
 
มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

หลักสูตรนี้ได้รับการอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที ่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  

 
 
 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน  จันทรสกุล) 
นายกสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 



1 

 

 

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภาควิชา/คณะ  : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร/คณะเกษตรศาสตร์   
     

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  25500181100679  
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Food Technology  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 
  ชื่อย่อ  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Food Technology) 
  ชื่อย่อ  B.Sc. (Food Technology) 
 
3. วิชาเอก ไม่มี      
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถสื่อสาร 
ภาษาไทยได้ดี 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 6.2  เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560  
 6.3  การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 

 1)  คณะกรรมการประจ าคณะ  
    ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 
2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
    ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560      
3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย   

     ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560      
  4) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
      ครั้งที ่4/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 6.4  องค์กรวิชาชีพ รับรองหลักสูตร ไม่มี 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พ.ศ. 2562   
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 ภาคเอกชน เช่น ด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ  
การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น 
 8.2 ภาครฐัและรัฐวิสาหกิจ เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์อาหาร และนักก าหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น 
 8.3 อาชีพอิสระ เช่น เป็นผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 
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กว่ารายจ่าย ค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิตนักศึกษาเท่ากับ 29,440 บาท ต่อคนต่อปี โดยมีรายรับต่อหัวเฉลี่ย 32,150 
บาทต่อปี จ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 163 คน ในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งหลักสูตรฯ มีแผนการรับนักศึกษาปี
ละ 65 คน ท าให้มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 260 คน ในการด าเนินการปีที่ 4  

 
2.7 ระบบการศึกษา  แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     

2.8.1 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 -58 และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 

2.8.2 มีระบบการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54-56 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบศึกษาเต็มเวลา 
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา   

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
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หมวดวิชา กลุ่มวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

แผนปกติ แผนสหกิจ 
1 หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป   

 ไม่น้อยกว่า 30 30 

1.1 กลุ่มภาษา                                         จ านวน 15 15 

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์  
สังคมศาสตร์                

จ านวน 6 6 

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
การจัดการ   

ไม่น้อยกว่า 6 6 

1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                   จ านวน 3 3 

2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 102 102 

2.1 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ                                 จ านวน 39 39 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                         จ านวน 50 50 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                          ไม่นอ้ยกว่า 6 6 

2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         จ านวน 7 7 
3 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 6 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 138 หน่วยกิต 
 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    

  รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ก าหนดรหัสรายวิชา หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
 

1) รหัสรายวิชา  ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว   
ตัวที่หนึ่งและสอง หมายถึง      คณะ/หลักสูตร 
ตัวที่สามและสี่     หมายถึง     ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา  
ตัวที่ห้า        หมายถึง  ระดับของวิชา 
ตัวที่หก         หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุ่ม หรือล าดับที่ของรายวิชา 
ตัวที่เจ็ด         หมายถึง  ล าดับที่ของวิชา   
 

2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
(ก) ตัวเลขตัวที่หนึ่งและสอง เป็นตัวเลขก าหนดรหัสประจ าคณะหรือหลักสูตร ดังนี้ 
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 11 หมายถึง          คณะวิทยาศาสตร์ 
 12 หมายถึง          คณะเกษตรศาสตร์ 
 13 หมายถึง          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 14 หมายถึง          คณะศิลปศาสตร์ 
 15 หมายถึง          คณะเภสัชศาสตร์ 
 17 หมายถึง          คณะบริหารศาสตร์ 

(ข) ตัวเลขตัวที่สามและสี่ เป็นตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุม่วิชา/สาขา/สาขาวิชา  
01    หมายถึง  สาขาวิชาพืชไร่  
02    หมายถึง  สาขาพืชสวน  
03    หมายถึง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
04    หมายถึง  สาขาวิชาประมง  
05   หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

(ค)  ตัวเลขตัวที่ห้า เป็นตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
       1 และ 2 หมายถึง วิชาชั้นต้นในระดับปริญญาตรี 

3 และ 4 หมายถึง วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษาใน 
หลักสูตร 4 ปี หรือหมายถึงวิชาชั้นกลางในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลามากกว่า 4 ปี 

 5 และ 6 หมายถึง วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาศึกษาใน 
หลักสูตรมากกว่า 4 ปี 

(ง)  ตัวเลขตัวหก เป็นตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุ่มวิชา 
0-9   หมายถึง    หมวดของรายวิชา 

 เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาฝึกทักษะ 
 เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาเคมีและจุลชีววิทยา 
 เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีสาขาผลิตภัณฑ์พืช 
 เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีสาขาผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมและการจัดการ 
 เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาการวัดและควบคุมคุณภาพ 
 เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
 เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
 เลข 9 หมายถงึ หมวดวิชาสหกิจศึกษาและวิจัย/ฝึกงาน   

(จ) ตัวเลขตัวเจ็ด เป็นตัวเลขแสดงล าดับที่ของรายวิชาในหลักสูตร  
 1-9   หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในหลักสูตร 
 

3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มภาษา                       รวม  15   หน่วยกิต 

1.1.1 กลุ่มภาษาไทย                  จ านวน  3  หน่วยกิต 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)   3(3-0-6) 
 

 1.1.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศ       รวม  12  หน่วยกิต 
1.1.2.1 ภาษาองักฤษ          จ านวน 12 หน่วยกิต   

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)    3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)   3(3-0-6) 
1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
             (English for Science and Technology) 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)  3(3-0-6) 
 
1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                           รวม  6  หน่วยกิต 

1.2.1 กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ                        เลือก  3  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life)     3(3-0-6) 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)   3(3-0-6) 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)    3(3-0-6) 

1.2.2 กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน          เลือก  3  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)       3(3-0-6) 
2100 101 กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง      3(3-0-6) 
              (Important Laws in Daily Life for a Civilian)   
 
1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจดัการ            ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 1.3.1 กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม          เลือกไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)    3(3-0-6) 
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)    3(3-0-6) 
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)     3(3-0-6) 

1.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ                  เลือก  3 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                 3(3-0-6) 
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1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                                          3(3-0-6)   
 
1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป               รวม 3 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)  3(3-0-6) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)  3(3-0-6) 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)  3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)  3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)  3(3-0-6) 
1100 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
     (Household Electrical Appliance in Daily Life) 
1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Maintenance)      3(2-2-5)   
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age - appropriate Health Care)       3(3-0-6) 
1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน (Drugs in Daily Life)         3(3-0-6) 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)                        3(3-0-6) 
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)                                               3(3-0-6) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า    102 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                จ านวน  39 หน่วยกิต 

1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I)        3(3-0-6) 
1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I)     1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)       3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 
1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)      3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)   1(0-3-0) 
1102 120 เคมีฟิสิคัล (Physical Chemistry)      3(3-0-6) 
1102 130 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)      3(2-3-4) 
1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry)       3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory)     1(0-3-1) 
1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)     3(3-0-6) 
1101 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory)  1(0-3-0) 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)   1(0-3-0) 
1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)      3(3-0-6) 
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1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)       3(3-0-6) 
1104 141 สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)       3(3-0-6) 
1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      3(3-0-6) 

   (Agricultural and Agro-Industrial Economics) 
 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                             จ านวน  50  หน่วยกิต 

1205 111 การผลิตและอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น      1(1-0-2) 
   (Introductory Agro-Production and Industry)  

1205 201 การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการแปรรูปอาหาร     1(0-3-0) 
(Skill practice in Food Processing Machinery)  

1205 221 โภชนาการกับสุขภาพ (Nutrition and Health)     2(2-0-4) 
1205 251 วิศวกรรมอาหาร 1 (Food Engineering I)     2(2-0-4) 
1205 252 วิศวกรรมอาหาร 2 (Food Engineering II)     3(2-3-4) 
1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 1 (Principles of Food Processing I)    2(1-3-2) 
1205 312 หลักการแปรรูปอาหาร 2 (Principles of Food Processing II)   3(2-3-4) 
1205 321 เคมีอาหาร (Food Chemistry)       3(2-3-4) 
1205 322 การวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis)      3(2-3-4) 
1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industrial Microbiology)  3(3-0-6) 
1205 325 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร      1(0-3-0) 

(Food Industrial Microbiology Laboratory)    
1205 326 สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร     2(1-3-2) 

(Agro-Industrial Plant Environment and Sanitation)   
1205 354 การเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร    3(3-0-6) 

