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คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 



 
 

ค ำน ำ 
 

 คู่มือส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
ขึ้นโดยสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร เพ่ือให้นักศึกษำสำขำวิชำได้ใช้เป็นคู่มือใน
กำรศึกษำและก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องโครงสร้ำงหลักสูตร  ตำรำงกำรเรียนกำรสอน  
ตลอดจนเงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  โดยแบ่งเนื้อหำเป็นหัวข้อส ำคัญ ประกอบด้วย หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และ
โครงสร้ำงของหลักสูตร (แผนกำรเรียน) หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้และกลยุทธ์กำรสอนและกำร
ประเมินผล และหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลของนักศึกษำ (เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำ)   
 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรศึกษำของนักศึกษำในกำรด ำรงชีวิตและกำรศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำตำมเงื่อนไข
หลักสูตร 
 

 
                                     สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  
คณะ   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร  
ภำษำไทย   วิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ภำษำอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Food Science and Technology 
 

2. ช่ือปริญญำและสำขำวิชำ   
ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร) 
ชื่อย่อ (ไทย)  วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.S. (Food Science and Technology) 
 

3. วิชำเอกของหลักสูตร  
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
 

4. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่ำ 138 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รปูแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญำตรี  หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภำษำท่ีใช้  

ภำษำไทย  
5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ  

รับนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงประเทศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย 
5.4 ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพำะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  
5.5 กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว  
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8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังจบกำรศึกษำ  
สำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมอำหำรทั้งภำครัฐและเอกชน 

ดังนี้ 
8.1 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรฝ่ำยผลิต   
8.2 เจ้ำหน้ำที่ควบคุมและประกันคุณภำพ   
8.3 เจ้ำหน้ำที่วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  
8.4 นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ประจ ำห้องปฏิบัติกำร  
8.5 เจ้ำหน้ำที่จัดท ำระบบมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมอำหำร  
8.6 ผู้แทนจ ำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสำรเคมีที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมอำหำร 

และห้องปฏิบัติกำร  
8.7 ผู้ประกอบกำรอิสระ/เจ้ำของธุรกิจด้ำนอำหำร  
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9. ช่ือ – นำมสกุล  เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ และปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีทีส่ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุมำพร  
อำลัย 
 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

Dr.agr (Organic Food Quality) 
University of Kassel 
ประเทศเยอรมันนี 

2550 

   วท.ม. (เทคโนโลยีทำงอำหำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2544 

   วท.บ. (อุตสำหกรรมเกษตร) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

2540 

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ  
เพียรชอบ 
 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

วท.ม. (เทคโนโลยีทำงอำหำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2544 

วท.บ. (เทคโนโลยีอำหำร) 
มหำวิทยำลยัศิลปำกร    

2539 

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วันเพ็ญ  
แสงทองพินิจ 
 

อำจำรย ์ ปร.ด. (วิทยำศำสตร์กำรอำหำร) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

2548 

วท.ม. (อำหำรและโภชนำกำรเพื่อกำร
พัฒนำ)  มหำวิทยำลัยมหดิล 

2541 

วท.บ. (อุตสำหกรรมเกษตร)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

2538 

4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พุฒิยำ 
รัตนศิริวัฒน์ 

อำจำรย ์ ปร.ด. (ผลิตภัณฑป์ระมง) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

2555 

   วท.ม. (เทคโนโลยีอำหำร)   
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

2547 

   วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร) สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 
คณะเกษตรศำสตร์บำงพระ 

2543 

5 อำจำรยส์ุธรรมำ  พิสุทธิโสภณ 
 

อำจำรย ์ วท.ม. (อุตสำหกรรมเกษตร) 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

2547 

วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร) สถำบันรำชภัฏพิบูลสงครำม 
พิษณุโลก 

2538 
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ชื่อ – นำมสกุล  เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ และปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุมำพร  
อำลัย 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

Dr.agr (Organic Food Quality) 
University of Kassel 
ประเทศเยอรมันนี 

2550 

   วท.ม. (เทคโนโลยีทำงอำหำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2544 

   วท.บ. (อุตสำหกรรมเกษตร) 
(เกยีรตินิยมอันดับ 2) 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

2540 

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ  
เพียรชอบ 
 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

วท.ม. (เทคโนโลยีทำงอำหำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2544 

วท.บ. (เทคโนโลยีอำหำร) 
มหำวิทยำลยัศิลปำกร    

2539 

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วันเพ็ญ  
แสงทองพินิจ 
 

อำจำรย ์ ปร.ด. (วิทยำศำสตร์กำรอำหำร) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

2548 

วท.ม. (อำหำรและโภชนำกำรเพื่อกำร
พัฒนำ)  มหำวิทยำลัยมหดิล 

2541 

วท.บ. (อุตสำหกรรมเกษตร)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

2538 

4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พุฒิยำ 
รัตนศิริวัฒน์ 

อำจำรย ์ ปร.ด. (ผลิตภัณฑป์ระมง) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

2555 

   วท.ม. (เทคโนโลยีอำหำร)   
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

2547 

   วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร) สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 
คณะเกษตรศำสตร์บำงพระ 

2543 

5 อำจำรยส์ุธรรมำ  พิสุทธิโสภณ 
 

อำจำรย ์ วท.ม. (อุตสำหกรรมเกษตร) 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

2547 

วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร) สถำบันรำชภัฏพิบูลสงครำม 
พิษณุโลก 

2538 

6 อำจำรย์อุษำ  พันฤทธ์ิด ำ อำจำรย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภำพ)  
        มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภำพ)  
        สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล

นครศรีธรรมรำช 

2547 
 

2541 
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ชื่อ – นำมสกุล  เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ และปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

7 อำจำรยผ์ำณติ  งำมสัมฤทธ์ิ อำจำรย ์ M.Sc.(Food Science) 
       University of Reading ประเทศ

อังกฤษ 
วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร

อำหำร)  
        มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

2544 
 
 

2542 

 
10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
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หมวดที ่2  
ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญำ  
มีควำมรู้ คูคุ่ณธรรม น ำสู่กำรปฏิบัติ สนองตอบควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมอำหำร 

1.2 ควำมส ำคัญ 
หลักสูตรมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพ่ือกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสำหกรรมอำหำร ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำย ส่งเสริมสุขภำพ และควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภคเป็นหลักทั้งในระดับประเทศ และระดับสำกล กำรก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรจึงค ำนึงถึง
เนื้อหำควำมรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน 
วิทยำศำสตร์ประยุกต์ด้ำนอำหำร และวิศวกรรมศำสตร์เข้ำด้วยกัน ให้สำมำรถแปรรูปวัตถุดิบ
กำรเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น และมีอำยุกำรเก็บรักษำยำวนำน นอกจำกนี้หลักสูตรยังมุ่ง
ส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชำชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและทักษะในเทคโนโลยีด้ำนกำรแปรรูปอำหำร

ในระดับอุตสำหกรรม 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ก้ำวทันเทคโนโลยี สำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้ และแก้ไขปัญหำ

ในกำรปฏิบัติงำน 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมจรรยำ

วิชำชีพ 
1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่

เหมำะสม 
1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถปรับตัวเข้ำกับองค์กร และมีศักยภำพ

ในกำรท ำงำนเป็นทีม 
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หมวดที ่3  
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 

 
1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ  

1.1 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
ระบบกำรศึกษำใช้ระบบกำรศึกษำแบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น  2  

ภำคกำรศึกษำปกติ  1  ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ  15  สัปดำห์  ข้อก ำหนด 
ต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับ 
ปริญญำตรี พ.ศ. 2555 (ภำคผนวก ก) และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมว่ำด้วยกำรจัด
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภำคผนวก ข)  

1.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน  
กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  
1.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค  

ไม่มี 
 

2. กำรด ำเนินกำรหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน 

ภำคกำรศึกษำที่ 1  เดือนสิงหำคม – เดือนพฤศจิกำยน 
ภำคกำรศึกษำที่ 2  เดือนมกรำคม – เดือนเมษำยน 
ภำคฤดูร้อน      เดือนพฤษภำคม – เดือนกรกฎำคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ  
               2.2.1 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสำขำวิทยำศำสตร์  
   2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมก ำหนด 
   2.2.3 ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนักศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
   2.2.4 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 
 
3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน  

หลักสูตรปริญญำตรี (4 ปี)  มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 138 หน่วยกิต  ใช้เวลำศึกษำ
ไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ  ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ  และไม่เกิน  12  ปีกำรศึกษำ  ส ำหรับ
กำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 
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3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่ำ                          138 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร  

โครงสร้ำงหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะด้ำน   
หมวดวิชำเลือกเสรี และวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม โดยสอดคล้องตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  
เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 (ภำคผนวก ฐ) ดังนี้ 
  จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ          138 หน่วยกิต 
  ก.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ      30 หน่วยกิต 
      (1) กลุม่วิชำภำษำและกำรสื่อสำร     12 หน่วยกิต 
    - บังคับ               9   หน่วยกิต 
    - เลือก      3   หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์  บังคับ             6   หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ บังคับ             6   หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์  บังคับ       6   หน่วยกิต 
   ข.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ               96 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชำแกน           39 หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ        45 หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก ไม่น้อยกว่ำ       12 หน่วยกิต 
                    ค.  วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม ให้เรียนวิชำใดวิชำหนึ่งต่อไปนี้       6  หน่วยกิต 
                            - กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร     
           6  หน่วยกิต 
                            - สหกิจศึกษำ                                                6  หน่วยกิต 
   ง.  หมวดวิชำเลือกเสรี               6  หน่วยกิต 

3.1.3 รำยวิชำในหลักสูตร  
  ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ    30 หน่วยกิต 
   (1)  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ    12 หน่วยกิต 
        รำยวิชำบังคับ       9  หน่วยกิต 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
1500133 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร      3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500134 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร     3(3-0-6)  

  English for Communication   
1500135         ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน     3(3-0-6)  
  English at Work 
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          รำยวิชำเลือก       3  หน่วยกิต 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
1500136 ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร      3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500137 กำรสนทนำภำษำจีนเพ่ือกำรท ำงำน    3(3-0-6) 
  Chinese Conversation at Work  
1500138 ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร  1     3(3-0-6)  

