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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
อังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Food Science and Technology)
3. ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มุง่ ให้ การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ควบคูก่ บั การมีจริ ยธรรมและมีจิตสานึกตระหนักถึง
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ และ มีความรู้ ทางด้ าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ อาหารที่สามารถรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ทังในด้
้ านการจัดการ การวางแผน การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมและประกัน
คุณภาพ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีความคิดสร้ างสรรค์สามารถพัฒน าและแก้ ไขปั ญหาในอุตสาหกรรม
อาหารได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้มีวิชาการดี มีจริ ยธรรมและคุณธรรม รู้จกั รับผิดชอบต่อตัวเอง ผู้อื่น และสังคม มี
ความคิดสร้ างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้สวู่ ิชาชีพต่างๆ ทางด้ านอุตสาหกรรมอาหารได้ อย่างมีประสิธิภาพ สามารถ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหาร รวมถึงมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5. วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถทางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น
- พนักงานฝ่ ายผลิต ทาหน้ าที่ด้านการวางแผนและการควบคุมการผลิต
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- พนักงานฝ่ ายการควบคุมและประกันคุณภาพ ทาหน้ าที่ดแู ลตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหาร กา
ร
สุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
- พนักงานฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
- พนักงานฝ่ ายการตลาด การจัดซื ้อและจาหน่าย
- ผู้ประกอบการอิสระ
ทางานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้ องทางด้ านอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจอาหาร เช่น พนักงานฝ่ าย
ควบคุมคุณภาพอาหารในครัวการบิน หรื อ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายข้ อมูลทางด้ านอาหารและโภชนาการ เป็ นต้ น
ทางานในบริ ษัทจัดจาหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์/สารเคมี และวัตถุเจือปนอาหาร โดยเป็ นพนักงานขาย
7. หลักสูตร
จานวนหน่ วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรจานวน 138 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1) กลุม่ วิชาภาษา
2) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
4) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
5) กลุม่ วิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 102 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1) กลุม่ วิชาพื ้นฐานเฉพาะด้ าน
2) กลุม่ วิชาเอก-บังคับ
3) กลุม่ วิชาเอก-เลือก
แผน ก หลักสูตรปกติ
วิชาเอก-เลือก
ฝึ กงานอย่างน้ อย 180 ชัว่ โมง
แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา
วิชาเอก-เลือก
วิชาสหกิจศึกษา
4) กลุม่ วิชาโท
หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
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15
6
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

33 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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8. รายวิชา

รหัสวิชา
HG008
HG009
HG010

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา จานวน 15 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต
ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
3 (3-0-6)
(English for Communication 1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
3 (3-0-6)
(English for Communication 2)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

ศึกษาก่อน HG009
หรื อ คะแนน
TOEIC 250
หรื อเทียบเท่า
HG011
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน HG010
(English for Communication 3)
หรื อ คะแนน
TOEIC 350
หรื อเทียบเท่า
HG012
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน HG011
(English for Communication 4)
หรื อ คะแนน
TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า
หมายเหตุ สาหรับกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรื อเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้
ในคาอธิบายรายวิชา เพื่อขอยกเว้ นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้ องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้ เสร็ จ
สิ ้นภายในภาคเ รี ยนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ที่นกั ศึกษาเข้ าศึกษา ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550
หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถได้ รับการยกเว้ นวิชาภาษาอังกฤษได้ ทกุ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
และต้ องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้ นรายวิชาในหมวดวิช าศึกษา
ทัว่ ไป) ทดแทนให้ ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้ รับการยกเว้ น เพื่อให้ มีจานวนหน่วยกิตครบตามที่
หลักสูตรกาหนด

รหัสวิชา
SG004

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Science and Technology)
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SG005

รหัสวิชา
BG002

รหัสวิชา
HG022

รหัสวิชา
HG032

รหัสวิชา
SC105
SC106
SC107
SC111
SC112

คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)

3(3-0-6)

-

จานวน 3 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
-

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 3 หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
การบริ หารตนเอง
3(3-0-6)
(Self-Management)
- กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 3 หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
3(3-0-6)
(Global Life Skills)

หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 102 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน จานวน 33 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)
-

เคมี
(Chemistry)
ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป
(General Physics)
ชีววิทยา
(Biology)
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
(Calculus and Analytic Geometry 1)
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
(Calculus and Analytic Geometry 2)