   (Entrepreneurship and Innovation in Food Industry)  
1205 361 การควบคุมคุณภาพอาหาร (Food Quality Control)    3(2-3-4) 
1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ     4(4-0-8) 

(Food Safety and Quality Assurance System)   
1205 381 สถิติเพ่ือการวิจัยทางอุตสาหกรรมเกษตร      3(2-3-4) 

(Statistical Methods for Agro-Industrial Research)   
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1205 413 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร     3(2-3-4) 
(Innovation and Agro-Industrial Product Development)   

1205 453 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร       3(3-0-6) 
(Agro-Industrial Plant Management)  

1205 471 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น    2(2-0-4) 
(Introduction to Supply Chain and Logistics Management in  
Agro-Industry)   

1205 457 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    2(0-6-0) 
(Computer Applications in Food Technology)  

1205 491 สัมมนา (Seminar)        1(1-0-2) 
 
2.3 กลุ่มวิชาชพีเลือก                            ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต     

1205 411 เทคโนโลยีขนมไทย (Thai Desserts Technology)    3(2-3-4) 
1205 431 เทคโนโลยีผักและผลไม้ (Fruit and Vegetable Technology)   3(2-3-4) 
1205 432 เทคโนโลยีธัญชาติ (Cereal Technology)     3(2-3-4) 
1205 433 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Beverage Technology)     3(2-3-4) 
1205 434 เทคโนโลยีเบเกอรี (Bakery Technology)     3(2-3-4) 
1205 441 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก      3(2-3-4) 

(Meat and Poultry Product Technology) 
1205 442 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (Dairy Product Technology)    3(2-3-4) 
1205 443 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (Fishery Product Technology)   3(2-3-4) 
1205 472 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร (Food Packaging Technology)   3(2-3-4) 
1205 481 อาหารโมเลกุลของอาหารไทย (Molecular Gastronomy of Thai Food)   3(2-3-4) 
1205 482 อาหารเพ่ือสุขภาพ (Functional Foods)     3(2-3-4) 
1205 483 การใช้ประโยชน์จากของเสียและวัสดุเศษเหลือ      3(2-3-4) 

(Waste and By-Product Utilization) 
 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แผนปกติ                     จ านวน   7  หน่วยกิต 

1205 492 โครงงานวิจัย 1 (Senior Project I)      1(1-0-2) 
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1205 493 โครงงานวิจัย 2 (Senior Project II)      3 หน่วยกิต 
1205 494 การฝึกงาน (Practical Training)    3 หน่วยกิต  

แผนสหกิจศึกษา           จ านวน   7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education)   1(1-0-2) 
1205 495 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 หน่วยกิต 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก
เรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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3.1.5 แผนการศึกษา 
     แผนการศึกษาปกต ิ

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
เฉพาะ 1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I) 3(3-0-6) 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 
1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 
1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 
1205 111 การผลิตและอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น  
              (Introductory Agro-Production and Industry) 

1(1-0-2) 

รวม (Total) 19 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) 

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)  3(3-0-6) 
xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
             (กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ)   

3(3-0-6) 

xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
             (กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม)   

3(3-0-6) 

เฉพาะ 1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
รวม (Total) 19 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ (กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน) 3(3-0-6) 
xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
            (กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ)   

3(3-0-6) 

เฉพาะ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 

1102 130 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 3(2-3-4) 
1205 251 วิศวกรรมอาหาร 1 (Food Engineering I) 2(2-0-4) 
1205 201 การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการแปรรูปอาหาร  
              (Skill Practice in Food Processing Machinery) 

1(0-3-0) 

รวม (Total) 19 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

เฉพาะ 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
             (Agricultural and Agro-industrial Economics) 

3(3-0-6) 

1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory) 1(0-3-0) 

1102 120 เคมีฟิสิคัล (Physical Chemistry) 3(3-0-6) 
1205 221 โภชนาการกับสุขภาพ (Nutrition and Health) 2(2-0-4) 

1205 252 วิศวกรรมอาหาร 2 (Food Engineering II) 3(2-3-4) 
1205 457 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    
             (Computer Applications in Food Technology) 

2(0-6-0) 

รวม (Total) 17 
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ชั้นปีที่  3  (Third Year)  
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  
(English for Career Preparation) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 1104 141 สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)   3(3-0-6) 
1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 1 (Principles of Food Processing I) 2(1-3-2) 

1205 321 เคมีอาหาร (Food Chemistry) 3(2-3-4) 
1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industrial Microbiology) 3(3-0-6) 
1205 325 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร  
              (Food Industrial Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

1205 361 การควบคุมคุณภาพอาหาร (Food Quality Control) 3(2-3-4) 
รวม (Total) 18 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

เฉพาะ 1205 312 หลักการแปรรูปอาหาร 2 (Principles of Food Processing II) 3(2-3-4) 
1205 322 การวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis) 3(2-3-4) 
1205 326 สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  
              (Agro-Industrial Plant Environment and Sanitation) 

2(1-3-2) 

1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ  
             (Food Safety and Quality Assurance System) 

4(4-0-8) 

1205 381 สถิติเพ่ือการวิจัยทางอุตสาหกรรมเกษตร  
              (Statistical Methods for Agro-Industrial Research) 

3(2-3-4) 

1205 354 การเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร  
             (Entrepreneurship and Innovation in Food Industry) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
รวม (Total) 21 
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ชั้นปีที่  4  (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

เฉพาะ 1205 413 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
              (Innovation and  Agro-Industrial Product Development) 

3(2-3-4) 

1205 453 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
              (Agro-Industrial Plant Management) 

3(3-0-6) 

1205 471 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น   
             (Introduction to Supply Chain and Logistics Management in 

Agro-Industry) 

2(2-0-4) 

1205 491 สัมมนา (Seminar)  1(1-0-2) 

1205 492 โครงงานวิจัย 1 (Senior Project I)  1(1-0-2) 
1205 xxx วิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x) 

1205 494 การฝึกงาน (Practical Training))  3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 16 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)        
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
เฉพาะ 1205 493 โครงงานวิจัย 2 (Senior Project II) 3 หน่วยกิต 

1205 xxx วิชาชีพเลือก 2  3(x-x-x) 
รวม (Total) 9 
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
ศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
เฉพาะ 1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I) 3(3-0-6) 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 
1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 
1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) 

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)  3(3-0-6) 
xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
             (กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ)   

3(3-0-6) 

xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
             (กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม)   

3(3-0-6) 

เฉพาะ 1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1205 111 การผลิตและอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น  
              (Introductory Agro-Production and Industry) 

1(1-0-2) 

เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
รวม (Total) 20 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ (กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน) 3(3-0-6) 
xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
            (กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ)   

3(3-0-6) 

เฉพาะ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 

1102 130 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 3(2-3-4) 
1205 251 วิศวกรรมอาหาร 1 (Food Engineering I) 2(2-0-4) 
1205 201 การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการแปรรูปอาหาร  
              (Skill Practice in Food Processing Machinery) 

1(0-3-0) 

รวม (Total) 19 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

เฉพาะ 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
             (Agricultural and Agro-industrial Economics) 

3(3-0-6) 

1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory) 1(0-3-0) 

1102 120 เคมีฟิสิคัล (Physical Chemistry) 3(3-0-6) 
1205 221 โภชนาการกับสุขภาพ (Nutrition and Health) 2(2-0-4) 

1205 252 วิศวกรรมอาหาร 2 (Food Engineering II) 3(2-3-4) 
1205 457 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    
             (Computer Applications in Food Technology) 

2(0-6-0) 

รวม (Total) 17 
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ชั้นปีที่  3  (Third Year)  
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  
(English for Career Preparation) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 1104 141 สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)   3(3-0-6) 
1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 1 (Principles of Food Processing I) 2(1-3-2) 

1205 321 เคมีอาหาร (Food Chemistry) 3(2-3-4) 
1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industrial Microbiology) 3(3-0-6) 
1205 325 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร  
              (Food Industrial Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

1205 361 การควบคุมคุณภาพอาหาร (Food Quality Control) 3(2-3-4) 
รวม (Total) 18 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

เฉพาะ 1205 312 หลักการแปรรูปอาหาร 2 (Principles of Food Processing II) 3(2-3-4) 
1205 322 การวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis) 3(2-3-4) 
1205 326 สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  
             (Agro-Industrial Plant Environment and Sanitation) 

2(1-3-2) 