  Japanese for Communication 1   
1500139 ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร 2       3(3-0-6)   

  Japanese for Communication 2  
1500140 ภำษำตำกำล็อกเบื้องต้น      3(3-0-6)  

  Basic Tagalog 
1500141 สนทนำภำษำตำกำล็อก      3(3-0-6)  
  Conversation in Tagalog 
1500142 ภำษำมำเลย์เบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Basic Malay 
1500143 สนทนำภำษำมำเลย์      3(3-0-6)  
  Conversation in Malay 
1500144 ภำษำลำวเบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Basic Lao 
1500145 สนทนำภำษำลำว       3(3-0-6)  
  Conversation in Lao  
1500146 ภำษำพม่ำเบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Basic Burmese 
1500147 สนทนำภำษำพม่ำ      3(3-0-6)  
  Conversation in Burmese 
1500148 ภำษำเวียดนำมเบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Basic Vietnamese 
1500149 สนทนำภำษำเวียดนำม      3(3-0-6)  
  Conversation in Vietnamese 
  
 (2)  กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ     6  หน่วยกิต 
         รำยวิชำบังคับ (บังคับ 2 รำยวิชำ จำก 3 รำยวิชำ)   6  หน่วยกิต 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
2000112 กำรเมืองกำรปกครองไทย      3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
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รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
2000113 อำเซียนศึกษำ        3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
2000114  สังคมไทยในบริบทโลก      3(3-0-6)  

 Thai Society in Global Context   
  รำยวิชำเลือก 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000116 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน       3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
 
 (3)  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ     6  หน่วยกิต 
         รำยวิชำบังคับ      6  หน่วยกิต 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500115 จิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Volunteer Mindedness for Local Development 

รำยวิชำเลือก 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภำพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  
2500117 จิตวิทยำในชีวิตประจ ำวัน      3(3-0-6)  
  Psychology in Daily Life  
2500118 สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ     3(3-0-6) 
  Information for Study Skills  
2500119 ทวำรวดีศึกษำ        3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
 
 (4)  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
  รำยวิชำบังคับ (บังคับ 2 รำยวิชำ จำก 3 รำยวิชำ)  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
4000124 กำรคิดและกำรตัดสินใจ      3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000125 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำเพ่ือสุขภำพ     3(3-0-6)
   Sport Science for Health  
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รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
4000126 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร    3(3-0-6)  
   Information and Communication Technology 

รำยวิชำเลือก 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
  Science and Technology Development in the Changing World  
4000128 กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ      3(3-0-6)  

  Well-being Promotion  
4000129 นันทนำกำรเพ่ือสุขภำพ      3(3-0-6)  

  Recreation for Health 
4000130 ระบบหลักประกันสุขภำพไทย     3(3-0-6) 
  Health Insurance System in Thailand 
4000131 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน     3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  

ข. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
 
96 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชำแกน   39 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) 
1500117 ภำษำอังกฤษเพ่ือวิทยำศำสตร์ 1 

English for Science 1 
3(3-0-6) 
 

1500118 ภำษำอังกฤษเพ่ือวิทยำศำสตร์ 2 
English for Science 2 

3(3-0-6) 
 

4011305 ฟิสิกส์ 1 
Physics 1 

3(3-0-6) 

4021115 เคมีทั่วไป 
General Chemistry  

3(2-2-5) 

4022305 เคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry  

3(2-2-5) 

4022501 ชีวเคมี 
Biochemistry 

3(2-2-5) 

4022605 เคมีวิเครำะห์ 
Analytical Chemistry 

3(2-2-5) 

4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 
Physical Chemistry  

3(2-2-5) 

4031107 ชีววิทยำพ้ืนฐำน 
Fundamental Biology 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) 
4032601 จลุชีววิทยำ 

Microbiology 
3(2-2-5) 

4091606 คณิตศำสตร์เพ่ือวิทยำศำสตร์ 
Mathematics for Science 

3(3-0-6) 
 

4113105 สถิติเพ่ือกำรวิจัย 
Statistics for Research 

3(3-0-6) 
 

5075101 อำหำรและโภชนำกำร 
Food and Nutrition 
 

3(3-0-6) 

 (2) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ   45 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) 
5075102 เคมีอำหำร 

Food Chemistry 
3(2-3-4) 

5075103 หลักกำรวิเครำะห์อำหำร 
Principles of Food Analysis 

3(3-0-6) 

5075104 ปฏิบัติกำรวิเครำะห์อำหำร                  
Food Analysis Laboratory 

1(0-3-0) 
 

5075201 จุลชีววิทยำทำงอำหำร 
Food Microbiology 

3(3-0-6) 

5075202 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร 
Food Microbiology Laboratory 

1(0-3-0) 

5075301 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรเบื้องต้น 
Introduction to Food Science and Technology 

3(2-3-4) 

5075302 กำรแปรรูปอำหำร 1 
Food Processing 1 

3(2-3-4) 

5075303 กำรแปรรูปอำหำร 2 
Food Processing 2 

3(2-3-4) 

5075304 กำรวำงแผนและกำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร 
Planning and Management of Food Industry 

3(3-0-6) 

5075401 พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมอำหำร 
Fundamental  Food Engineering 

3(2-3-4) 

5075402 ปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วยทำงวิศวกรรมอำหำร 
Unit Operation for Food Engineering 

3(2-3-4) 

5075501 กฎหมำยอำหำรและสุขำภิบำลอำหำร 
Food Laws and Food Sanitation 

3(3-0-6) 

   



 

13 

รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) 
5075502 กำรควบคุมและกำรประกันคุณภำพอำหำร 

Food Quality Control and Assurance 
3(2-3-4) 

5075504 กำรจัดกำรระบบคุณภำพ และควำมปลอดภัยทำงอำหำร 
Quality System and Food Safety Management 

3(3-0-6) 

5075601 สัมมนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
Seminar in Food Science and Technology 

1(0-2-1) 

5075602 กำรวิจัยและวำงแผนกำรทดลองเบื้องต้นทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 
Introduction to Research and Experimental Design in 
Food Science and Technology 

3(2-3-4) 

5075603 ปัญหำพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
Special Problems in Food Science and Technology 
 

3(0-6-3) 

 (3) วิชำเฉพำะด้ำนเลือก  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) 
5075105 วัตถุเจือปนอำหำร 

Food Additives 
3(3-0-6) 

5075119 โภชนศำสตร์อำหำรทะเล 
Seafood Nutrition 

3(3-0-6) 
 

5075203 อุตสำหกรรมหมักดอง 
Fermentation Industry 

3(2-3-4) 

5075305 เทคโนโลยีธัญชำติและผลิตภัณฑ์ 
Cereal and Cereal Product Technology 

3(2-3-4) 

5075306 เทคโนโลยีเบเกอรี 
Bakery Technology 

3(2-3-4) 

5075307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
Milk Product Technology 

3(2-3-4) 

5075308 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ 
Meat Product Technology 

3(2-3-4) 

5075309 บรรจุภัณฑ์อำหำร 
Food Packaging 

3(2-3-4) 

5075311 เทคโนโลยีผักและผลไม้ 
Fruit and Vegetable Technology 

3(2-3-4) 

5075312 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
Fishery Product Technology 

3(2-3-4) 
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รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) 
5075313 อำหำรเพื่อสุขภำพ 

Food for Health 
3(3-0-6) 

5075315 เทคโนโลยีลูกกวำด ช็อกโกแลต และขนมขบเค้ียว 
Candy Chocolate and Snack Technology 

3(2-3-4) 

5075316 อำหำรอินทรีย์ 
Organic Food 

3(3-0-6) 

5075317 เทคโนโลยีไขมันและน้ ำมัน 
Fats and Oil Technology 

3(3-0-6) 

5075318 กำรใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร 
Utilization of By-Product from Food Industry 

3(2-3-4) 

5075503 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรและกำรประเมินโดยประสำทสัมผัส 
Food Product Development and Sensory Evaluation 

3(2-3-4) 

5075604 แนวโน้มและหัวข้อพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี        
กำรอำหำร 
Trends and Special Topics in Food Science and 
Technology 

3(3-0-6) 

   
 ค. วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม  ให้เรียนวิชำใดวิชำหนึ่งต่อไปนี้  
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) 
5075701 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร

อำหำร 
Internship in Food Science and Technology  

6 (540) 

5075702 สหกิจศึกษำ 
Co-operative Education 

6 (540) 

   
 ง. วิชำเลือกเสรี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
               ให้เลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมโดยไม่ซ ้ำกับรำยวิชำ
ที่เคยเรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำของหลักสูตรนี้ 
   
 รวมไม่น้อยกว่ำ 138 หน่วยกิต 
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ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
เลขตัวทิ่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชำและหมู่วิชำ 
เลขตัวที่ 4    บ่งบอกถึงระดับควำมยำกง่ำยหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5    บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหำวิชำ 
เลขตัวที่ 6,7  บ่งบอกถึงล ำดับก่อนหลังของวิชำ 

หมำยเหตุ 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหำวิชำ ดังนี้ 

1 หมำยถึง กลุ่มวิชำเคมีอำหำร 
2 หมำยถึง กลุ่มวิชำจุลชีววิทยำอำหำร 
3 หมำยถึง กลุ่มวิชำแปรรูปอำหำร 
4 หมำยถึง กลุ่มวิชำวิศวกรรมอำหำร 
5 หมำยถึง กลุ่มวิชำกำรประกันคุณภำพและสุขำภิบำล 
6 หมำยถึง กลุ่มวิชำสัมมนำและโครงกำรวิจัย 
7 หมำยถึง กลุ่มวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม 

 

ค ำอธิบำยของกลุ่มวิชำ  
1. กลุ่มเคมีอำหำร อย่ำงน้อย 6 หน่วยกิต มีเนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

