผสั โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่าง  การทดสอบความชอบ  การทดสอบการยอมรับ  วิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  การประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 

 
07-413-303 เทคโนโลยกีารหมัก 3 (2-2-5) 
 Fermentation  Technology 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกับจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกับการหมกั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวน 

การหมกั ระบบการหมกั  ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีไดจ้ากการหมกัโดยใชย้สีต ์แบคทีเรีย และเช้ือรา 
 
07-413-304 การถนอมอาหาร 3 (2-2-5) 
 Food  Preservation 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
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ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัความหมาย  ประวติั  และความส าคญัของการถนอมอาหาร
สาเหตุการเส่ือมคุณภาพของอาหาร  การเน่าเสียของอาหารทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ  หลกัและกรรมวิธี
การถนอมอาหาร   การถนอมอาหารเพื่อเป็นอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
07-413-405 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

 Food   Plant  Sanitation  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของการสุขาภิบาล การปนเป้ือนในอาหาร จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้ง

กบัการสุขาภิบาลอาหาร แมลงและสัตวน์ าโรคในอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ 
 ความปลอดภยัในการผลิตอาหาร  การก าจดัของเสียและน ้าทิ้ง กฎระเบียบ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภยัของอาหาร 

 

07-413-406 วตัถุเจือปนอาหาร 3(3-0-6) 
 Food   Additives 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
ศึกษาชนิดของวตัถุเจือปนอาหาร  สมบติัและขอ้ก าหนด  การประยุกตใ์ชว้ตัถุเจือปนอาหาร

ในอุตสาหกรรมอาหาร  กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและความปลอดภยัในการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร 
 

07-413-407 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer   Behavior 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
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ศึกษาถึงเทคนิคและหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  รูปแบบ (Models) ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  มูลเหตุจูงใจการซ้ือ  
ทั้งทางตรงและทางออ้ม  อิทธิพลของสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อการเลือกซ้ือ 

 

07-413-408 การพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร  2  3 (2-2-5) 
 Food  Product  Development 2 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  07-412-309  การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร  1  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการวางแผนท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันาสูตร  การใชเ้ทคนิค

ในการควบคุมการผลิตใหมี้มาตรฐาน  การคิดตน้ทุนการผลิต  การประเมินความเป็นไปไดท้างการตลาด  
 

07-413-409 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6) 
 Food  Packaging  Technology 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบับรรจุภณัฑ์  วสัดุบรรจุอาหารและการทดสอบ  การประเมิน

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร  หลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบ้ืองต้น  
เคร่ืองจกัรบรรจุภณัฑ ์ กฎขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวกบับรรจุภณัฑอ์าหาร 

 
07-413-410 เทคโนโลยีขนมอบ 3 (2-2-5) 

 Bakery  Technology  
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัคุณสมบติั  องคป์ระกอบและคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ

ท าขนมอบ  การใชแ้ละการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือในการท าขนมอบชนิดต่างๆ  การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบและสุขลกัษณะการจดัการโรงงานขนมอบ 

 
07-413-411 เทคโนโลยีขนมหวาน 3 (2-2-5) 

 Confectionery  Technology 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติัและองคป์ระกอบของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตขนมหวาน 

 กรรมวธีิการผลิตขนมหวานแบบต่างๆ  ในระดบัอุตสาหกรรมในดา้นกรรมวิธีการผลิต  การควบคุมคุณภาพ 
การบรรจุ การเก็บรักษา และการตรวจสอบการเส่ือมเสีย 

 
 
 
 
 
 

07-413-412 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม 3 (2-2-5) 
 Beverage  Technology 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกับความรู้ทั่วไปของเคร่ืองด่ืม  เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ และการควบคุมคุณภาพของเคร่ืองด่ืม 
 

07-413-413 เทคโนโลยธัีญชาติ 3 (2-2-5) 
 Cereal   Technology  

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  : - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัคุณสมบติัและลกัษณะโครงสร้าง  การเปล่ียนแปลงทางเคมี  