1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ 
              (Food Safety and Quality Assurance System) 

4(4-0-8) 

1205 381 สถิติเพ่ือการวิจัยทางอุตสาหกรรมเกษตร  
              (Statistical Methods for Agro-Industrial Research) 

3(2-3-4) 

1205 354 การเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร  
              (Entrepreneurship and Innovation in Food Industry) 

3(3-0-6) 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education) 1(1-0-2) 
เลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

รวม (Total) 22 
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ชั้นปีที่  4  (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
เฉพาะ 1205 413 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  

              (Innovation and Agro-Industrial Product Development) 
3(2-3-4) 

1205 453 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  
              (Agro-Industrial Plant Management) 

3(3-0-6) 

1205 471 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น   
(Introduction to Supply Chain and Logistics Management in 
Agro-Industry) 

2(2-0-4) 

1205 491 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
1205 xxx รายวิชาชีพเลือก 1  3(x-x-x) 
1205 xxx รายวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

เฉพาะ 1205 495 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 
รวม (Total) 6 
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา   
1. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

1.1 กลุ่มภาษา         
1.1.1 กลุ่มภาษาไทย    

1411 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด ศิลปะการใช้ภาษาไทย การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
แสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 

Language and communication and thoughts;  art of using Thai language; text analysis;  
writing to express ideas;  report writing 
 

1.1.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศ          รวม  12  หน่วยกิต 
1.1.2.1 ภาษาอังกฤษบังคับ        จ านวน  12  หน่วยกิต   

1421 102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)             3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

การเข้าใจบทพูดและข้อเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นๆ และชัดเจน สื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างไม่
ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่ และสิ่งของ 

Comprehending short and clear spoken and written English;  using simple English to 
communicate about oneself, people, places and things 
 
1421 103  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

การเข้าใจบทพูดและข้อเขียนภาษาอังกฤษ สื่อสารด้วยภาษาที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และอาชีพต่าง ๆ 

Comprehending spoken and written English;  using more complex English to 
communicate about daily life and career-related topics 
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1421 222  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

การจับใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับย่อ
หน้าในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing in science and technology contexts 
  
1421 218  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  

(English for Career Preparation) 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

การจับใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับย่อ
หน้าเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing for career preparation 
 

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                         รวม  6  หน่วยกิต 

1.2.1 กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ                        บังคับเลือก  3  หน่วยกิต 

1406 111  ความสุขในชีวิต (Happiness in Life) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

มโนทัศน์และขอบเขตของความสุข มิติของความสุข ชีวิตกับความหมาย ชีวิตที่มีความสุขในอดีต และ
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ความสุขในสังคมตะวันตก การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ความสุขในสังคม
ตะวันออก ความสุขในบริบทของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การสร้างความสุขในชีวิต  การดูแล
สุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมของความสุข กิจกรรมยามว่างและงานอดิเรก การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ 
การแก้ปัญหาส่วนบุคคล การจัดการชีวิตให้มีความสุข การวางแผนชีวิต ความสมดุลระหว่างกิจส่วนตัวกับกิจของ
สังคม 

Concepts and scope of happiness;  dimensions of happiness;  life and meanings;  
happy life in the past and the present, change of happiness worldviews in the Western society, 
change of happiness worldviews in Eastern society;  happiness in the context of socio-cultural 
diversity;  how to be happy;  health care;  arrangement of happy environments, leisure and 
hobbies;  mental health reinforcement;  resolutions for individual problems;  life management 
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for happiness, planning life;  balance between individual and social affairs    
 

1431 110  มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล 
ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล การอ่านวิเคราะห์บทความ 

Relationship between man and reason;  characteristics and patterns of reasoning;  
assessment of reasoning;  logical fallacies;  analytical reading of articles 

 
1447 200  มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ความส าคัญและความจ าเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ องค์ประกอบ รูปแบบ และเครื่องมือ          
ในการสื่อสารของมนุษย์ จิตวิทยาและบริบททางสังคมของการสื่อสาร  หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคม
สมัยใหม่ การสืบค้นสารสนเทศ และการน าเสนอข้อมูลเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

Importance and need for communication;  processes, elements, forms and tools of 
human communication;  psychology and contexts of communication;  functions and roles of 
communication in modern society;  search of information;  utilization of information for 
communicative purposes 

 
1.2.2 กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน     บังคับเลือก  3  หน่วยกิต 

1432 103  วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาค
อาเซียนสมัยแรกเริ่มถึงปัจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนต่อกลุ่มคน
ในอาเซียน การเข้ามาของชาวตะวันตกและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อชุมชนอาเซียน อาเซียนและ     
ความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดก าเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมการกินอยู่และภูมิปัญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น 

ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to present;  
adoption of Indian and Chinese cultures;  influences of Chinese and Indian cultures on ASEAN 
peoples;  Western powers in ASEAN countries and their cultural influences on ASEAN societies;  
Post World War II changes;  establishment of ASEAN;  social and cultural diversities;  traditional 
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livelihood and wisdom;  ASEAN after Cold War 
   
2100 101  กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง    

 (Important Laws in Daily Life for a Civilian)    
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระบบกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล สิทธิ กฎหมายว่าด้วยนิติ
กรรม กฎหมายทรัพย์และทรัพย์สิน กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายลักษณะครอบครัว 
เอกเทศสัญญาในชีวิตประจ าวัน กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง การระงับข้อพิพาท
และกระบวนการยุติธรรมของไทย   

Introduction to law;  legal systems;  law on person, rights;  law on juristic acts, law on 
things and property;  law on obligations;  law on wrongful acts;  law on family;  specific 
contracts in daily life;  criminal law;  constitutional law and administrative law;  dispute 
resolution and Thai justice system 
 

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจดัการ       
 1.3.1 กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม      

1013 001  การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

สุขภาพและปัญหาสุขภาพในสังคมไทย การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพบุคคล การออกก าลังกาย 
อารมณ์และการจัดการอารมณ์ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภัยทางเพศและการป้องกัน
ภัยทางเพศ ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพื่อด ารงชีวิต พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย การใช้ยาในชีวิตประจ าวัน การ
บริโภคอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร ความร้อนและพลังงานของร่างกาย วิทยาศาสตร์การมีความสุขในชีวิต 

Health and health problems in Thai society;  health care and health promotion;  
exercise;  emotion and emotional management;  sexual risk behavior and sexual transmitted 
disease, sexual danger and prevention;  important life skill for living;  behavior of drug 
consumption in Thai society;  drug consumption;  food consumption for health;  food safety;  
heat and body energy, sciences of happiness in life 
    
1100 109  วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)            3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กายภาพ ปรากฏการณ์ท้องฟ้า วิทยาศาสตร์ของโลก  
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ปรากฏการทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน พลังงานกับชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ืออนาคต เคมีในชีวิตประจ าวัน  โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก เคมีอาหาร ชั้นบรรยากาศของโลก และมลพิษ
ทางอากาศ  การป้องกันและการจัดการกับขยะอันตราย 

Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena; earth science;  
physical phenomena and the usage in daily life;  energy and life;  science and technology for 
future earth’s atmosphere and air pollution;  the world of polymers and plastics, preventing 
and manipulating the common hazardous wastes 
   
1100 147  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม   การสืบค้นหาข้อมูลสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พลังงาน และพลังงานทดแทน มลพิษและสารพิษอันตรายในชีวิตประจ าวัน สภาวะโลกร้อน  การจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  บทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  โครงงานจิตอาสาสร้างส านึก
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 

Concepts of environment;  search for environment information;  ecosystems and 
biodiversity;  energy and sustainable energy;  pollutants and hazardous waste in life;  climate 
change;  environmental management and sustainable development; roles of youth in 
environmental management, environmental volunteer project and activities 
  

1.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ              
1703 110  ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                     3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ความหมายและความส าคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการพัฒนาอาชีพ การจัดการหนี้สิน  
การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  การวางแผนภาษี การวางแผน 
เพ่ือการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 

Meaning and importance of personal financial management, personal financial 
planning process, economic system, sufficiency economy, application in daily life and career 
development;  debt management, investment planning, insurance planning, risk management, 
tax planning, planning for retirement, developing the quality of personal life  
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1708 200  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐ          
กับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธเศรษฐศาสตร์ การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้
บริบทเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Principles and concept of Sufficiency Economy;  globalization and Sufficiency 
Economy;  roles of government in development according to Sufficiency Economy guideline;  
way of life;  the application of Sufficiency Economy;  knowledge management;  human resource 
development;  Sufficiency Economy and  Buddhist Economics;  production and distribution of 
products under Sufficiency Economy and Buddhist Economics context;  sustainable 
development 