เป็นอย่ำงน้อย 
1.1 โครงสร้ำงและสมบัติทำงเคมีขององค์ประกอบอำหำร 
1.2 เคมีของกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงกำรแปรรูปและเก็บรักษำและวิธีป้องกันแก้ไข 
1.3 หลักกำรและเทคนิคกำรวิเครำะห์อำหำรทำงเคมี 
1.4 วัตถุเจือปนอำหำร 
1.5 อันตรำยทำงเคมี 

2. กลุ่มจุลชีววิทยำอำหำร อย่ำงน้อย 4 หน่วยกิต มีเนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ 
ดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย 

2.1 จุลินทรีย์ที่มีควำมส ำคัญต่ออำหำร 
2.2 จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตอำหำร 

ล ำดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำยหรือชั้นปี 

หมวดวิชำและหมู่วิชำ 

3 1 2 4 5 6 7 
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2.3 จุลินทรีย์ที่ท ำให้อำหำรเสื่อมเสีย 
2.4 จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรคอำหำรเป็นพิษและกำรควบคุม 
2.5 มำตรฐำนและกำรตรวจวิเครำะห์จุลินทรีย์ในอำหำรประเภทต่ำง ๆ  
2.6 จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพ 
2.7 แหล่งที่มำของกำรปนเปื้อน 
2.8 ผลของกรรมวิธีกำรผลิตต่อจุลินทรีย์ 

3. กลุ่มกำรแปรรูปอำหำร อย่ำงน้อย 6 หน่วยกิต มีเนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ 
ดังต่อไปนี้ เป็นอย่ำงน้อย 

3.1 วัตถุดิบ (รวมถึงส่วนประกอบ) และกำรจัดกำร 
3.2 หลักกำรถนอมอำหำร และกำรแปรรูปอำหำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ  
3.3 ปัจจัยกำรแปรรูปที่มีผลต่อคุณภำพ 
3.4 บรรจุภัณฑ์ 
3.5 กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ 
3.6 เทคโนโลยีสะอำด 
3.7 กำรวำงผังโรงงำน 

4. กลุ่มวิศวกรรมอำหำร อย่ำงน้อย 4 หน่วยกิต มีเนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ 
ดังต่อไปนี้ เป็นอย่ำงน้อย 

4.1 สมดุลมวลและพลังงำน 
4.2 อุณหพลศำสตร์  
4.3 กำรถ่ำยโอนควำมร้อนและมวลสำร 
4.4 กลศำสตร์ของไหล 
4.5 ปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วยในวิศวกรรมอำหำร 

5. กลุ่มกำรประกันคุณภำพและสุขำภิบำล อย่ำงน้อย 6 หน่วยกิต มีเนื้อหำครอบคลุม
หัวข้อต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่ำงน้อย 

5.1 หลักกำรควบคุมคณุภำพและกำรประกันคุณภำพ 
5.2 ปัจจัยคุณภำพและกำรตรวจวัดคุณภำพ 
5.3 สถิติที่ใช้ในกำรควบคุมคุณภำพ 
5.4 ระบบกำรประกันคุณภำพ 
5.5 สุขำภิบำล กำรจัดกำรน้ ำ และของเสียในโรงงำน 
5.6 ระบบควำมปลอดภัยของอำหำร 
5.7 กฎหมำยอำหำรของไทยและต่ำงประเทศ 

6. กลุ่มกำรวิจัย อย่ำงน้อย 3 หน่วยกิต เป็นวิชำที่น ำควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ได้เรียนมำใช้ใน
งำนวิจัยหรืองำนปัญหำพิเศษ มีเนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่ำงน้อย 

6.1 ปัญหำและสมมติฐำนกำรวิจัย 
6.2 กำรวำงแผนกำรทดลอง 
6.3 กำรด ำเนินกำรทดลอง 
6.4 กำรวิเครำะห์และวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 
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6.5 กำรเขียนรำยงำนและกำรน ำเสนอ 
6.6 กำรตรวจและวิเครำะห์เอกสำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
6.7 กำรฝึกทักษะกำรวิจัย 

ควำมหมำยของเลขหน่วยกิต 
 หน่วยกิตและชั่วโมงเรียน  ก ำหนดไว้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัต ิ– ค้นคว้ำ) เช่น 3(2-2-5) เป็นต้น โดยมีควำมหมำยดังนี้ 
  ตัวเลขหน้ำวงเล็บ  หมำยถึง จ ำนวนหน่วยกิต 
  ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ หมำยถึง จ ำนวนชั่วโมงกำรสอนทฤษฎี 
  ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บ หมำยถึง จ ำนวนชั่วโมงกำรสอนภำคปฏิบัติ 
  ตัวเลขตัวที่สำมในวงเล็บ หมำยถึง จ ำนวนชั่วโมงกำรค้นคว้ำด้วยตนเอง 
  ทั้งนี้จ ำนวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแล้วต้องเป็น 3 เท่ำของจ ำนวนหน่วยกิต 
 2. หน่วยกิต (ชั่วโมง) เช่น 6(540)  โดยมีควำมหมำยดังนี้ 
  ตัวเลขหน้ำวงเล็บ  หมำยถึง จ ำนวนหน่วยกิต 
  ตัวเลขในวงเล็บ  หมำยถึง จ ำนวนชั่วโมงท่ีฝึกภำคปฏิบัติ 
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3.1.4 แผนกำรศึกษำ : สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
 

ปีท่ี 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) หมวดวิชำ 

1500133 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 3(3-0-6) ศึกษำทั่วไป (บังคับ) 
1500134 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 3(3-0-6) ศึกษำทั่วไป (บังคับ) 
4091606 คณิตศำสตร์เพ่ือวิทยำศำสตร์ 3(3-0-6) เฉพำะ (วิชำแกน) 
4011305 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) เฉพำะ (วิชำแกน) 
4021115 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) เฉพำะ (วิชำแกน) 
4031107 ชีววิทยำพ้ืนฐำน 3(2-2-5) เฉพำะ (วิชำแกน) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) หมวดวิชำ 

2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศึกษำทั่วไป (บังคับ) 
xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) ศึกษำทั่วไป (บังคับ

กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์) 
xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) ศึกษำทั่วไป (เลือกกลุ่ม

วิชำภำษำและกำร
สื่อสำร) 

4022305 เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) เฉพำะ (วิชำแกน) 
4032601 จุลชีววิทยำ 3(2-2-5) เฉพำะ (วิชำแกน) 
5075301 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

เบื้องต้น  
3(2-3-4) เฉพำะด้ำนบังคับ 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) หมวดวิชำ 

xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) ศึกษำทั่วไป (บังคับ
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
กับคณิตศำสตร์) 

xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) ศึกษำทั่วไป (บังคับ
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
กับคณิตศำสตร์) 

4022605 เคมีวิเครำะห์ 3(2-2-5) เฉพำะ (วิชำแกน) 
4022501 ชีวเคมี 3(2-2-5) เฉพำะ (วิชำแกน) 
5075101 อำหำรและโภชนำกำร 3(3-0-6) เฉพำะ (วิชำแกน) 
5075302 กำรแปรรูปอำหำร 1 3(2-3-4) เฉพำะด้ำนบังคับ 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) หมวดวิชำ 

2500115 จิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น 3(3-0-6) ศึกษำทั่วไป (บังคับ) 
1500135 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน 3(3-0-6) ศึกษำทั่วไป (บังคับ) 
1500117 ภำษำอังกฤษเพ่ือวิทยำศำสตร์ 1 3(3-0-6) เฉพำะ (วิชำแกน) 
4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์  3(2-2-5) เฉพำะ (วิชำแกน) 
4113105 สถิติเพ่ือกำรวิจัย 3(3-0-6) เฉพำะ (วิชำแกน) 
5075303 กำรแปรรูปอำหำร 2 3(2-3-4) เฉพำะด้ำนบังคับ 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) หมวดวิชำ 

5075102 เคมีอำหำร 3(2-3-4) เฉพำะด้ำนบังคับ 
5075103 หลักกำรวิเครำะห์อำหำร 3(3-0-6) เฉพำะด้ำนบังคับ 
5075104 ปฏิบัติกำรวิเครำะห์อำหำร                 1(0-3-0) เฉพำะด้ำนบังคับ 
5075201 จุลชีววิทยำทำงอำหำร 3(3-0-6) เฉพำะด้ำนบังคับ 
5075202 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร 1(0-3-0) เฉพำะด้ำนบังคับ 
5075401 พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมอำหำร 3(2-3-4) เฉพำะด้ำนบังคับ 
5075501 กฎหมำยอำหำรและสุขำภิบำลอำหำร  3(3-0-6) เฉพำะด้ำนบังคับ 
2000113 อำเซียนศึกษำ 3(3-0-6) ศึกษำทั่วไป (บังคับ

กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์) 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) หมวดวิชำ 
5075402 ปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วยทำงวิศวกรรม

อำหำร 
3(2-3-4) เฉพำะด้ำนบังคับ 

5075502 กำรควบคุมและกำรประกันคุณภำพ
อำหำร 

3(2-3-4) เฉพำะด้ำนบังคับ 

5075601 สัมมนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร 

1(0-2-1) เฉพำะด้ำนบังคับ 

5075602 กำรวิจัยและวำงแผนกำรทดลองเบื้องต้น
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร 

3(2-3-4) เฉพำะด้ำนบังคับ 

5075504 กำรจัดกำรระบบคุณภำพ และควำม
ปลอดภัยทำงอำหำร 

3(3-0-6) เฉพำะด้ำนบังคับ 

xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) เฉพำะด้ำนเลือก 
xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) เฉพำะด้ำนเลือก 
xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) วิชำเลือกเสรี 

รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) หมวดวิชำ 

1500118 ภำษำอังกฤษเพ่ือวิทยำศำสตร์ 2 3(3-0-6) เฉพำะ (วิชำแกน) 
5075603 ปัญหำพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีกำรอำหำร 
3(0-6-3) เฉพำะด้ำนบังคับ 

5075304 กำรวำงแผนและกำรจัดกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมอำหำร 

3(3-0-6) เฉพำะด้ำนบังคับ 

xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) เฉพำะด้ำนเลือก 
xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) เฉพำะด้ำนเลือก 
xxxxxxx ........................................................ 3(..-..-..) วิชำเลือกเสรี 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 
รหัส ชื่อวิชำ น(ท-ป-ค) หมวดวิชำ 