กายภาพและชีววิทยาระหวา่งการผลิตของธญัชาติชนิดต่างๆ  กรรมวิธีการแปรรูป  เทคโนโลยีการเก็บรักษา
ธญัชาติ  และแนวโนม้ทางการตลาดของธญัชาติ 

 
07-413-414 เทคโนโลยีผกัและผลไม้ 3 (2-2-5) 

 Fruit  and  Vegetable  Technology 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
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ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัความหมาย  ชนิด  องค์ประกอบและโครงสร้างของผกัและ
ผลไม ้ การเก็บเก่ียวลกัษณะและการเปล่ียนแปลงของผกัและผลไม้หลงัการเก็บเก่ียว  การเตรียมผลิตผลและ
การขนส่งผกัและผลไม ้ การเก็บรักษาผกัและผลไมห้ลงัการเก็บเก่ียว  และการแปรรูปผกัและผลไม ้ 

 
 
 
 
 
 
 

07-413-415 เทคโนโลยีผลติภัณฑ์ประมง  3 (2-2-5) 
 Fishery  Product  Technology 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัชนิด  ประเภทของสัตวน์ ้ าและการน าสัตวน์ ้ ามาใช้ประโยชน์   

จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์ประมง การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่ การหมกั การท าแห้ง  
การแช่แข็ง  สัตวน์ ้ าบรรจุกระป๋อง  การปนเป้ือนสารพิษ  และวตัถุเจือปนอาหารในสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ ์ 
การควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑป์ระมง 

 

07-413-416 เทคโนโลยีเนือ้สัตว์ และผลติภัณฑ์ 3 (2-2-5) 
 Meat  and  Meat  Product  Technology 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติัทางกายภาพ เคมี และสรีรวทิยาของเน้ือสัตว ์การฆ่าสัตว ์

การช าแหละและการตดัแต่ง การเปล่ียนแปลงภายหลงัการฆ่า  คุณภาพเน้ือสัตว ์การเก็บรักษา   และการแปร
รูป 

 

07-413-417 เทคโนโลยีนมและผลติภัณฑ์ 3 (2-2-5) 
 Milk  and  Milk  Product  Technology 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
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รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติั  องคป์ระกอบ การตรวจสอบคุณภาพ การเปล่ียนแปลง  

และการเส่ือมเสียของน ้านมดิบ กรรมวธีิการผลิต การบรรจุ  และการเก็บรักษาผลิตภณัฑน์มชนิดต่างๆ 
 

07-413-418 กรรมวธีิผลติอาหารด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  3(3-0-6) 
 Appropriate  Technology  for  Food  Processing 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
ศึกษากรรมวิธีแปรรูปและการผลิตอาหาร  โดยการน าเทคโนโลยีอย่างง่ายมาประยุกต์ใช้

ส าหรับแปรรูปและผลิตอาหารในระดบัชุมชนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
 
07-413-419 การวเิคราะห์อาหาร 3 (2-2-5) 

 Food  Analysis 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  07-412-306  เคมีอาหาร 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    : - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกับหลักการ  วิธีการ  และเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์

ทางดา้นคุณภาพและปริมาณของอาหารและผลิตภณัฑ์ 
 

07-413-420 การประกนัคุณภาพอาหาร                       3(3-0-6) 
 Food  Quality  Assurance 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนควบคู่    :  - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปของการประกนัคุณภาพ  ระบบประกนัคุณภาพ  และขอ้บงัคบัท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหาร  เทคนิคการเสริมสร้างคุณภาพ  การใชส้ถิติในการควบคุมและประกนัคุณภาพอาหาร  
 

18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรน้ีก าหนดระบบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรไว ้ 4  ประเด็นดงัน้ี 
18.1  การบริหารหลกัสูตร 