1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป          
1432 100  มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ความหมายของอารยธรรม พัฒนาการส าคัญทางอารยธรรมหลักของมนุษย์ในพื้นที่และช่วงเวลาต่าง ๆ   
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน จีน และอินเดีย การ
สร้างระบบการเมืองแบบจักรวรรดิ การสร้างจักรวรรดิ ศาสนากับอารยธรรม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกต่อ
โลกตะวันออก การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคจักรวรรดินิยมตก 
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคร่วมสมัย 

Definition of civilization;  important developments of major civilizations in different 
geographical areas and periods;  natural environments and human settlements in Mesopotamia, 
Ancient Egypt, Ancient Greece, Ancient Roman, China, and India;  rise of the empire political 
system, religions and civilizations;  influences of Western civilizations on the Eastern world;  
exchanges and interactions between western and eastern civilizations;  age of Western 
Imperialism;  changes in the contemporary world 

 
1432 101  วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกภูมิปัญญาของไทย หัวข้อที่
อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 



42 

 

 

Development of Thai society and culture;  analytical tools from Thai intellectual 
heritage;  selected topics of interest related to alternative solutions amidst social, economic, 
and cultural changes 
 
1432 102  วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ และทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน  กลุ่มคนในภาค
อีสาน   สังคมและวัฒนธรรมของภาคอีสานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ 
สมัยล้านช้างสมัยรัตนโกสินทร์  ศิลปกรรมภาคอีสาน  ศาสนาและความเชื่อของผู้คนในภาคอีสาน  เศรษฐกิจ 
ภาคอีสาน  อาหารการกินของคนอีสาน  ศิลปะการแสดงอีสาน การแต่งกายของคนอีสาน 

Geography and regional characteristics of I-san;  peoples in I-san;  I-san society and 
culture in Prehistoric times;  Dvaravati period, I-san during the times of the ancient Khmer’s 
influence, LanXang period, Rattanakosin period;  art of I-san;  religions and beliefs of I-san 
people;  I-san economy food consumption of I-san people;  performing arts of I-san 
traditional dress of I-san 
  
1445 100  พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

แนวคิด พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่าง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย พลวัต
ทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ และยูโรโซน นโยบายประชา
นิยม พลวัตการเมืองไทย ชาตินิยม รัฐประหาร การเมืองประชานิยม พลวัตสังคมไทย การท้องในวัยเรียน และการ
อยู่ก่อนแต่งของนักศึกษา เพศวิถี ศัลยกรรม พลวัตทางวัฒนธรรมของไทย การแต่งกาย การคลั่งดารา นักร้อง
เกาหลี โทรศพัท์มือถือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ 

Concepts, development and relationship between Thai politics, economics, society 
and culture;  dynamics of Thai economics;  Thai economic crisis, hamburger and Eurozone crisis, 
populism economy;  dynamics of Thai politics;  nationalism; coup d'état;  populism politics;  
dynamics of Thai society;  teen mom and cohabitation;  gender plastic surgery;  dynamics of 
Thai culture;  clothing;  Korean idol mania;  mobile phone and technology 
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1507 100  สังคมกับสุขภาพ (Society and Health) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพของประชาชน โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดและแนวทางการจัดการ
ด้านสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขที่แตกต่างกันไปตามบริบทของความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยม           
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

Social factors related to health status Scio-economic, cultural, political structure and 
environment which impacted on health status and behavior concepts and practices about 
health and health service system in difference context of culture, belief, value, socio-economic 
system  
 

1100 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
(Household Electrical Appliance in Daily Life)  

           3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า ทฤษฎีพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า หลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด 

Electrical sources;  basic principles of electricity and electric circuits;  principles, 
theories and applications;  energy saving household appliances;  safety and energy saving 
     
1439 104  การดูแลสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Maintenance)   3(2-2-5)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

ความหมาย  ขอบข่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย  การประเมิน และทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การเล่นกีฬา
ประเภทบุคคล  และประเภททีม  การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา การน าความรู้ 
เรื่องสมรรถภาพทางกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

Definition, scope, basic knowledge of physical fitness;  enhancement of physical 
fitness;  evaluation and test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  individual 
and team sports;  prevention of injuries from exercising for health and sports;  applying 
knowledge of physical fitness in daily life   
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1502 100  การดูแลสุขภาพตามวัย (Age - appropriate Health Care) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

บทน าการดูแลสุขภาพตามเพศและวัย  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์  
การปฏิสนธิ  การก าหนดเพศทารกและการก าเนิดทารก พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์  
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงอายุได้แก่ มารดาขณะตั้งครรภ์ ทารก มารดาหลัง
คลอด เด็กวัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยเจริญพันธุ์ วัยทอง และวัยสูงอายุ การให้วัคซีน โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์
และการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันโรค การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย ภาวการณ์มี
บุตรยากและวิธีพิเศษส าหรับการแก้ปัญหา จิตวิทยาพัฒนาการ 

Introduction to age-appropriated health care;  anatomy and physiology of human 
reproductive system;  fertilization, sex determination and childbirth;  prenatal developments 
and defects, physiological changes and health care for pregnancy, new born and mother, pre-
school, school ages, adolescents, adults, golden age and the elderly;  vaccination;  sexually 
transmitted diseases and prevention;  family planning and birth control;  common genetic 
disorders;  infertility and treatments;  developmental psychology 
  
1503 100  ยาในชีวิตประจ าวัน (Drugs in Daily Life) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รูปแบบยา
เตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย เทคนิคการใช้ยาแบบต่างๆ สิทธิผู้บริโภคและค าประกาศสิทธิผู้ป่วย 
ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ ยาสามัญประจ าบ้าน  สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สมุนไพรในการ
สาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพรยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ  ยาที่ใช้ในระบบ       
ทางเดินอาหาร ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง  ยาคุมก าเนิดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม  เวชส าอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพ 

Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and 
health;  first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  
consumer rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores and quality drug stores;  
nonprescription drugs;  herbs in daily life, herbs in primary health care and in list of herbal 
medicinal products;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs for 
skin diseases;  birth control drugs;  herbs and products for health and beauty;  cosmeceuticals 
and health supplement products;  foods for health 
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1700 100  การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)               3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

แนวคิด และแนวปฏิบัติด้านการจัดการสมัยใหม่เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ประเภท
องค์การธุรกิจ รูปแบบการจัดตั้งองค์การธุรกิจ แหล่งที่มาของเงินทุนและเอกสารทางการเงิน การบริหารงาน
กิจกรรมธุรกิจขององค์การ ด้านการจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การเงินและการบัญชี 
อิทธิพลสภาพแวดล้อมต่อธุรกิจและกลยุทธ์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Concepts and modern managerial practices for business application;  forms of 
business ownership;  sources of funds and financial documents;  business activities operations 
such as management;  marketing;  human resource management;  operation;  finance and 
accounting;  influences of business environment and business strategies for business decision 
making 
   
1701 102  การจัดการชีวิต (Life Management)                    3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

การจัดการชีวิต การจัดการความม่ันคงในชีวิต การสร้างสมดุลชีวิต การใช้ชีวิตในสังคม การจัดการ
เพศสัมพันธ์ การใช้หลักศาสนาในการจัดการชีวิต การเป็นผู้น า 

Life management; life security;  financial management and investment, life balancing 
life in a society sexual relation management religion for life, leadership 
  
2. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I)          3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  

 ความคิดรวบยอดทางชีววิทยา ก าเนิดและธรรมชาติของชีวิต รากศัพท์ภาษากรีกและภาษาละตินทาง
ชีววิทยา  เซลล์ เคมีของชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เซลล์โปรคาริโอตและเซลล์ยูคาริโอต  การหายใจของ
เซลล์  การสังเคราะห์ด้วยแสง  ความสืบเนื่องของชีวิต ไมโตซีสและไมโอซีส การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครงสร้าง
และหน้าที่ของดีเอ็นเอ การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีน  ทฤษฎีและหลักฐานทางวิวัฒนาการ 
กลไกวิวัฒนาการ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 Concepts in biology, origin and nature of life, Greek and Latin roots in biology;  cells, 
chemistry of life, cell structures and functions, prokaryotic and eukaryotic cells;  cellular 
respiration;  photosynthesis;  perpetuation of life, mitosis and meiosis, pattern of inheritance, 
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DNA structure and function, expression and regulation of gene;  evolution theory and evidence, 
mechanism of evolution;  biodiversity 
 