5075701 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร   

6(540) ประสบกำรณ์
ภำคสนำม 

หรือ    
5075702 สหกิจศึกษำ 6(540) ประสบกำรณ์

ภำคสนำม 
รวม  6 หน่วยกิต 

 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30  หน่วยกิต 
หมวดวิชำเฉพำะด้ำน 96  หน่วยกิต 
วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชำเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
รวม                  138 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

(1)  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร ให้เรียนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
  - รำยวิชำบังคับ      9 หน่วยกิต 

รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
1500133 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำร
สื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน  

Skills in listening, speaking, reading and writing, Thai usage for 
communication in daily life 
 

1500134 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร     3(3-0-6)  
  English for Communication 
  ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน กำรฟัง
เพ่ือจับใจควำมส ำคัญและตอบค ำถำม กำรพูดบรรยำยและแสดงควำมคิดเห็น กำรอ่ำนจับใจควำม
ส ำคัญและสรุปควำม กำรเขียนประโยคและอนุเฉท  

Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for 
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, 
reading for main ideas and details, writing  sentences and paragraphs 

 

1500135 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำน     3(3-0-6)  
  English at Work 
   ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน กำร
แนะน ำตนเองและองค์กร กำรสัมภำษณ์ กำรพูดโต้ตอบทำงโทรศัพท์ กำรน ำเสนองำน กำรอ่ำน
เอกสำร กำรเขียนจดหมำยสมัครงำน กำรเขียนบันทึกสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน กำรสื่อสำรทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and 
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, 
Job application form writing, Interoffice memo writing, e-mail communicating 
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  - รำยวิชำเลือก      3 หน่วยกิต 
รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
1500136  ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร       3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  ทักษะกำรใช้ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน กำรทักทำยและกำรลำ กำร
แนะน ำตนเอง   และผู้อ่ืน กำรกล่ำวค ำขอบคุณและขอโทษ กำรสั่งอำหำรและเครื่องดื่ม กำรซื้อสินค้ำ 
          Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, 
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink 
ordering and shopping 
 

1500137 กำรสนทนำภำษำจีนเพื่อกำรท ำงำน     3(3-0-6)  
  Chinese Conversation at Work 
  ทักษะกำรฟังและพูดภำษำจีนในกำรท ำงำน กำรขอข้อมูล กำรสนทนำทำงโทรศัพท์ 
กำรนัดหมำย  กำรสัมภำษณ์ กำรรับฝำกข้อควำม กำรเขียนจดหมำยสมัครงำนและประวัติย่อ 

Chinese listening and speaking at work, asking for information, 
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and Job 
application form and resume writing   

 

1500138 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร 1     3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 1 
  อักษรและระบบเสียงในภำษำญี่ปุ่น ค ำศัพท์และอักษรคันจิพ้ืนฐำน โครงสร้ำง
ประโยคขั้นพ้ืนฐำน ค ำทักทำยในชีวิตประจ ำวันและกำรสื่อสำรด้วยภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น 

Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji 
letters, basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese 
communication 

 

1500139  ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร 2     3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 2 

รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  1500138  ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร 1 
 Pre-requisite:  1500138  Japanese for Communication 1  
  ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำญี่ปุ่น กำรใช้ภำษำญี่ปุ่นในกำร
สื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน  

Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing, Japanese in 
daily life communication 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
1500140 ภำษำตำกำล็อกเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Basic Tagalog  
ภำษำตำกำล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ กำรเน้นเสียงและพยำงค์ รูป

ประโยคพื้นฐำน กำรทักทำยและกำรสนทนำในชีวิตประจ ำวัน กำรพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว 
กิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน กำรบอกเวลำ ค ำศัพท์ในบริบท อำชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ  

Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories 

 

1500141 สนทนำภำษำตำกำล็อก      3(3-0-6) 
Conversation in Tagalog  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  1500140  ภำษำตำกำล็อกเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog  
ทักษะกำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจและกำรพูดที่มีประสิทธิภำพ กำรพูดคุยเรื่องทั่วไป งำน

อดิเรก    และกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน กำรท่องเที่ยว กำรเดินทำง 
กำรซื้อของ กำรสนทนำของนักท่องเที่ยว กีฬำ กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  กำรใช้ภำษำตำกำล็อกใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปินส์ กลยุทธ์กำรสื่อสำร 

Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, 
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas; using the Tagalog 
language in different situations and contexts; Pilipino cultures and communication 
strategies 

 

1500142 ภำษำมำเลย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
Basic Malay  
ภำษำมำเลย์เบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ กำรเน้นเสียงและพยำงค์  รูป

ประโยคพื้นฐำน กำรทักทำยและกำรสนทนำในชีวิตประจ ำวัน กำรพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว 
กิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน กำรบอกเวลำ ค ำศัพท์ในบริบท อำชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ  

Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
1500143 สนทนำภำษำมำเลย์      3(3-0-6) 

Conversation in Malay 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  1500142  ภำษำมำเลย์เบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500142 Basic Malay  
ทักษะกำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจและกำรพูดที่มีประสิทธิภำพ กำรพูดคุยเรื่องทั่วไป งำน

อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน กำรท่องเที่ยว กำรเดินทำง กำร
ซื้อของ กำรสนทนำของนักท่องเที่ยว กีฬำ กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  กำรใช้ภำษำมำเลย์ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมำเลเซีย/อินโดนีเซีย กลยุทธ์กำรสื่อสำร 

Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, 
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas; using the Malay language 
in different situations and contexts; Malaysian/Indonesian cultures and 
communication strategies 
 

1500144  ภำษำลำวเบื้องต้น      3(3-0-6) 
Basic Lao 
ภำษำลำวเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐำน กำร

ทักทำยและกำรสนทนำในชีวิตประจ ำวัน กำรพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจ ำวัน กำรบอกเวลำ ค ำศัพท์ในบริบท อำชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ 

Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories 

 

1500145 สนทนำภำษำลำว      3(3-0-6) 
Conversation in Lao 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  1500144  ภำษำลำวเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500144 Basic Lao  
ทักษะกำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจและกำรพูดที่มีประสิทธิภำพ กำรพูดคุยเรื่ องทั่วไปงำน

อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน กำรท่องเที่ยว กำรเดินทำง กำร
ซื้อของ กำรสนทนำของนักท่องเที่ยว กีฬำ กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  กำรใช้ภำษำลำวใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ วัฒนธรรมลำว กลยุทธ์กำรสื่อสำร 

Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, 
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas; using the Lao language in 
different situations and contexts; Lao cultures and communication strategies 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
1500146 ภำษำพม่ำเบื้องต้น                   3(3-0-6) 

Basic Burmese  
ภำษำพม่ำเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐำน กำร

ทักทำยและกำรสนทนำในชีวิตประจ ำวัน กำรพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจ ำวัน กำรบอกเวลำ ค ำศัพท์ในบริบท อำชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ 

Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories 

 

1500147 สนทนำภำษำพม่ำ                      3(3-0-6) 
Conversation in Burmese 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  1500146  ภำษำพม่ำเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese  
ทักษะกำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจและกำรพูดที่มีประสิทธิภำพ กำรพูดคุยเรื่องทั่วไปงำน

อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน กำรท่องเที่ยว กำรเดินทำง กำร
ซื้อของ กำรสนทนำของนักท่องเที่ยว กีฬำ กำรแลกเปลี่ยนควำมคิด เห็น  กำรใช้ภำษำพม่ำใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  วัฒนธรรมพม่ำ กลยุทธ์กำรสื่อสำร 

Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, 
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas; using the Burmese 
language in different situations and contexts; Burmese cultures and communication 
strategies 
 

1500148 ภำษำเวียดนำมเบื้องต้น                   3(3-0-6) 
Basic Vietnamese  
ภำษำเวียดนำมเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยค

พ้ืนฐำน กำรทักทำยและกำรสนทนำในชีวิตประจ ำวัน กำรพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว 
กิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน กำรบอกเวลำ ค ำศัพท์ในบริบท อำชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ 

Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels 
and tones, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
1500149 สนทนำภำษำเวียดนำม                      3(3-0-6) 

Conversation in Vietnamese 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  1500148  ภำษำเวียดนำมเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese  
ทักษะกำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจและกำรพูดที่มีประสิทธิภำพ กำรพูดคุยเรื่องทั่วไปงำน

อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน กำรท่องเที่ยว กำรเดินทำง กำร
ซื้อของ กำรสนทนำของนักท่องเที่ยว กีฬำ กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  กำรใช้ภำษำเวียดนำมใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  วัฒนธรรมเวียดนำม กลยุทธ์กำรสื่อสำร 

Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, 
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas; using the Vietnamese 
language in different situations and contexts; Vietnamese cultures and 
communication strategies 
 

 (2) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ ให้เรียนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต  
  - รำยวิชำบังคับ      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
2000112 กำรเมืองกำรปกครองไทย     3(3-0-6)  

  Thai Government and Politics 
  ควำมรู้พื้นฐำนทำงกำรเมืองและกำรปกครอง กำรท ำควำมเข้ำใจ กำรวิเครำะห์ กำร
แสดงทัศนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเมืองและกำรปกครองของไทย เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์  กำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองกำรปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกำภิวัตน์ 
  Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and 
expressing thoughts on Thai government and politics, crucial events of Thai history, 
changes of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to 
economic, social, cultural dimensions and influence of globalization  
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
2000113 อำเซียนศึกษำ        3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  กำรรวมตัวของกลุ่มประเทศตำมแนวคิดภูมิภำคนิยม พัฒนำกำรของสมำคม
ประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออำเซียน กฎบัตรอำเซียน ประชำคมกำรเมืองและมั่นคง
อำเซียน ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน ข้อมูลพ้ืนฐำนและ
บทบำทของประเทศสมำชิกอำเซียน ประวัติศำสตร์ประเทศสมำชิกอำเซียนโดยสังเขป ประเทศและ
องค์กรคู่เจรจำอำเซียน และควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 

Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of 
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security 
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC), fundamental  information and roles of ASEAN countries 
members, ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN 
citizenship 
 