3(2-3-4)
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3(2-3-4)

ศึกษาก่อน/ควบคู่
SC111
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SC111
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SC141
SC241
SC242
SC243
SC244
SC341

เคมีอินทรี ย์
(Organic Chemistry)
จุลชีววิทยา
(Microbiology)
ชีวเคมี
(Biochemistry)
เคมีเชิงฟิ สกิ ส์
(Physical Chemistry)
เคมีวิเคราะห์
(Analytical Chemistry)
สถิติเพื่อการวิจยั
(Statistics for Research)

3(2-3-4)

ศึกษาก่อน SC105

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

ศึกษาก่อน SC141

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(3-0-6)

-

- กลุ่มวิชา เอก – บังคับ จานวน 42 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
SF204 อาหารและโภชนการ
3(3-0-6)
(Food and Nutrition)
SF205 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-4)
(Food Processing 1)
SF206 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน SF205
(Food Processing 2)
SF315 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน SC241
(Food Microbiology)
SF316 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1(0-3-0)
ศึกษาก่อน/ควบคู่
(Food Microbiology Laboratory)
SF315
SF317 เคมีอาหาร 1
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน SC242
(Food Chemistry 1)
SF318 เคมีอาหาร 2
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน SF317
(Food Chemistry 2)
SF319 วิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน SC243
(Food Engineering)
SF320 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมอาหาร
1(0-3-0)
ศึกษาก่อน/ควบคู่
(Food Engineering Laboratory)
SF319
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รหัสวิชา
SF321

SF322
SF323
SF437
SF438
SF439
SF440
SF453

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
อาหาร
(Food Safety and Sanitation for Food Plants)
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
3(2-3-4)
(Sensory Evaluation of Foods)
การวิเคราะห์และการประเมินอายุการเก็บอาหาร
3(2-3-4)
(Food Analysis and Shelf-Life Evaluation)
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-4)
(Food Quality Control and Assurance)
การจัดการทางอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Food Industry Management and Logistics)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
1(1-0-2)
(Seminar on Food Science and Technology)
โครงการวิจยั
3(0-6-3)
(Research Project)
การฝึ กงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
(Trainning on Food Science and Technology)
(เฉพาะ แผน ก)
- กลุ่มวิชา เอก-เลือก จานวน 12 หน่ วยกิต
แผน ก หลักสูตรปกติ เลือกในกลุม่ วิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา เลือกในกลุม่ วิชาเอกเลือก จานวน 6 หน่วยกิต และวิชาสหกิจ

ศึกษา 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
SF441
SF442
SF443

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน ้ามันบริ โภค
(Technology of Edible Fat and Oil Products)
หัวข้ อพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร
(Special Topics in Food Industry)
การจัดการทางการตลาด
(Marketing Management)
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จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

คูม่ ือหลักสูตร ปี การศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
SF444
SF445
SF446

SF447
SF448
SF449
SF450
SF451

SF452

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)
-

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
(Food Product Development)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์และนม
(Technology of Meat and Dairy Products)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี และ
ของหวาน
(Technology of Bakery and Dessert Products)
เทคโนโลยีอาหารหมักดอง
(Technology of Food Fermentation)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี ้ยวและเครื่ องดื่ม
(Technology of Snack Foods and Beverage)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชและพืชตระกูลถัว่
(Technology of Cereal and Legume Products)
เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
(Technology of Food Packaging)
เทคโนโลยีอาหารแคลอรี ต่าและอาหารฟั งก์ชนั
(Technology of Low-calorie and Functional
Foods )
การแปรรูปอาหารเชิงการค้ า
(Commercial Food Processing)

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-3-4)

-

เฉพาะ แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
SF800

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
6(0-40-20)

7

เงื่อนไขก่ อนเรียน

- กลุ่มวิชาโท จานวน 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกเรี ยนรายวิชาโทในสาขาใดสาขาหนึง่
ที่คณะวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย เปิ ดให้
เรี ยนเป็ นวิชาโท ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต (เงื่อนไข: นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารไม่ ให้ เรี ยนรายวิชาโท
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ เนื่องจากรายวิชานี ้ได้ เรี ยนในกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ กลุม่ วิชาพื ้นฐานเฉพาะด้ านและกลุม่ วิชาเอกบังคับแล้ ว)
หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
สามารถเลือกศึกษาอย่างน้ อย 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบี ยนรายวิชา
ใดๆ ที่เปิ ดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย หรื อมหาวิทยาลัยในประเทศ หรื อมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่มีสญ
ั ญากับมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสอดคล้ องกับ
ระบบวิชาต่อเนื่อง