1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I)         1(0-3-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1101 101 ชีววิทยา 1 (ยกเว้นเคยเรียนผ่านวิชานี้มาก่อน) 
 การใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์พืช เซลล์สัตว์และคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์  กระบวนการสังเคราะห์

แสง  การหายใจของเซลล์  การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส  การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส  พันธุศาสตร์  อาณาจักร   
มอเนอรา โปรตีสตา ฟังไจ พืช สัตว์ 

 Using of microscope;  plant cells, animal cells and membrane properties;  
photosynthesis;  cellular respiration;  mitosis;  meiosis;  genetics; Monera, Protista, Fungi, 
Plantae, Animalia  
 

1102 104  เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  

อะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหว่างโมเลกุล  โมล ความเข้มข้นและปริมาณสัมพันธ์   
อุณหพลศาสตร์เคม ี จลพลศาสตร์เคมี  ของแข็ง  ของเหลวและแก๊ส การเปลี่ยนวัฏภาค สารละลายและสมบัติของ
สารละลาย  สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย  กรด-เบสและสมดุลกรด-เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์  นิวเคลียร์เคมี 

Atoms and periodic table;  chemical bonds and intermolecular forces;  moles,  
concentration and stoichiometry;  thermochemistry;  chemical kinetics;  solid,  liquids and gases, 
phase changes, solutions and their properties;  chemical and solubility equilibrium;  acid-base 
and equilibrium;  electrochemistry;  organic chemistry;  nuclear chemistry 

 
1102 105  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)   

1(0-3-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : 1102 104 เคมีทั่วไป (ยกเว้นเคยเรียนวิชานี้มาก่อน)  

ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ์  เทอร์โมไดนามิกส์  สมบัติคอลลิเกทีฟ  สมดุลเคมี  การไทเทรต 
กรด-เบส  ความว่องไวของโลหะ  เคมีไฟฟ้า  การวิเคราะห์คุณภาพน้ า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

Chemical reactions and stoichiometry;  thermodynamics;  colligative properties;  
chemical equilibrium;  acid-base titration;  reactivity of metals;  electrochemistry;  water quality 
analysis;  hydrocarbon compounds 
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1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 104  เคมีทั่วไป  หรือ  

   1102 107 เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 พันธะเคมี  ความเป็นกรดของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  

สเตอริโอเคมี  อัลคิลเฮไลด์  แอลกอฮอล์  ฟีนอล  อีเทอร์  อัลดีไฮด์  คีโตน  กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์  เอมีน  
สารชีวโมเลกุล    

 Chemical bonding;  acidity of organic compounds;  chemical reactions of organic 
compounds;  hydrocarbons compounds;  stereochemistry;  alkyl halides;  alcohols,  phenol;  
ethers;  aldehydes;  ketones;  carboxylic acids and derivatives;  amines;  biomolecules 

 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1102 110 เคมีอินทรีย์ หรือ  

    1102 112 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  
   (ยกเว้นเคยเรียนผ่านวิชา 1102 110 หรือ 1102 112 มาก่อน) 

 เทคนิคพ้ืนฐานในการแยกสารอินทรีย์  การท าสารอินทรีย์ให้บริสุทธิ์  สมบัติทางกายภาพและเคมี
ของสารอินทรีย์ 

 Basic techniques in organic compound separation;  purification of organic 
compounds;  physical and chemical properties of organic compounds 

 
1102 120 เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry) 3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 104 เคมีทั่วไป 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 พฤติกรรมของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง  ฟังก์ชันสภาวะทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่ศูนย์ กฎข้อที่

หนึ่ง กฎข้อที่สองและกฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานอิสระของกิ๊บส์ เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี 
สมดุลระหว่างวัฏภาค  จลนพลศาสตร์เคมี อันดับของปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยา ทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยาเคมี  เคมีไฟฟ้า ทฤษฎีของอิเล็กโตรไลท์ ศักย์เยื่อ ขั้วไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ของเซลล์กัลวานิกท่ีผันกลับได้ การใช้ประโยชน์จากแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ 

 Ideal and real gas behavior;  thermodynamics state function; 0th, 1st, 2nd and 3rd law 
of thermodynamics; Gibbs’s free energy; thermodynamics and chemical equilibrium; phase 
equilibrium;  chemical kinetics, reaction order, reaction mechanism, factors effected rate of 
reaction, theories of chemical reactions;  electrochemistry, theories of electrolyte,  potential of 
membrane, electrode and electrochemical cell, thermodynamics of reversible galvanic cell, 
applications of electromotive force of cell 
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1102 130  เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป  หรือ  

1102 107 เคมีส าหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ 2 

 

 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี  
  เทคนิคและวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ความผิดพลาดในทางสถิติ  การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก   

การวิเคราะห์โดยปริมาตร  ไทเทรตแบบตกตะกอน  ไทเทรตกรดเบสเชิงซ้อน  ไทเทรตสารประกอบเชิงซ้อน  
ไทเทรตรีดอกซ์  หลักการพ้ืนฐานของวิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้า  หลักการของวิธีทางโครมาโตกราฟี 

 Techniques and quantitative analysis methods;  statistical error;  gravimetric analysis;  
volumetric analysis;  precipitation titration;  complex acid-base titration;  complex compound 
titration;  redox titration;  basic principle of electrochemical analysis methods;  principle of 
chromatographic methods 
    

1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 110 เคมีอินทรีย์  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี   
 โครงสร้าง คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ และหน้าที่ของชีวโมเลกุล  คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิค เอนไซม์และโคแฟคเตอร์  พลังงานของเซลล์  เมแทบอลิซึมเบื้องต้นของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิค  การแสดงออกของยีนและการควบคุม 

 Structures, physical and biological properties and functions of 
biomolecules, carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, enzymes and 
cofactors;  cell bioenergetics;  introduction to metabolism of carbohydrates,  proteins, 
lipids, nucleic acids;  gene expression and regulation 
 

3(3-0-6) 

1101 201  ปฏิบัติชีวเคมี (Biochemistry Laboratory)               1(0-3-1) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  1101 200 ชีวเคมี  (ยกเว้นเคยเรียนวิชานี้มาก่อน) 
 การวิเคราะห์ชนิดของน้ าตาล  การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน  การตกตะกอนโปรตีน  การวิเคราะห์

ไขมัน  คุณสมบัติของเอ็นไซม์  การสกัดดีเอ็นเอ 
 Qualitative tests of sugar;  quantitative tests of protein;  protein precipitation;  

enzyme properties;  lipid characterization;  DNA extraction 
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1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)         3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 200  ชีวเคมี และ 1101 201  ปฏิบัติการชีวเคมี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 หลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์  สัณฐานวิทยา  สรีรวทิยา  เมแทบอลิซึม  การสืบพันธุ์  

พันธุกรรมและการเจริญของจุลินทรีย์  การจ าแนกและการจัดหมวดหมู่ของจุลินทรีย์  การควบคุมการเจริญของ
จุลินทรีย์  การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน  จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  

 Principles of microscopy;  morphology;  physiology;  metabolism;  reproduction;  
genetics and growth of microorganism;  identification and classifications of microorganism;  
microbial growth control;  infection and immunity;  microorganisms in agriculture, food, industry 
and environment  

 
1101 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory)         1(0-3-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป  
    (ยกเว้นเคยเรียนผ่านวิชานี้มาก่อน) 
 ข้อปฏิบัติและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  การใช้กล้องจุลทรรศน์  การย้อมสี

แบคทีเรีย  การเพาะเลี้ยง การแยก การควบคุม การจัดจ าแนกและการจัดหมวดหมู่แบคทีเรียและรา  การตรวจหา
จ านวนจุลินทรีย์ในอาหาร น้ า นม ดิน และน้ าเสีย  

 Practices and safety in microbiological laboratory;  use of microscopes; bacterial 
staining;  cultivation, isolation, control, classification and identification of bacteria and fungi;  
determining the number of microbes in food, water, milk, soil and sewage 
 