2000114 สังคมไทยในบริบทโลก      3(3-0-6)  
 Thai Society in Global Context 

  วิวัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลำต่ำงๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบำทของไทยในบริบทระดับ
สำกล กำรปรับตัวและควำมร่วมมือของไทยในประชำคมโลก 

Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation 
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to post-
modernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of 
Thailand and global community 
 

- รำยวิชำเลือก 
รหสัวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)  
  Human and Environment  
  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
ควำมมั่นคงทำงอำหำร ภัยธรรมชำติและวิกฤตกำรณ์ทำงสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนกำรพัฒนำมนุษย์
เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food 
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for 
resources and environmental management for sustainable locality development   
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
2000116 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน       3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำยทีใ่ช้ในชีวิตประจ ำวัน หลักสิทธิและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำน
ตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมำยมหำชนและกฎหมำยเอกชน ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  กฎหมำยอำญำ กำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรม กำรประยุกต์และบูรณำ
กำรกำรใช้กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 

Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and 
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to 
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and 
integration of laws used in daily life 
 

(3) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ ให้เรียนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต  
  - รำยวิชำบังคับ      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต      3(3-0-6)
  Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหำทำงจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลัก
จริยธรรมเพ่ือ    กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอำสำและส ำนึกสำธำรณะ 

Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, 
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the 
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness 
and public consciousness  

 

2500115 จิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น      3(3-0-6)  
  Volunteer Mindedness for Local Development 
   ควำมหมำย ควำมส ำคัญ แนวคิด อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำรเกี่ยวกับจิตอำสำเพ่ือ
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทำง กระบวนกำร สร้ำงงำนจิตอำสำเพ่ือพัฒนำตนเอง 
ชุมชน ท้องถิ่น กรณีศึกษำบทบำท หน้ำที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงำนที่ท ำงำนด้ำนจิตอำสำ 
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือ เป็นอำสำสมัคร  

Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of 
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of 
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes 
devoting to community     
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  - รำยวิชำเลือก  
รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
 

2500116 สุนทรียภำพของชีวิต      3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
   ควำมหมำยและคุณค่ำของสุนทรียภำพด้ำนทัศนศิลป์  ดุริยำงคศิลป์  นำฏศิลป์และ
กำรแสดง กำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้และควำมซำบซึ้งทำงด้ำนสุนทรียภำพ  

Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical 
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation 

 

2500117 จิตวิทยำในชีวิตประจ ำวัน     3(3-0-6)
  Psychology in Daily Life 

 ควำมส ำคัญของจิตวิทยำต่อกำรด ำเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรม
มนุษย์ ธรรมชำติพัฒนำกำรของมนุษย์ กำรรู้จักตนเองและผู้อ่ืน กำรปรับตัวที่มีประสิทธิภำพ กำร
พัฒนำตน มนุษยสัมพันธ์ และกำรท ำงำนเป็นทีม กำรประยุกต์จิตวิทยำเพ่ือกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุข 

Importance of psychology for life, components and factors of human 
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective 
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of 
psychology for happiness in life 

 

2500118 สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ     3(3-0-6)  
  Information for Study Skills 
   ควำมหมำย ควำมส ำคัญของสำรสนเทศและกำรรู้สำรสนเทศ แหล่งสำรสนเทศและ
กำรให้บริกำร กำรจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ กลยุทธ์และทักษะกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ
แบบออนไลน์ (OPAC) และกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ กำรเขียนรำยงำนทำงวิชำกำร กำรเขียน
อ้ำงอิงและบรรณำนุกรม กฎหมำยและจริยธรรมในกำรใช้สำรสนเทศ 

Definitions and importance of information technology and information 
literacy, information resources and services, classification of information resources, 
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases 
searching, academic report writing, reference citation and laws and ethics for 
information use 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
2500119 ทวำรวดีศึกษำ         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ประวัติควำมเป็นมำของอำณำจักรทวำรวดี ลักษณะทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง
กำรปกครอง ควำมเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวำรวดีในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนควำมส ำคัญของวัฒนธรรมทวำรวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม 

  History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, 
politics and government,  art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found 
in different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon 
Pathom province 

  
(4)  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ ให้เรียนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต  
  - รำยวิชำบังคับ      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
4000124 กำรคิดและกำรตัดสินใจ      3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 
  หลักกำรและกระบวนกำรคิดของมนุษย์   กำรพัฒนำลักษณะกำรคิดและ
กระบวนกำรคิด  ควำมคิดสร้ำงสรรค์  กำรคิดเชิงระบบ กำรแสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ 
ตรรกศำสตร์และกำรใช้เหตุผล กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร กระบวนกำรตัดสินใจ และกำรประยุกต์ใช้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน 

Principles and process of human thinking, development of cognitive 
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific 
knowledge and methodology, logic, data analysis, decision making process, 
application of the knowledge in daily life 
 

4000125 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำเพื่อสุขภำพ     3(3-0-6)
  Sport Science for Health 
  ควำมหมำย และจุดมุ่งหมำยของวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ หลักกำร ประเภทและ
ประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำย กำรออกก ำลังกำยด้วยกิจกรรมทำงกำย กำรเล่นกีฬำ มำรยำทของ
กำรเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬำที่ดี กำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยและกำรสร้ำงเสริมสุขนิสัย กำรปฐม
พยำบำลกำรบำดเจ็บที่เกิดจำกกำรออกก ำลังกำย 

Definitions and objectives of sport science, principles, categories and 
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good 
players and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for 
exercising injuries 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
4000126 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร    3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
   ควำมหมำยและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร    กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้ำน
กำรประมวลผลค ำ ด้ำนตำรำงค ำนวณ ด้ำนกำรน ำเสนอ ด้ำนกำรสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำย ระบบควำม
ปลอดภัยของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กฎหมำยและจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงสุขภำวะของกำรใช้คอมพิวเตอร์ 

Definitions and components of the computer system and information 
and communication technology; use of information and communication technology 
for data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, 
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws, 
and computer ergonomics 

   

  - รำยวิชำเลือก  
รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6)
  Science and Technology Development in the Changing World 
  ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  
ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและประเทศชำติ  ด้ำนพลังงำน  ภำวะโลกร้อน  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชำติ  ด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 

Effects of science and technology on global changes, development of 
community and country, energy and global warming, natural resources,  environment, 
disaster, agriculture, and agricultural industry 

 

4000128 กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ      3(3-0-6)
  Well-being Promotion 
  ควำมส ำคัญของสุขภำพ ด้ำนร่ำงกำยและอำรมณ์ อำหำร ยำและสมุนไพร อนำมัย
ส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีกำรป้องกันโรค กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต ทักษะ
ส่วนบุคคล และทักษะกำรเชื่อมโยงระหว่ำงตนเองและผู้อ่ืนให้ด ำรงชีวิตอยู่อย่ำงเป็นสุข หลักกำร
ส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม หลักกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ  ตระหนักและเห็นคุณค่ำของกำร
ออกก ำลังกำย สมรรถภำพทำงกำยและกำรตรวจสอบสุขภำพ หลักประกันสุขภำพในประเทศไทย 

Importance of physical and emotional health, food, medicines and 
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality 
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health 
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, 
physical fitness, health checkup, health insurance system in Thailand 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
4000129 นันทนำกำรเพื่อสุขภำพ      3(3-0-6)  

  Recreation for Health 
  ควำมหมำย ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนำกำร กิจกรรม
นันทนำกำรในชีวิตประจ ำวัน ผู้น ำนันทนำกำร กิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับตนเองและครอบครัว 

Definitions, importance and advantages of recreation activities, 
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities, recreation activities for 
oneself and family 

 

4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย       3(3-0-6)  
                     Health Insurance System in Thailand 

ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ
ต่างประเทศ  การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

Philosophy, concepts, principles and health insurance system, 
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund 
management and citizen rights under the National Health Insurance System 
 

4000131 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน     3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 

คณิตศำสตร์พ้ืนฐำนที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน สัดส่วน ร้อยละ กำรค ำนวณอัตรำก้ำว
หน้ำที่ใช้ใน    กำรช ำระค่ำไฟฟ้ำและน้ ำประปำ กำรคิดดอกเบี้ย ระบบกำรผ่อนช ำระ และคณิตศำสตร์
ประกันภัย 
  Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of 
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment 
systems and actuarial science  

 
ข. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน  

(1) กลุ่มวิชำแกน  ให้เรียน       39 หน่วยกิต 
รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ      น(ท-ป-ค)  
1500117 ภำษำอังกฤษเพื่อวิทยำศำสตร์ 1     3(3-0-6) 
 English for Science 1 
 ทักษะในกำรสื่อสำรทำงวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมกำรฝึกจำกกำรน ำ
เนื้อหำหลักทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ประกอบกำรพัฒนำทักษะกำรพูด  ด้วยวิธีกำรสนทนำ อธิบำย 
สำธิต ท ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรอ่ำน ขณะท ำกิจกรรม สำมำรถเข้ำใจศัพท์เฉพำะที่เกี่ยวข้อง 
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รหสัวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
1500118 ภำษำอังกฤษเพื่อวิทยำศำสตร์ 2     3(3-0-6) 
 English for Science 2 
 ทักษะในกำรสื่อสำรทำงวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมกำรเรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้ำใจศัพท์เฉพำะทำง กำรจดบันทึก กำรบรรยำย กำรเขียนไดอะแกรม รวมถึ งกำรเขียน
จดหมำย จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เ พ่ือพัฒนำกำรอ่ำนหลำกหลำยรูปแบบ โดยใช้บทควำม
ภำษำอังกฤษที่เก่ียวข้องทำงวิทยำศำสตร์ 
  

4011305 ฟิสิกส์ 1       3(3-0-6) 
 Physics 1 
 กำรวัด ควำมแม่นย ำและควำมเที่ยงตรงในกำรวัดหน่วยปริมำณสเกลำร์ และ
เวกเตอร์ ต ำแหน่งและกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน งำน ก ำลัง พลังงำน กฎกำร
อนุรักษ์ของพลังงำนและโมเมนตัม ควำมยืดหยุ่นของวัตถุ คลื่นกล ปรำกฏกำรณ์ทำงควำมร้อน 
หลักกำรเบื้องต้นทำง อุณหพลศำสตร์ กำรขยำยตัว กำรเปลี่ยนสถำนะ และกำรถ่ำยเทควำมร้อน 