8

คูม่ ือหลักสูตร ปี การศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. แผนการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี (แผน ก หลักสูตรปกติ) จานวน 138 หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)


SC105

เคมี

SC107
SC111
SG005
BG002
HG009

ชีววิทยา
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
ธุรกิจสมัยใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร1
รวม

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18







ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SC106

ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป

SC112
SC141
SG004
HG008
HG010

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
เคมีอินทรี ย์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2

รวม

9

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน/ควบคู่
SC111
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน SC111
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน SC105
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG009
หรื อ คะแนน TOEIC
250 หรื อเทียบเท่า
18

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SC242
SC243
SF205
SC241
HG011

ชีวเคมี
เคมีเชิงฟิ สกิ ส์
กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
จุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3

HG032

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก

หน่ วยกิต
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ศึกษาก่อน SC141



ศึกษาก่อน HG010
หรื อ คะแนน TOEIC 350
หรื อเทียบเท่า

3(3-0-6)
18



หน่ วยกิต
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SC244
SF204
SF206
HG012

เคมีวิเคราะห์

HG022

การบริ หารตนเอง

อาหารและโภชนการ
กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4

3(3-0-6)

วิชาโท 1 วิชา
รวม

10

3
18



ศึกษาก่อน SF205
ศึกษาก่อน HG011
หรื อ คะแนน TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า


คูม่ ือหลักสูตร ปี การศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SC341
SF315
SF316
SF317
SF323

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
สถิติเพื่อการวิจยั
3(3-0-6)

จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน SC241
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1(0-3-0)
ศึกษาก่อน/ควบคู่ SF315
เคมีอาหาร 1
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน SC242
การวิเคราะห์และการประเมินอายุการเก็บอาหาร
3(2-3-4)

วิชาเอกเลือก 1 วิชา
3
วิชาโท 1 วิชา
3
รวม
19
ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคปลาย

รหัสวิชา

SF318
SF319
SF320
SF321
SF322

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน SF317
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน SC243
1(0-3-0)
ศึกษาก่อน/ควบคู่ SF319
3(2-3-4)


เคมีอาหาร 2
วิศวกรรมอาหาร
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมอาหาร
อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
รวม

3(2-3-4)
3
3
19

ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคฤดูร้อน
SF453 การฝึ กงานทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร

จานวน 180 ชั่วโมง

11



ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SF437
SF439

การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
6
3
3
16

เงื่อนไขก่ อนเรียน

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3
3
12

เงื่อนไขก่ อนเรียน




ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SF438
SF440

การจัดการทางอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์
โครงการวิจยั
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
รวม

12




คูม่ ือหลักสูตร ปี การศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี (แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา) )จานวน 138 หน่ วยกิต)
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SC105
SC107
SC111
SG005
BG002
HG009

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)


เคมี
ชีววิทยา
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
ธุรกิจสมัยใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
รวม

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18







ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SC106

ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป

SC112
SC141

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
เคมีอินทรี ย์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2

SG004
HG008
HG010

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน/ควบคู่
SC111
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน SC111
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน SC105
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

13

18



ศึกษาก่อน HG009
หรื อ คะแนน TOEIC
250 หรื อเทียบเท่า

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SC242
SC243
SF205
SC241
HG011

ชีวเคมี
เคมีเชิงฟิ สกิ ส์
กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
จุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3

HG032

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก

หน่ วยกิต
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ศึกษาก่อน SC141



ศึกษาก่อน HG010
หรื อ คะแนน TOEIC 350
หรื อเทียบเท่า

3(3-0-6)
18



หน่ วยกิต
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SC244
SF204
SF206
HG012

เคมีวิเคราะห์
อาหารและโภชนการ
กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4

HG022

การบริ หารตนเอง

3(3-0-6)

วิชาโท 1 วิชา
รวม

14

3
18



ศึกษาก่อน SF205
ศึกษาก่อน HG011
หรื อ คะแนน TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า