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1(0-3-0)  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1103 123 ฟิสิกส์ท่ัวไป1 (ยกเว้นเคยเรียนผ่านวิชานี้มาก่อน) 
 หลักการของการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการเขียนกราฟและการเขียน

รายงาน  กลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล  เทอร์โมไดนามิกส์ 
 Principles of measurement in physical quantities;  data analysis;  graphing 

techniques and report writing;  mechanics;  fluid mechanics;  thermodynamics 
 
1103 123 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (General Physics I) 3(3-0-6)  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 กลศาสตร์  กลศาสตร์ของไหล  ความร้อน  เทอร์โมไดนามิกส์  คลื่น 
 Mechanics;  fluid mechanics;  heat;  thermodynamics;  waves 
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1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)  3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์  อินทิกรัล  เทคนิคการอินทิเกรตและ

การประยุกต์  การประมาณค่าของอินทิกรัลจ ากัดเขต  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
 Limits and continuity;  derivatives of functions and applications;  integrals; 

techniques of integration and applications;  approximations of definite integrals;  improper 
integrals 

  
1104 141 สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 วิธีเชิงสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย  ความน่าจะ

เป็น  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง  การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปัวส์
ซอง  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง  การแจกแจงปกติ  การแจกแจงแบบที  การแจกแจงไค
ก าลังสอง  การแจกแจงแบบเอฟ  การสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมุติฐาน  การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

 Statistical method and data analysis;  measures of central tendency;  measures of 
dispersion;  probability;  random variables;  probability distribution of discrete random variables;  
binomial distribution;  Poisson distribution;  probability distribution of continuous random 
variables;  normal distribution;  t-distribution;  chi-square distribution;  F-distribution; sampling;  
estimation of parameters;  testing of hypothesis;  simple regression analysis 

 
1200 200  เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     
               (Agricultural and Agro-Industrial Economics) 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักการทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร ปัจจัยด้านปริมาณ 
ความต้องการ และตลาดสินค้า สหกรณ์การเกษตร และบทบาทอุตสาหกรรมเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Agriculture and Agro-Industrial conomics;  principle of conomics theory;  applications 
that suitable the content of agricultural and agro-industry;  allocation of resources;  factors of 
demand, supply and market products;  agriculture cooperative and role of industry agriculture 
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which is resulted in order to economy development 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
1205 111  การผลิตและอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น       

(Introductory Agro-Production and Industry) 
1(1-0-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

บทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมเกษตร  ความสัมพันธ์ของการเกษตรกับอุตสาหกรรม
เกษตร  ชนิด ประเภท ฤดูกาล และแหล่งวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเกษตร  ระบบอาหาร  การพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร  คุณภาพและมาตรฐานอาหารของตลาดโลก 

Role and importance of agro-industry; relationships of agriculture and agro-industry;  
types, categories, seasons and sources of raw materials for agro-industry;  food systems;  agro-
industry development; quality and food standards for world market 
   
1205 201  การฝึกปฏิบัติการใชเ้ครื่องมือในการแปรรูปอาหาร     

(Skill Practice in Food Processing Machinery)  
1(0-3-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

การเขียนแบบเบื้องต้น  ส่วนประกอบ การใช้งานการบ ารุงรักษาเครื่องมือแปรรูปด้านอุตสาหกรรม
เกษตร 

Basic drawing;  components and functions of machines;  operating and maintaining 
machines used for processing Agro-Industrial products 

 
1205 221  โภชนาการกับสุขภาพ (Nutrition and Health)  2(2-0-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

หน้าที่และประโยชน์ของสารอาหาร และน้ า  ภาวะทุพโภชนาการ  การประเมินภาวะทางโภชนาการ  
โภชนาการส าหรับช่วงชีวิตต่างๆ  การเลือกอาหารและการประกอบอาหารอย่างสงวนคุณค่า  ความปลอดภัยใน
การบริโภคอาหาร อันตรายทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ  อาหารเพื่อสุขภาพ  ฉลากโภชนาการ  

Functions and benefits of nutrients and water;  malnutrition;  assessment of 
nutritional status;  nutrition throughout life cycle;  food selection and preparation procedures 
for nutrient retention;  food safety, physical, chemical, biological hazards;  health foods;  
nutrition labels 



52 

 

 

1205 251  วิศวกรรมอาหาร 1 (Food Engineering I) 2(2-0-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1103 123 ฟิสิกส์ท่ัวไป  

และ 1104 126 แคลคูลัส 1 
 

 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  
ความส าคัญของวิศวกรรมอาหารต่อเทคโนโลยีการอาหาร  หน่วยและมิติ  สมดุลมวลสารและ

พลังงาน  กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์  การถ่ายเทความร้อน  การถ่ายเทมวล 
Role of food engineering in food technology;  unit and dimension;  mass and energy 

balance;  fluid mechanics;  thermodynamics;  heat transfer;  mass transfer 
 

1205 252  วิศวกรรมอาหาร 2 (Food Engineering II)     3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1205 251 วิศวกรรมอาหาร 1  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

แหล่งของพลังงานที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร  ระบบท าความเย็น  การแช่แข็ง การบด การลดขนาด 
การกรอง การตกตะกอน การกวนและการผสม การกลั่น การระเหย การดูดซึม การสกัด และการประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการวิศวกรรมแปรรูปอาหาร  

Sources of energy using in food processing;  cooling unit;  freezing;  grinding;  size 
reduction;  filtration;  sedimentation;  mixing and agitation;  distillation;  evaporation;  
absorption;  extraction;  application of unit operation in food process engineering  

 
1205 311  หลักการแปรรูปอาหาร 1 (Principles of Food Processing I)    2(1-3-2) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

หลักการแปรรูปอาหาร  การเตรียมวัตถุดิบและน้ าก่อนการแปรรูป  การท าแห้ง  การท าให้เข้มข้น  
การแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิต่ า  การแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิสูง  

Principle of food processing;  water and raw material preparation for food processing;  
drying;  concentration;  low and high temperature food processing   
 
1205 312  หลักการแปรรูปอาหาร 2 (Principles of Food Processing II)  

 
3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 1  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

การแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ  การฉายรังสี  การใช้ความร้อนแบบโอห์ม
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มิก  การแปรรูปโดยใช้กระแสไฟฟูาแบบเป็นจังหวะ  การหมัก  เทคโนโลยีเอนไซม์  การแปรรูปโดยใช้ความดันสูง  
เทคโนโลยีเฮอเดิล  การแปรรูปอาหารโดยเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์  การใช้สารเคมี เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์อาหาร
และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูป 

Food processing by using microwave heating;  irradiation; ohmic heating;  processing 
using pulse electric field;  fermentation;  enzyme technology;  high pressure processing;  hurdle 
technology;  extrusion processing;  use of chemical compounds;  food packaging technology 
and innovation in food processing 

 
1205 321  เคมีอาหาร (Food Chemistry)  3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

สมบัติทางเคมี ชีวเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบในอาหาร  ผลการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบในอาหารที่มีผลต่อคุณภาพของอาหาร  กลไกการท างานและการใช้ประโยชน์ของวัตถุเจือปนอาหาร 
ความปลอดภัยของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 

 Chemical, biochemical, functional properties of food components;  food 
composition changes to food quality;  mechanism and using of food additives;  safety of food 
additives usage 

 
1205 322  การวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1205 321 เคมีอาหาร  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

หลักการวิเคราะห์อาหารเชิงคุณภาพและปริมาณ  การวิเคราะห์องค์ประกอบในอาหารโดยประมาณ  
หลักการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ  การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี  การวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟี  

Principles of qualitative and quantitative analysis;  proximate analysis in food, 
principles of instrumental analysis;  spectroscopic analysis;  chromatographic analysis 

  
1205 324  จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industrial Microbiology) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1112 254  จุลชีววิทยาทั่วไป  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  1205 325 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรม 

                                       อาหาร 
 

บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารและการควบคุม  
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จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดการเสื่อมเสียและอาหารเป็นพิษ  ประโยชน์ของจุลินทรีย์ และการวิเคราะห์จุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร  มาตรฐานจุลินทรีย์ในอาหาร   

Roles of microorganisms in food;  factors affecting microbial growth and control;  
food deterioration and poisoning caused by microorganisms;  benefits and analysis of 
microorganisms in food industry;  microbiological standards for food 

 
1205 325  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร     

(Food Industrial Microbiology Laboratory) 
1(0-3-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร  