 

4021115 เคมีทั่วไป       3(2-2-5) 
 General Chemistry  
 โครงสร้ำงอะตอมและตำรำงธำตุ  พันธะเคมี  ปริมำณสำรสัมพันธ์  สมดุลเคมีและ

กรด-เบส  แก๊ส  ของแข็ง  ของเหลว  ไฟฟ้ำเคมีเบื้องต้น 
 

4022305 เคมีอินทรีย์       3(2-2-5) 
 Organic Chemistry  
 คำร์บอนและกำรเกิดไฮบริดไดเซชัน หมู่ฟังก์ชันของสำรอินทรีย์ สำรประกอบ

ไฮโดรคำร์บอน  สำรประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ คำร์โบไฮเดรต ลิพิด  
โปรตีน 
 

4022501 ชีวเคมี        3(2-2-5) 
 Biochemistry  
 เซลล์  กรด-เบสและบัฟเฟอร์ในเซลล์  คำร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิพิด  เอนไซม์  กรด

นิวคลีอิก  กำรย่อยและกำรดูดซึมอำหำร  เมทำบอลิซึมของคำร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิพิด 
 

4022605 เคมีวิเครำะห์       3(2-2-5) 
 Analytical Chemistry 
 กระบวนกำรในเคมีวิเครำะห์ หน่วยและกำรวัด ควำมคลำดเคลื่อนในกำรวัด สถิติใน

เคมีวิเครำะห์ กำรท ำมำตรฐำน กำรวิเครำะห์เชิงน้ ำหนัก กำรวิเครำะห์เชิงปริมำตร กำรไทเทรตกรด-
เบส กำรไทเทรตแบบรีดอกซ์ 
 

4023401  เคมีเชิงฟิสิกส์        3(2-2-5) 
Physical Chemistry  

      สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศำสตร์ สมดุลของเฟส กฎของเฟส 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ     น(ท-ป-ค) 
4031107  ชีววิทยำพื้นฐำน       3(2-2-5)
  Fundamental Biology 
   สำรประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล์  เนื้อเยื่อ กำรสืบพันธุ์ กำรเจริญเติบโต ระบบใน
สิ่งมีชีวิต กำรจ ำแนกสิ่งมีชีวิต ก ำเนิดชีวิต วิวัฒนำกำร พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภำพแวดล้อม กำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

4032601  จุลชีววิทยำ       3(2-2-5) 
  Microbiology 

 รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนมำก่อน  4031107 ชีววิทยำพ้ืนฐำน 
  ควำมรู้พ้ืนฐำนของจุลชีววิทยำ ศึกษำเปรียบเทียบโพรคำริโอตและยูคำริโอต กำร

จ ำแนกประเภท สัณฐำนวิทยำ สรีรวิทยำ กำรเติบโต กำรสืบพันธุ์ กำรควบคุมจุลินทรีย์ ควำมสัมพันธ์
ของจุลินทรีย์ต่ออำหำร น้ ำ ดิน อำกำศ กำรอุตสำหกรรม กำรสุขำภิบำล โรคติดต่อและภูมิต้ำนทำน  
 

4091606  คณิตศำสตร์เพื่อวิทยำศำสตร์     3(3-0-6) 
 Mathematics for Science 

  สมกำรเส้นตรง  สัญกรณ์วิทยำศำสตร์  ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชันลอกำริทึม  
กำรแก้สมกำรเอ็กซ์โปเนนเชียลและลอกำริทึม  กำรหำอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต กำร
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  
 

4113105  สถิติเพื่อกำรวิจัย       3(3-0-6) 
   Statistics for Research 
  ควำมหมำยของสถิติ กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม ประชำกรและกำรสุ่ม
ตัวอย่ำง  กำรทดสอบสมมติฐำน กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร กำรพยำกรณ์ กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนแบบทำงเดียวและสองทำง กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
 

5075101  อำหำรและโภชนำกำร      3(3-0-6) 
  Food and Nutrition 
  ข้อแนะน ำกำรบริโภคอำหำร  กำรย่อยอำหำร  หน้ำที่ขององค์ประกอบในอำหำรที่มี
ต่อสุขภำพ  ปริมำณพลังงำนและสำรอำหำรที่ควรได้รับ  อำหำรที่มีผลเชิงสุขภำพ  ฉลำกโภชนำกำร  
และกำรแพ้อำหำร 
 

(2) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ  ให้เรียน     45 หน่วยกิต 
รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ      น(ท-ป-ค)  
5075102 เคมีอำหำร       3(2-3-4) 
 Food Chemistry 

 รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  4022501 ชีวเคมี  
 องค์ประกอบพ้ืนฐำนของอำหำร ได้แก่ น้ ำ คำร์โบไฮเดรต โปรตีน  ไขมัน  เถ้ำ กลิ่นรส         

วัตถุเจือปนอำหำร วิตำมินและเกลือแร่ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมีของอำหำรระหว่ำงกำรแปรรูป และกำรเก็บรักษำ   
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ      น(ท-ป-ค)  
5075103 หลักกำรวิเครำะห์อำหำร      3(3-0-6) 
 Principles of Food Analysis 

 รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนมำก่อน  4022605 เคมีวิเครำะห์   
 หลักกำรเบื้องต้นและวิธีกำรมำตรฐำนของกำรวิเครำะห์อำหำรประเภทต่ำง ๆ ทั้งใน

เชิงคุณภำพและปริมำณ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของอำหำร ได้แก่ ปริมำณควำมชื้น  
โปรตีน  คำร์โบไฮเดรต ไขมัน เถ้ำ วิตำมิน เกลือแร่  และรงควัตถุ  

 

5075104  ปฏิบัติกำรวิเครำะห์อำหำร                     1(0-3-0) 
  Food  Analysis   Laboratory 
                 ปฏิบัติกำรที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับ หลักกำรวิเครำะห์อำหำร 
 

5075201 จุลชีววิทยำทำงอำหำร      3(3-0-6) 
 Food Microbiology 
 กำรจ ำแนกชนิดของจุลินทรีย์  สรีรวิทยำ  กำรเจริญเติบโต  ปัจจัยที่มีผลต่อ 
กำรเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอำหำร กำรเสื่อมคุณภำพ กำรเน่ำเสียของอำหำรและ
ผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทต่ำง ๆ กำรถนอมอำหำรและกำรป้องกัน  กำรใช้ประโยชน์จำกจุลินทรีย์ใน
อุตสำหกรรม  จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรคทำงอำหำร  อำหำรเป็นพิษ  กำรสุขำภิบำล กำรควบคุม และ
กำรตรวจสอบจุลินทรีย์ในอำหำร  
 

5075202 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร     1(0-3-0) 
 Food Microbiology Laboratory 
 หลักกำรปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทำงอำหำร กำรเตรียมอำหำรเลี้ยงเชื้อและกำรศึกษำ
จุลินทรีย์ในอำหำร รำ ยีสต์ และแบคทีเรียที่มีควำมส ำคัญทำงอำหำร กำรตรวจสอบรำและยีสต์ใน
อำหำร กำรนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในอำหำร กำรตรวจสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ ำและอำหำร กำร
ตรวจหำเชื้อโรคอำหำรเป็นพิษ ผลของอุณหภูมิและควำมดันออสโมติกต่อจุลินทรีย์ กำรผลิตนมเปรี้ยว 
กำรหมักแอลกอฮอล์ กำรผลิตน้ ำส้มสำยชู 
 

5075301 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรเบื้องต้น   3(2-3-4) 
 Introduction to Food Science and Technology 

 องค์ประกอบของอำหำร กำรเสื่อมเสียของอำหำร หลักกำรเตรียมและกำรประกอบ
อำหำรเบื้องต้น เทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรเบื้องต้น 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ      น(ท-ป-ค)  
5075302 กำรแปรรูปอำหำร 1      3(2-3-4) 
 Food Processing 1 
 รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนมำก่อน 5075301 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรเบื้องต้น  
 หลักกำรเบื้องต้น และควำมส ำคัญของกำรแปรรูปอำหำร กำรจัดกำรและกำรเตรียม
วัตถุดิบเพ่ือผลิตในอุตสำหกรรม หลักกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีกำรแปรรูปโดยใช้   
ควำมร้อน กำรท ำแห้ง ควำมเย็น กำรฉำยรังสี จุลินทรีย์ในกำรหมักดอง กำรถนอมอำหำรโดยใช้สำรเคมี และ
เทคโนโลยีใหม่ส ำหรับกำรแปรรูปอำหำร 
 

5075303 กำรแปรรูปอำหำร 2      3(2-3-4) 
 Food Processing 2 
 รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนมำก่อน  5075302 กำรแปรรูปอำหำร 1 
 เทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรตำมประเภทของวัตถุดิบ สมบัติของวัตถุดิบ 
กำรใช้ประโยชน์จำกของเสียและผลิตผลพลอยได้  
 

5075304 กำรวำงแผนและกำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร      3(3-0-6) 
 Planning and Management of Food Industry 
  หลักกำรกำรวำงแผนและจัดกำรกำรผลิตอำหำร  ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ          
โซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ในอุตสำหกรรมอำหำร กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำร กำรวำงแผนก ำลัง      
กำรผลิต กำรวำงแผนควำมต้องกำรวัสดุ กำรบริหำรและควบคุมสินค้ำคงคลัง  กำรควบคุมต้นทุนและ
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต กำรวำงผังโรงงำน ควำมปลอดภัยและจิตวิทยำในโรงงำนอุตสำหกรรม
อำหำร 

 

5075401 พื้นฐำนทำงวิศวกรรมอำหำร     3(2-3-4) 
 Fundamental Food Engineering  
 ทฤษฎีและหลักกำรทำงวิศวกรรมอำหำร มิติ และหน่วย อุณหพลศำสตร์ สมดุลมวล
และสมดุลพลังงำน กำรไหลของของไหล สมบัติริโอโลจีของอำหำร กำรถ่ำยเทควำมร้อนและ      
เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน กำรค ำนวณกระบวนกำรแปรรูปอำหำรด้วยควำมร้อน กำรท ำแห้ง และ
เครื่องมือ  
 