คูม่ ือหลักสูตร ปี การศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SC341
SF315
SF316
SF317
SF323

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
สถิติเพื่อการวิจยั
3(3-0-6)

จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน SC241
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1(0-3-0)
ศึกษาก่อน/ควบคู่ SF315
เคมีอาหาร 1
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน SC242
การวิเคราะห์และการประเมินอายุการเก็บอาหาร
3(2-3-4)

วิชาเอกเลือก 1 วิชา
3
วิชาโท 1 วิชา
3
รวม
19
ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคปลาย

รหัสวิชา

SF318
SF319
SF320
SF321
SF322

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)
ศึกษาก่อน SF317
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน SC243
1(0-3-0)
ศึกษาก่อน/ควบคู่ SF319
3(2-3-4)


เคมีอาหาร 2
วิศวกรรมอาหาร
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมอาหาร
อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
รวม

15

3(2-3-4)
3
3
19



ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SF440
SF800

ชื่อวิชา

โครงการวิจยั
สหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(0-6-3)
6(0-40-20)
9

เงื่อนไขก่ อนเรียน

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
6
6
19

เงื่อนไขก่ อนเรียน




ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SF437
SF439
SF438

การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการทางอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
วิชาโท 2 วิชา
รวม
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. รายชื่ออาจารย์ ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
รองศาสตราจารย์ อดิศกั ดิ์ เอกโสวรรณ
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินาถ ตัณฑเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภางค์ เรื องฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา เจริ ญกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชัน ชุณหะหิรัณย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษามาส จริ ยวรานุกลุ
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
1) กลุ่มวิชาภาษา
HG008

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

3(3-0-6)

พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็ นระบบและสามารถสือ่ สารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Development and practice of standard Thai usage including listening, speaking,
reading, and writing to convey ideas logically and communicate effectively.
HG009

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)

3(3-0-6)

พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ นทักษะการฟั ง เพื่อ
จับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนาสัน้ ๆ การพูดทักทาย เริ่ มต้ นสนทนา แนะนา
ตนเอง ต้ อนรับ ถามและตอบข้ อมู ลอย่างง่าย การอ่านข้ อความระดับย่อหน้ าอย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความ
สาคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้ อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัว่ ไปและผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
Development and practice of communicative English in everyday life, focusing on
listening to short conversations and messages for main ideas and details, greeting and socializing,
taking part in small talks, introducing oneself, welcoming, asking and giving information, reading
paragraphs for main ideas and supporting details, and writing short and simple messages through
a standard and an electronic form.
HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
(English for Communication 2)
ศึกษาก่ อน HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ คะแนน
TOEIC 250 หรือเทียบเท่ า
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3 (3-0-6)

คูม่ ือหลักสูตร ปี การศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ นทักษะการฟั งเพื่อจับ
ใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนาที่ซบั ซ้ อนขึ ้น การมีสว่ นร่วมในการสนทนาโดยการ
ถามตอบ และแสดง ความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ตา่ งๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน รวมทังการน
้
าเสนอและ
เปรี ยบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่ายการอ่านข้ อความในหัวข้ อที่หลากหลาย และสามารถสรุปเรื่ องได้ การเขียน
ข้ อความในหัวข้ อที่หลากหลายทังในรู
้ ปแบบทัว่ ไปและผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
Development and practice of communicative English in everyday life, focusing on
listening to complicated messages and conversations for main ideas and supporting details, taking
part in conversation by asking, responding, and giving opinions, everyday life conversation in
various situations, presenting and comparing simple business data, reading and summarizing more
complicated passages, and writing more complicated messages through a standard and an
electronic form.
HG011
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
(English for Communication 3)
ศึกษาก่ อน HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือ
คะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่ า
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการ สือ่ สารทางธุรกิจในชีวิตประจาวัน ซึง่ เป็ น
การบูร
ณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นการสนทนาทางโทรศัพท์ การนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท
สินค้ า และบริ การ การเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
การเขียนบันทึก ภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและสรุปใจความสาคัในเรื
ญ ่ องที่อา่ น
Development and practice of business English for everyday life communication by integrating the
four skills: listening, speaking, reading, and writing, focusing on telephone conversation; presenting
business information concerning corporate details, products, and services; comparing and
analyzing business data; writing memos and electronic mails; reading and summarizing business
articles.
HG012
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
(English for Communication 4)
ศึกษาก่ อน HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่ า
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทางธุรกิจในชีวิตประจาวัน
ซึง่
เป็ นการบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นการประชุม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเบื ้องต้ น
และ การสัมภาษณ์งา นในสถานการณ์จาลอง การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติสว่ นตัวในรูปแบบ
ทัว่ ไปและผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านบทความและสรุปความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปั จจุบนั
รวมทังการสื
้
อ่ สารทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