เทคนิคการเจือจางตัวอย่าง  การค านวณ และการรายงานจ านวนจุลินทรีย์ในอาหาร  เทคนิคปลอด
เชื้อและการท างานในห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ทางอาหาร  การนับจ านวนจุลินทรีย์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และ
เทคนิค drop plate  การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร  การต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์  ผลของสารยับยั้ง
จุลินทรีย์ต่อการเจริญ  การเจริญของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักอาหาร  การตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรา 

Serial dilution technique;  calculating and reporting microbial count in food;  aseptic 
technique and working in food microbiology laboratory;  direct microscopic count and drop 
plate technique;  examination of microorganisms in food;  heat resistance of microorganisms;  
effect of antimicrobial agents on microbial growth;  growth of microbial populations during food 
fermentation;  examination of mycotoxin 

 
1205 326  สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

(Agro-Industrial Plant Environment and Sanitation) 
2(1-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

สิ่งแวดล้อมโรงงาน  ประเภทของมลภาวะและการควบคุม  การจัดการของเสีย  การสุขาภิบาล
โรงงาน  สุขาภิบาลส่วนบุคคล  สุขาภิบาลอาคารและเครื่องมือ  การท าความสะอาด  การควบคุมพาหะน าโรค 

Environmental industry;  classification of pollution and control;  waste management;  
plant sanitation;  personal hygiene;  plant and equipment sanitation;  plant cleaning;  pest 
control 
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1205 354  การเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร     
(Entrepreneurship and Innovation in Food Industry)  

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

บทบาทและความส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร  แนวคิดเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการ และการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ แรงจูงใจของผู้ประกอบการ คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ทักษะและทรัพยากรที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ 
การพัฒนาแผนธุรกิจ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 

Role and importance of entrepreneurship in food industry, concept of 
entrepreneurship, entrepreneurship development, entrepreneurship motivation, characteristics 
of successful entrepreneurship, essential skills and resources of entrepreneur, evaluation of 
business opportunity, business plan development, food product innovations, creations of 
innovations in food industry 

 
1205 361  การควบคุมคุณภาพอาหาร (Food Quality Control)   3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ความหมายการควบคุมคุณภาพ  ปัจจัยคุณภาพ  การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  การประเมิน
คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส  การใช้สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพอาหาร  แผนภูมิคุณภาพ 

Definition of quality control;  quality factors;  analysis of physical qualities;  sensory 
evaluation;  statistics for food quality control;  quality chart 

 
1205 362 
 

ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ        
(Food Safety and Quality Assurance System)  

4(4-0-8) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ความหมาย  ความปลอดภัยของอาหาร  อันตรายและประเภท  การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
การประเมินความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง  การสื่อสารความเสี่ยง  ระบบประกันคุณภาพขั้นพ้ืนฐาน  ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ในห่วงโซ่อาหาร  GMP, HACCP, ISO 22000  มาตรฐานอาหารภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

Definitions of food safety and quality assurance system;  food safety;  hazard and 
types of hazard;  risk analysis;  risk assessment;  risk management;  risk communication;   basic 
quality assurance;  assurance system in food chain, GMP, HACCP, ISO 22000;  national and 
international food standards 
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1205 381  สถิติเพื่อการวิจัยทางอุตสาหกรรมเกษตร       
(Statistical Methods for Agro-Industrial Research) 

3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1104 141 สถิติเบื้องต้น  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

การวางแผนการทดลองอย่างเป็นระบบ   แผนการทดลองแบบการวางแผนการทดลองอย่างเป็น
ระบบ   แผนการทดลองแบบต่างๆ  การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางอุตสาหกรรมเกษตร 

Systematic experiments planning;  experimental designs;  application for agro- 
industrial research 
  
1205 413  นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร    

(Innovation and  Agro-Industrial Product Development) 
3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ความส าคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์  การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 

Importance and roles of product development;  marketing and consumer behavior 
involved in product development; product development process;  research for innovative food 
product and packaging 

 
1205 453  การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  (Agro-Industrial Plant Management) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

การแนะน าการบริหารงานอุตสาหกรรม  การวางผังโรงงาน  การวางแผนการผลิตและการควบคุม  
การปรับปรุงผลิตภาพ  การบ ารุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม  ต้นทุน  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

Introduction of industrial management, plant layout design;  production planning 
and control;  productivity improvement;  total productive management;  costs;  engineering 
economy;  project feasibility 
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1205 471  การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น   
               (Introduction to Supply Chain and Logistics Management in  
                Agro-Industry)  

2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ความรู้เบื้องต้นส าหรับการจัดการโซ่อุปทาน  บทบาทของโซ่อุปทานต่ออุตสาหกรรมเกษตร   
โลจิสติกส์ในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน  การขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร  การควบคุมอุณหภูมิในโซ่อุปทาน  การจัดการคลังสินค้า  การออกแบบบรรจุภัณฑ์   
การวางแผนและวิเคราะห์โลจิสติกส์ 

Introduction to supply chain management;  roles of supply chain on agro-industry;  
logistics in agro-industry supply chain;  relations of logistic activities in supply chain;  
transportations of agro-industry commodities;  temperature-controlled supply chain;  inventory 
management;  packaging design;  planning and analysis in logistics 

 
1205 457  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร     

(Computer Applications in Food Technology) 
2(0-3-3) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานทางเทคโนโลยีการอาหาร  การใช้โปรแกรมประมวลผลค า  
การใช้โปแกรมน าเสนอ  การใช้โปรแกรมแผ่นตารางท าการ การจัดการเซลล์และแผ่นงาน การใช้งานสูตรและ
ฟังก์ชั่น การจัดระเบียบแผ่นงานและตารางข้อมูล การใช้งานกราฟ การวิเคราะห์ข้อมูล การท างานร่วมกับ
โปรแกรมอ่ืน 

Introduction to computer utilization in food technology;  working with word 
processing program;  working with presentation program;  working with spread sheet program, 
managing cell and worksheet, working with formula and function, organizing worksheet and data 
table, working with chart, data analysis, working with other programs  
 
1205 491  สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 

1205 321 เคมีอาหาร 
1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร 
1205 381 สถิติเพื่อการวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  
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หลักการเขียนรายงานวิชาการ   การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล   การอ่านและการวิเคราะห์บทความ
ทางวิชา การน าเสนอและเขียนรายงานสัมมนาในหัวข้อด้านเทคโนโลยีการอาหาร 

Principles of academic paper writing;  information searching and collecting;  reading 
and analysis of scientific papers;  seminar presentation and report writing of Food Technology 
topics 
 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                   
1205 411  เทคโนโลยีขนมไทย (Thai Desserts Technology) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ประวัติและประเภทของขนมไทย  ส่วนผสมที่ส าคัญและคุณสมบัติที่มีผลต่อคุณภาพของขนมไทย  
การผลิตขนมไทย  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย 

History and types of Thai desserts;  main ingredients and their properties affecting 
quality of Thai desserts;  Thai dessert cooking;  utilization of science and technology in Thai 
dessert production 

 
1205 431  เทคโนโลยีผักและผลไม้ (Fruit and Vegetable Technology) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ความสัมพันธ์ระหว่างสรีรวิทยาของพืชกับกระบวนการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์   
การถนอมรักษาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์  การใช้ประโยชน์ของเหลือจากอุตสาหกรรมผักและผลไม้ 

Relationship between plant physiology and processing affecting qualities of fruits and 
vegetables;  processing and preservation techniques;  waste utilization from fruits and 
vegetables industry 
 
1205 432  เทคโนโลยีธัญชาติ (Cereal Technology) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ชนิด โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของธัญชาติ  การเก็บรักษาธัญชาติ  เทคโนโลยีการแปรรูป
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ธัญชาติ การสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว การผลิตมอลท์และเบียร์จากข้าวบาร์เลย์ การแปร
รูปข้าวโพด แป้งสาลี สตาร์ชและสตาร์ชดัดแปร ขนมปัง ผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีชนิดอ่อน พาสต้าและบะหมี่ 
อาหารขบเคี้ยว อาหารเช้าจากธัญชาติ 
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Types, structures and chemical composition of cereals;  storage of cereals;  
processing technology and quality of cereal products, rice milling and rice products, barley 
malting and brewing, corn processing, wheat flour, starch and modified starch, bread, soft wheat 
products, pasta and noodle, snack foods, breakfast cereals 
 