5075402 ปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วยทำงวิศวกรรมอำหำร   3(2-3-4) 
 Unit Operation for Food Engineering  
 รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนมำก่อน 5075401 พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมอำหำร 
 ทฤษฎีและหลักกำรท ำให้เย็นและแช่แข็ง กำรระเหย กำรกลั่น กำรสกัด กำรตกผลึก 

กำรลดขนำด กำรแยก กำรผสม กระบวนกำรเอ็กซ์ทรูชัน และเครื่องมือ 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ      น(ท-ป-ค)  
5075501 กฎหมำยอำหำรและสุขำภิบำลอำหำร    3(3-0-6) 
 Food Laws and Food Sanitation 
 กฎหมำยและมำตรฐำนควบคุมกำรผลิต ฉลำก และผลิตภัณฑ์อำหำรใน
ระดับประเทศและสำกล หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนอำหำร หลักสุขำภิบำลใน
โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร  หลักปฏิบัติที่ดีในกำรผลิตอำหำร น้ ำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  
 

5075502 กำรควบคุมและกำรประกันคุณภำพอำหำร    3(2-3-4) 
 Food Quality Control and Assurance  

 หลักกำรควบคุมคุณภำพและกำรประกันคุณภำพ  กำรวัดค่ำคุณภำพของอำหำรทำงกำยภำพ 
เคมี กำรสุ่มตัวอย่ำงอำหำร  กำรตรวจสอบและกระบวนกำรทำงสถิติของข้อก ำหนดส ำหรับวัตถุดิบ กำรแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ำย หลักกำรจัดกำรระบบประกันคุณภำพอำหำร  กำรบริหำรองค์กรด้ำนคุณภำพ ระบบคุณภำพ 
 

5075504  กำรจัดกำรระบบคุณภำพ และควำมปลอดภัยทำงอำหำร  3(3-0-6) 
              Quality System and Food Safety Management  
  ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงอำหำร ปัญหำควำมปลอดภัยของอำหำร 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงควำมปลอดภัยอำหำร กำรจัดกำรระบบประกันคุณภำพอำหำร กำรสร้ำงผัง
ควบคุมคุณภำพ หลักกำรจัดองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ ระบบคุณภำพ กำรเลือกระบบ
คุณภำพ มำตรฐำนระบบคุณภำพ กำรบริหำรองค์กรด้ำนคุณภำพ 

 

5075601 สัมมนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร   1(0-2-1) 
 Seminar in Food Science and Technology 

 กำรสืบค้น กำรคัดเลือก กำรจัดอันดับ กำรวิ เครำะห์ข้อมูล กำรน ำเสนอ           
กำรอภิปรำย กำรจัดท ำรำยงำน กำรวิเครำะห์เนื้อหำเชิงวิชำกำรในหัวข้อที่น่ำสนใจด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
 

5075602 กำรวิจัยและวำงแผนกำรทดลองเบื้องต้นทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร        3(2-3-4) 

 Introduction to Research and Experimental Design in Food Science 
and Technology 

 ควำมหมำยและประเภทของงำนวิจัย หลักกำรวำงแผนกำรทดลองและกำรออกแบบ
กำรทดลอง กำรสุ่มตัวอย่ำง  กำรเก็บข้อมูล  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติและกำรแปลผล  กำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ      น(ท-ป-ค)  
5075603  ปัญหำพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และ      3(0-6-3) 
  เทคโนโลยีกำรอำหำร 

 Special Problems in Food Science and Technology 
  ปัญหำและสมมติฐำนกำรวิจัย กำรวำงแผนกำรทดลอง กำรด ำเนินกำรทดลอง และ

วิจัยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  หรือปัญหำที่เกี่ยวข้องกับอำหำรและผลิตภัณฑ์
อำหำร รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล สรุปและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอ 
ภำยใต้กำรควบคุมและแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำปัญหำพิเศษ 

 
(3) วิชำเฉพำะด้ำนเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ     12 หน่วยกิต 

รหัสวิชำ   ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ      น(ท-ป-ค)  
5075105 วัตถุเจือปนอำหำร      3(3-0-6) 
 Food Additives 
 วัตถุเจือปนอำหำรชนิดต่ำง ๆ ที่ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร เกณฑ์กำรจ ำแนกวัตถุ เจือ
ปนอำหำร ในด้ำนพิษวิทยำ วิธีกำรเลือกใช้ และประโยชน์เชิงหน้ำที่ คุณสมบัติของวัตถุเจือปนอำหำร
ที่มีผลต่ออำหำรทั้งทำงด้ำนเคมี กำยภำพ ชีววิทยำ และกำรเก็บรักษำ ตลอดจนผู้บริโภค กฎหมำย
และมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับวัตถุเจือปนอำหำร  
 

5075119  โภชนศำสตร์อำหำรทะเล      3(3-0-6) 
              Seafood Nutrition  
  คุณค่ำทำงอำหำรของอำหำรทะเล กำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวเคมีที่มีผลต่อ
องค์ประกอบของอำหำรทะเลที่ใช้เป็นอำหำร กำรเป็นพิษ และควำมปลอดภัยในกำรบริโภคอำหำร
ทะเล 
 

5075203 อุตสำหกรรมหมักดอง      3(2-3-4) 
 Fermentation Industry 
 กระบวนกำรหมัก  จลนพลศำสตร์ของกำรหมัก  กำรให้ อำกำศและกำรกวน  
เครื่องมือและกำรควบคุม  กำรผลิตเพนนิซิลิน ซีอ๊ิว ไวน์ เบียร์ เอนไซม์ น้ ำส้มสำยชู กรดซิตริก  
กรดอะมิโน วิตำมิน และควำมปลอดภัยในกำรบริโภคอำหำรหมักดอง  
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ      น(ท-ป-ค)  
5075305 เทคโนโลยีธัญชำติและผลิตภัณฑ์     3(2-3-4)
 Cereal and Cereal Product Technology 
 ชนิดของธัญชำติ ลักษณะโครงสร้ำงและองค์ประกอบทำงเคมีของธัญชำติชนิดต่ำงๆ 
กำรเก็บรักษำ กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพ คุณค่ำทำงโภชนำกำรธัญพืช และผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ จำกธัญชำติ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์    
 

5075306 เทคโนโลยีเบเกอรี      3(2-3-4)
 Bakery Technology 
 วัตถุดิบและเครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี  เทคโนโลยีกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี  กำรเก็บรักษำ 
 

5075307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม      3(2-3-4)
 Milk Product Technology 
 สมบัติของน้ ำนม  กำรใช้เทคโนโลยีตรวจสอบคุณภำพของนม  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์นม    
และกำรเก็บรักษำ 
 

5075308 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ      3(2-3-4)
 Meat Product Technology 
 ส่วนประกอบของกล้ำมเนื้อ กำรเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ภำยหลังจำกกำรฆ่ำ  
คุณภำพของเนื้อ  เทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  กำรเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  
กำรเก็บรักษำเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 

5075309 บรรจุภัณฑ์อำหำร      3(2-3-4)
 Food Packaging 
 หลักกำรและควำมส ำคัญของบรรจุภัณฑ์อำหำร ชนิดของวัสดุ  คุณสมบัติทำงด้ำน
กำยภำพ และเคมีของภำชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำง ๆ  เครื่องมือและหลักกำรบรรจุภัณฑ์อำหำร 
ฉลำกโภชนำกำร กำรออกแบบ และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์   
 

5075311 เทคโนโลยีผักและผลไม้      3(2-3-4) 
 Fruit and Vegetable Technology 
 โครงสร้ำงและองค์ประกอบของผักและผลไม้ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำและ
กำรปฏิบัติกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้ กำรเก็บรักษำ 
  

5075312 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง     3(2-3-4)
 Fishery Product Technology 

  ประเภทของสัตว์น้ ำที่ใช้ในกำรบริโภค โครงสร้ำง องค์ประกอบทำงเคมี กำยภำพ
และชีวภำพของสัตว์น้ ำ สำเหตุกำรเสื่อมเสีย และกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของสัตว์น้ ำ หลักกำร   
แปรรูปสัตว์น้ ำ กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง  ควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์
ประมง 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ      น(ท-ป-ค)  
5075313 อำหำรเพื่อสุขภำพ      3(3-0-6) 
 Food for Health 
 ควำมหมำยและหลักกำรผลิตอำหำรเพ่ือสุขภำพ กำรแปรรูปและคุณภำพของอำหำร
เพ่ือสุขภำพ ชนิดของอำหำรเพ่ือสุขภำพต่ำง ๆ ผลิตภัณฑ์เสริมสำรอำหำร อำหำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
และผลกระทบของกำรบริโภคอำหำรดังกล่ำว   
 

5075315 เทคโนโลยีลูกกวำด ช็อกโกแลต และขนมขบเคี้ยว   3(2-3-4) 
 Candy Chocolate and Snack Technology 
 วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตลูกกวำด ช็อกโกแลต และขนมขบ
เคี้ยว เทคโนโลยีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวำด ช็อกโกแลต และขนมขบเคี้ยว กำรเก็บรักษำ 
 

5075316 อำหำรอินทรีย์       3(3-0-6) 
 Organic Food 
  ควำมหมำยและหลักกำรในกำรผลิตตำมแนวทำงอินทรีย์ ทั้งพืชและปศุสัตว์ ประวัติ
ควำมเป็นมำ มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มกำรตลำด ควำมสัมพันธ์ของอำหำรอินทรีย์กับ
สิ่งแวดล้อม วิธีกำรแปรรูปและคุณภำพของอำหำรอินทรีย์ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

5075317     เทคโนโลยีไขมันและน้ ำมัน     3(3-0-6) 
                Fats and Oil Technology 
                ชนิดของไขมันและน้ ำมัน โครงสร้ำง คุณสมบัติ กำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทำง
กำยภำพและเคมี เทคโนโลยีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ ำมัน และกำรตรวจสอบคุณภำพ 
 