18.1.1  ใหมี้การจดัท าโครงการสอนทุกรายวชิา 
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18.1.2  จดัท าท าเนียบผูส้อนทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษ 
18.1.3  ใหมี้การประเมินผลการเรียนการสอน 
18.1.4  น าผลการประเมินมาพฒันาการเรียนการสอน  และหลกัสูตร 

18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
18.2.1  มีการส ารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
18.2.2  จดัหาวสัดุ  ครุภณัฑแ์ละส่ือทุกประเภทเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนใหพ้อเพียง 
18.2.3  วางแผนงบประมาณในการจดัหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม  
 

 
18.3  การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 

18.3.1  จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษา 
18.3.2  มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  และปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 
18.3.3  มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
18.3.4  มีโครงการพฒันานกัศึกษา  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
18.3.5  มีกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา 

18.4  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
18.4.1  ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตจากสถานประกอบการ 

19. การพฒันาหลกัสูตร 
19.1  ดชันีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ส าหรับหลกัสูตรน้ี 
      19.1.1  มีระบบการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ศึกษา 
       19.1.2  มีระบบวดัและประเมินผลการศึกษา 

                     19.1.3 มีระบบประเมินผลการเรียนการสอน 

                     19.1.4  มีการจดัการฝึกงานของนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

                     19.1.5  มีระบบการติดตามการมีงานท าของบณัฑิตหลงัจบการศึกษาแลว้ 
                     19.1.6  มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผูใ้ชบ้ณัฑิต 
        19.2  ก าหนดการประเมินหลกัสูตรตามดชันีบ่งช้ีขา้งตน้ทุกๆ  ระยะ  5  ปี 
                        ก าหนดการประเมินคร้ังแรกปี  พ.ศ.  2554 
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คณะกรรมการจัดท าหลกัสูตร 

กรรมการที่ปรึกษา 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร         ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารยด์วงสุดา  เตโชติรส 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร       รองประธานกรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารยฉ์ตัรชยั  เธียรหิรัญ 

3. ผูอ้  านวยการกองวชิาการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        กรรมการ 
      นายมนตรี  รัตนวจิิตร 
4. คณบดีคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กรรมการ 

     ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ษรา  สร้อยระยา้  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผศ.ดร.สุภาพ ฉตัราภรณ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ 
   ภาควชิาอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต อาจารยป์ระจ าภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร  
      คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   
   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. คุณยพุา ส่งเสริมสวสัด์ิ เจา้ของและบรรณาธิการนิตยสารกุลสตรี 
4. คุณประพนัธ์ เพง็ศาสตร์ เจา้ของกิจการร้านดอกไม ้Forget Me Not  
5. คุณพชันี รัตนสมบติั ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั  น ้าพริกแม่ศรี 
6. คุณจ านงค ์ นิรังสรรค ์ นายกสมาคมพอ่ครัวไทย 
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7. คุณยม นาคสุข ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บริษทั วาไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 
8. คุณประดิษฐ์ รัตนวจิิตราศิลป์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั รุ่งโรจน์อาภรณ์ จ ากดั 

9. คุณปกรณ์พรรณ เผอืกสวสัด์ิ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์  บริษทั จิมส์ กรุ๊ป จ ากดั 

10. รศ.สมทรง สีตลายนั รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั วิทยาคารพญาไท  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

11. อาจารยส์ายสุนี มานะกุล อดีตคณบดีคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
12. รศ.ดร.นิรัช สุดสังข ์ รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั 

กรรมการด าเนินงาน 

1. นางสาวศิริมา    วรรณรังษี ประธานกรรมการ 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารยด์วงแข   สุขโข รองประธานกรรมการ 

3.  นางนอ้มจิตต ์   สุธีบุตร กรรมการ 

4.  นางสาวเกศรินทร์   มงคลวรวรรณ กรรมการ 

5.  นางสาววรลกัษณ์  ปัญญาธิติพงศ ์ กรรมการ 

6.  นายธนภพ  โสตรโยม กรรมการ 

7.  นายนพพร   สกุลยนืยงสุข กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 