1205 433  เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Beverage Technology) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ชนิดของเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัตถุดิบในการผลิต กรรมวิธีการผลิต 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

Types of non-alcoholic and alcoholic beverage;  raw materials;  processing 
technology;  product quality 
  
1205 434  เทคโนโลยีเบเกอรี (Bakery Technology) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ความส าคัญของเทคโนโลยีเบเกอรีต่อเศรษฐกิจและสังคม   บทบาทและหน้าที่ของวัตถุดิบ   
เทคโนโลยีการผลิตเบเกอรี   การควบคุมคุณภาพ  การบรรจุภัณฑ์ อายุการเก็บรักษา   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดการธุรกิจเบเกอรี  กรณีศึกษา 

Importance of bakery technology towards economy and society;  roles and functions 
of raw materials;  bakery production technology;  quality control;   packaging;  shelf-life;  
introduction to bakery business management;  case study 
 
1205 441  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 
              (Meat and Poultry Product Technology) 

 
3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

บทน า  การตัดแต่งซาก  ความรู้เบื้องต้นของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกและการตรวจคุณภาพ  ส่วนผสมที่
ไม่ใช่เนื้อสตัว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ  เครื่องมือพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์  การแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

Introduction;  carcass dressing and fabrication;  basic knowledge regarding meat and 
poultry and quality examination;  non-meat ingredients;  basic equipments in meat industry; 
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processing of meat and poultry products and product standards 
 

1205 442  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (Dairy Product Technology) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

องค์ประกอบของน้ านม   ปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบของน้ านม   สมบัติทางกายภาพ เคมีและ
จุลินทรีย์ของนมและผลิตภัณฑ์นมและการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์นมแปรรูปและเครื่องจักรในกระบวนการ
แปรรูป 

Milk composition;  factors affecting milk composition;  physical, chemical and 
microbiological properties of milk and milk products and methods for examination of milk and 
milk products;  processing of milk products and processing machines 
 
1205 443  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (Fishery Product Technology)  3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

สมบัติทางชีวภาพและเคมีของสัตว์น้ าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  การเสื่อมเสียและการตรวจสอบคุณภาพ
ของสัตว์น้ า  อันตรายที่พบในสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์  กรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเศษเหลือจากสัตว์น้ า  

Biological and chemical properties of economically important aquatic animals;  fish 
spoilage and quality inspection;  fish and fishery product hazards;  fishery product processing 
technology;  utilization of fishery by products 
  
1205 472  เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร (Food Packaging Technology)  3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

บทบาทและหน้าที่ของเทคโนโลยีการบรรจุต่ออาหาร ความต้องการการบรรจุอาหาร วัสดุบรรจุ 
ภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ การเก็บรักษาและขนส่ง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์และอาหาร การประเมิน
คุณภาพและอายุการเก็บรักษา หลักการเบื้องต้นการออกแบบระบบการบรรจุอาหาร 

Roles and functions of packaging technology on foods, food packaging requirements, 
packaging materials, packages, packaging systems, storage and transport, interactions between 
packages and foods, evaluations of quality and shelf life, fundamentals of packaging system 
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design 
 

1205 481  อาหารโมเลกุลของอาหารไทย (Molecular Gastronomy of Thai Food) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

บทน าของอาหารโมเลกุลของอาหารไทย  การปรุงอาหารด้วยความร้อน  ลักษณะทางประสาทสัมผัส  
บทบาทของวัตถุดิบและการปรุงอาหารด้วยความร้อนต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์
ธัญชาติ  ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้  ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อพัฒนาลักษณะทางประสาทสัมผัส  กรณีศึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น 

Introduction of molecular gastronomy of Thai food;  heat cooking;  sensory 
characteristics;  role of ingredient and heat cooking on sensory characteristics, meat products, 
cereal, fruit and vegetable;  hydrocolloid for sensory characteristics development;  case study 
on product and process development of Thai food and local food 

 
1205 482  อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods)     3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและอาหารฟังก์ชัน  ความส าคัญของอาหารฟังก์ชัน  ผลดีต่อสุขภาพของ
วิตามินและแร่ธาตุ พรีไบโอติค โพรไบโอติค ใยอาหาร พฤกษเคมี กรดไขมัน ไบโอแอคทีฟเพปไทด์ และการ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  อาหารพื้นบ้านที่เป็นอาหารฟังก์ชัน  อาหารส าหรับ
ผู้ป่วย  อาหารส าหรับผู้สูงวัย  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับอาหารฟังก์ชัน  แนวโน้มผลิตภัณฑ์
อาหารในอนาคต  กรณีศึกษา 

Bioactive compounds and functional foods;  importance of functional foods;  health 
benefits of vitamins and minerals, prebiotics, probiotics, dietary fibres, phytochemicals, fatty 
acids, bioactive peptides and the application in food products or supplements;  indigenous food 
as functional foods;  medical foods;  foods for older adults,  laws, regulatory issues related to 
functional foods;  future direction of functional foods;  case studies 
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1205 483  การใช้ประโยชน์จากของเสียและวัสดุเศษเหลือ 
(Waste and By-Product Utilization) 

3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ชนิด  องค์ประกอบ  สมบัติของของเสียและวัสดุเศษเหลือจากทางการเกษตรและโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรประเภทต่างๆ  การใช้ประโยชน์จากของเสียและวัสดุเศษเหลือจากทางการเกษตรและโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรประเภทต่างๆ การผลิตชีวมวล การผลิตก๊าซชีวภาพ  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม 

Types,  compositions,  properties of waste and by-product from agriculture and agro-
industry, utilization of waste and by-product from agriculture and agro-industry, biomass;  
biogas;  fertilizers;  value-added products  

 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แผนปกติ          

 
1205 492  โครงงานวิจัย 1 (Senior Project I)                                                                 1(1-0-2) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 1  

1205 321 เคมีอาหาร  
1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร  
1205 381  สถิติเพื่อการวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  
องค์ประกอบของโครงร่างโครงงานวิจัย  การจัดท าโครงร่างโครงงานวิจัย  การเขียนเอกสารอ้างอิง การ

สืบค้นข้อมูล  การน าเสนอแบบปากเปล่า 
Project proposal compositions;  preparation of project proposal;  references writing;  

information searching;  giving oral presentation 
 

1205 493  โครงงานวิจัย 2 (Senior Project II) 3 หน่วยกิต 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1205 492 โครงงานวิจัย 1  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

ศึกษาวิจัยโดยการทดลอง วิเคราะห์และแปลผล การเขียนรายงานและการน าเสนอ  
Experimental research study, analysis and result interpretation, report writing and  
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presentation 
 
1205 494  การฝึกงาน (Practical Training)   

 
3 หน่วยกิต 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 1  
1205 321 เคมีอาหาร  
1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร  
1205 326 สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโรงงาน

อุตสาหกรรมเกษตร  
1205 361 การควบคุมคุณภาพอาหาร  
1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกัน

คุณภาพ 

 

 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  
การท างานเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการอาหารในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

อาหารในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นเวลาอย่างน้อย 135 ชั่วโมง 
Internship in food technology in food processing firm(s) or related organization(s) in 

Thailand or abroad for at least 135 hours 
 

แผนสหกิจศึกษา 
1200 480  เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-2) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี  
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  

การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ  การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม   
การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทสังคม  จริยธรรม
วิชาชีพ  ทักษะพื้นฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  อธิบายและสรุปผลการศึกษา  
โดยสามารถเขียนและน าเสนอผลงานได้  ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  อาชีวอนามัย มาตรฐานและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ 

Student preparation for working in the private sector;  contact and selection of 
suitable workplace;  resume writing and job interview techniques;  personality development 
and social etiquette training;  professional ethics;  basic work skills;  data collection and analysis;  
interpretation;  discussion;  summary, report writing and presentation, organizational culture;  
quality control and standardization of production;  hygiene and safety in the workplace;  labor 
law and workplace regulations 
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1200 495  สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา และ 

1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 1 และ 
1205 321 เคมีอาหาร และ 
1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร 
และ 
1205 326 สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร และ 
1205 361 การควบคุมคุณภาพอาหาร และ 
1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบ
ประกันคุณภาพ 

 

 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี  
              การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นเวลา 4 เดือน  กรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  เอกสารเชิงวิชาการ  การน าเสนอผลงาน 

Real working on establishment of the department for 4 months;  case studies 
interesting and useful for both organizations and the student;  operating report writing;  
academic documents;  presentation 
 
 