5075318  กำรใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร  3(2-3-4) 
              Utilization of By-Product from Food Industry 
  แหล่งและองค์ประกอบของวัสดุเศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร กำรจัดกำรวัสดุ
เศษเหลือและกำรใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร 
 

5075503  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรและกำรประเมินโดยประสำทสัมผัส 3(2-3-4) 
  Food Product Development and Sensory Evaluation 
  หลักและวิธีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  หลักและวิธีกำรประเมินคุณภำพอำหำร
ทำงประสำทสัมผัส  กำรทดสอบอำยุกำรเก็บของผลิตภัณฑ์ 
 

5075604  แนวโน้มและหัวข้อพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  3(3-0-6) 
  Trends and Special Topics in Food Science and Technology 

  แนวโน้ม ควำมก้ำวหน้ำ และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงประเด็นร้อนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
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ค. วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม ให้เรียนวิชำใดวิชำหนึ่งต่อไปนี้ 
รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ         น(ท-ป-ค)  
5075701 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  6(540) 

 Internship in Food Science and Technology    
 กำรฝึกประสบกำรณ์ด้ำนกระบวนกำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพอำหำรในโรงงำน
อุตสำหกรรมอำหำรและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน กำรเสนอรำยงำนเป็นรูปเล่ม  
 

5075702  สหกิจศึกษำ             6(540) 
   Co-operative Education 
 กำรฝึกอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ กำรปฏิบัติงำนในลักษณะพนักงำน
ชั่วครำวตำมโครงงำนที่ได้รับมอบหมำยในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนและ
กำรน ำเสนอ บุคลำกรพ่ีเลี้ยงและอำจำรย์นิเทศเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

ง. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ      6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ ้ำกับ 

รำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำนและสหกิจศึกษำ)  

กำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมควำมรู้และประสบกำรณ์ให้แก่นักศึกษำ โดยเป็นกำรฝึกปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำรหรือกำรฝึกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ  ในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร หน่วยงำนรัฐและ
เอกชน สำยกำรบิน และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์นิเทศ เป็นระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 540 ชั่วโมง 

4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม  
ควำมคำดหวังในผลกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำ มีดังนี้ 
4.1.1 มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนจำกกำรฝึกปฏิบัติกำรภำคสนำม ตลอดจนมีควำมเข้ำใจใน

หลักกำรและสำมำรถประยุกต์ทฤษฎีได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
4.1.2 บูรณำกำรควำมรู้ที่เรียนมำเพ่ือน ำไปประยุกต์และแก้ปัญหำทำงอุตสำหกรรมอำหำร 

โดยใช้ควำมรู้และทักษะเป็นเครื่องมือได้อย่ำงเหมำะสม  
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลำ และเข้ำใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสำมำรถปรับตัว

ให้เข้ำกับบุคคลอื่นได ้
4.1.5 มีควำมกล้ำในกำรแสดงออก และน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงำนได ้

4.2 ช่วงเวลำ  
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  

4.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน  
จัดเต็มเวลำใน 1 ภำคกำรศึกษำ  

 
5. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย  

5.1 ค ำอธิบำยโดยย่อ  
หลักสูตรก ำหนดให้นักศึกษำเรียนวิชำกำรศึกษำอิสระ ซึ่งเป็นวิชำที่ให้นักศึกษำได้ศึกษำ

ประเด็นปัญหำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรที่สนใจ โดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร ภำยใต้กำรแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

5.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรวิจัย สำมำรถท ำวิจัยเบื้ องต้นเพ่ือใช้ในกำร

แก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรได้ และสำมำรถเขียนผลงำนวิจัยเพ่ือกำรสื่อสำร
ได ้

5.3 ช่วงเวลำ  
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ ำนวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 กำรเตรียมกำร  
5.5.1 มอบหมำยอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำรให้นักศึกษำเป็นรำยบุคคล  
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5.5.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำในกำรเลือกหัวข้อ และกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ
และประเมินผล  

5.5.3 นักศึกษำน ำเสนอผลกำรศึกษำปำกเปล่ำต่อคณำจำรย์หรือคณะกรรมกำรประจ ำ
โครงงำนเพ่ือรับข้อเสนอแนะและประเมินผล  

5.6 กระบวนกำรประเมินผล  
5.6.1 ผู้สอนและผู้เรียนก ำหนดหัวข้อและเกณฑ์กำรประเมินผลทวนสอบมำตรฐำน โดย

ก ำหนดเกณฑ์/มำตรฐำนกำรประเมินผลรำยวิชำ  
5.6.2 ผู้เรียนประเมินผลกำรเรียนรู้ของตนเอง  
5.6.3 ผู้สอนประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
5.6.4 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลกำรเรียนรู้ร่วมกัน  
5.6.5 ผู้เรียนน ำเสนอผลกำรศึกษำและรับประเมินโดยผู้สอนประจ ำโครงงำนทุกคน ซึ่งเข้ำ

ร่วมฟังกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ  
5.6.6 คณะกรรมกำรประจ ำโครงงำนทุกคนเข้ำฟังกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำของผู้เรียน  
5.6.7 ผู้ประสำนงำนรำยวิชำน ำคะแนนทุกส่วนเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ประจ ำโครงงำน  ผ่ำนคณะกรรมกำรหลักสูตรและคณะกรรมกำรบริหำรคณะ  
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หมวดที ่5  
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)  
  กำรวัดผลและกำรส ำเร็จกำรศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมว่ำ
ด้วยกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี  พ.ศ. 2555 (ภำคผนวก ก) 
 
2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ  

2.1 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะนักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ก ำหนดระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำบันอุดมศึกษำที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจตรงกันทั้งสถำบัน และน ำไป
ด ำเนินกำรจนบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภำยนอกจะต้องสำมำรถตรวจสอบได้ 

กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำควรให้นักศึกษำประเมินกำรเรียนกำรสอนในระดับ
รำยวิชำ ควรมีคณะกรรมกำรพิจำรณำและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำให้เป็นไปตำมแผน  กำร
สอน 

กำรทวนสอบในระดับหลักสูตรสำมำรถท ำได้โดยมีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำบันกำรศึกษำด ำเนินกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และรำยงำนผล 

2.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ  
กำรก ำหนดกลวิธีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  เน้นผลสัมฤทธิ์ของ

กำรประกอบอำชีพของบัณฑิตที่ท ำอย่ำงต่อเนื่อง  และน ำผลที่ได้ย้อนกลับมำปรับปรุงกระบวนกำร
กำรเรียนกำรสอนและหลักสูตร  รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพของหลักสูตรและหน่วยงำนโดย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยด ำเนินกำรดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

2.2.1 ภำวะกำรได้งำนท ำของบัณฑิต ประเมินจำกบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบกำรศึกษำ ใน
ด้ำนของระยะเวลำในกำรหำงำนท ำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมมั่นใจของบัณฑิตในกำร
ประกอบอำชีพ 

2.2.2 กำรตรวจสอบจำกผู้ประกอบกำร โดยกำรขอเข้ำสัมภำษณ์ หรือกำรส่ง
แบบสอบถำม เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจในบัณฑิตที่จบกำรศึกษำ  กำรได้งำนตรงสำขำ  และเข้ำ
ท ำงำนในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ ในคำบระยะเวลำต่ำง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น  

2.2.3 กำรประเมินต ำแหน่งและ/หรือควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของบัณฑิต  
2.2.4 กำรประเมินจำกสถำนศึกษำอ่ืน โดยกำรส่งแบบสอบถำม หรือสอบถำมเมื่อมี

โอกำสในระดับควำมพึงพอใจในด้ำนควำมรู้ ควำมพร้อม และสมบัติด้ำนอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบ 
กำรศึกษำและเข้ำศึกษำเพ่ือปริญญำที่สูงขึ้นในสถำนศึกษำนั้น ๆ  

2.2.5 กำรประเมินจำกบัณฑิตที่ไปประกอบอำชีพ ในแง่ของควำมพร้อมและควำมรู้จำก
สำขำวิชำที่เรียน รวมทั้งสำขำอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดในหลักสูตร  ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบอำชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกำสให้เสนอข้อคิดเห็นในกำรปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  
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2.2.6 ควำมเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ที่มำประเมินหลักสูตรหรือเป็นอำจำรย์พิเศษ 
ต่อควำมพร้อมของนักศึกษำในกำรเรียนและสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรเรียนรู้และ 
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ของนักศึกษำ  
 2.2.7  ผลงำนของนักศึกษำที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อำทิ  

  (1) จ ำนวนรำงวัลทำงสังคมและวิชำชีพ      
  (2) จ ำนวนกิจกรรมกำรกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชำติ  
  (3) จ ำนวนกิจกรรมอำสำสมัครในองค์กรที่ท ำประโยชน์ต่อสังคม 
 

3. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร  
3.1 นักศึกษำมีสิทธิ์ได้รับปริญญำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 มีควำมประพฤติดี 
3.1.2 ผ่ำนกิจกรรมตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมก ำหนด  
3.1.3 มีเวลำศึกษำในมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร  
3.1.4 สอบได้รำยวิชำต่ำง ๆ ครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรและเกณฑ์กำรประเมินผล  
3.1.5 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ำกว่ำ 2.00  
3.1.6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชำเฉพำะด้ำน เฉพำะวิชำเอกไม่ต ่ำกว่ำ 2.00  
3.1.7 ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้และทักษะตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

 3.2  นักศึกษำที่มีสิทธิ์แสดงควำมจ ำนงขอส ำเร็จกำรศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
   3.2.1 เป็นนักศึกษำภำคกำรศึกษำสุดท้ำยที่ลงทะเบียนเรียนครบตำมหลักสูตร 
   3.2.2 ผ่ำนกิจกรรมภำคบังคับ ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
   3.2.3 ให้นักศึกษำที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ยื่นค ำร้องแสดง ควำมจ ำนงขอส ำเร็จ
กำรศึกษำต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัย ก ำหนด มิฉะนั้นอำจไม่ได้
รับกำรพิจำรณำเสนอชื่อต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญำ ในภำคกำรศึกษำนั้น 
 
 
 
 
 