19

Development and practice of Business English for everyday life communication by
integrating the four skills: listening, speaking, reading, and writing, focusing on expressions used
in simulated meetings, basic business negotiations and job interviews; writing application letters
and resumes through a standard and an electronic form; reading and summarizing articles
related to current business situations; and cross-cultural business communication.
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
SG004

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)

3 (3-0-6)

วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม และการสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้ อม พลังงาน ผลิตภัณฑ์
การเกษตร การแพทย์ การสือ่ สาร เศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม
Modern science and technology related to innovations, creation of new knowledge, and
scientific and technological advance affecting environment, energy, agricultural products,
medical science, communication, economics, business and society.
SG005

คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily Life)

3 (3-0-6)

ความสาคัญและบทบาทของคณิตศาสตร์ และสถิติที่มีตอ่ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
และสถิติที่ใช้ ในชีวิตประจาวันและธุรกิจการใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปเพื่อการวิเคราะห์
ข้ อมูลและการแปลผล
Importance and impact of mathematics and statistics on science and technology,
mathematics and statistics for daily life and business, use of mathematic and statistic software for
data analysis and interpretation.
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
BG002
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)

3 (3-0-6)

หลักการและการประยุกต์ใช้ ความรู้พื ้นฐานทางด้ านธุรรูกิปจแบบการทาธุรกิจสมัยใหม่
ความรู้เบื ้องต้ นทางด้ านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมายธุรกิจ และสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
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Principles and applications of basic business management, modern business
organization, finance, economics, accounting, business law, business environments, good
governance, business ethics, and corporate social responsibility.
4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HG022

การบริหารตนเอง
Management)

(Self-

3 (3-0-6)

หลักการและการประยุกต์ใช้ ความรู้เรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม่ เกี่ยวกับการรับรู้ การเรี ยนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การ
มีวฒ
ุ ิภาวะ และสุขภาวะ การนาและการทางานเป็ นทีม การจัดการความขัดแย้ งอย่างสร้ างสรรค์ หลักการ
คิดและการใช้ เหตุผล การวิเคราะห์และเข้ าใจพฤติกรรมของมนุษย์และนาไปสูก่ ารรู้จกั ตนเอง เข้ าใจผู้อื่น
และปรับตัวได้ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในการดาเนินชีวิต
Principles and applications of psychological knowledge related to individual
differences, individual and group social behaviors concerning perception, learning, motivation,
emotional quotients, maturity, personal care and hygiene, leadership and teamwork, constructive
stress management, thinking and reasoning, analysis and understanding of human behaviors
leading to self-awareness, self-monitoring, self-adjustment, and ethics for everyday life.
5) กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
HG032

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)

3 (3-0-6)

ความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิตเกี่ยวกับสถาบันทางสังค ม การเมืองและ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกที่มีตอ่ เศรษฐกิจและสังคมไทย
และ
กลุม่ ประเทศอาเซียนตลอดจนความแตกต่างทางด้ านศิลปวัฒนธรรม
ทักษะทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ
สือ่ สาร รวมทังการพั
้
ฒนาบุคลิกภาพ การสมาคม และการสร้ างความน่าเชื่อถือในสังคม
Global life skills and knowledge related to social institutions, politics and democracy,
changes in global community affecting Thai economics and society, ASEAN community and their
artistic and cultural differences, information and communication technology skills, personality
development, socialization and social etiquettes, and trustworthiness.
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 102 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน จานวน 33 หน่ วยกิต
SC105

เคมี
3(2-3-4)
(Chemistry)
ปฏิกิริยาสารสัมพันธ์และสมการเคมี พันธะเคมี สมบัติทวั่ ไปของแก๊ สของแข็ง ของเหลว และสารละลาย
สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส การจาแนกธาตุตามตารางพิริออดิก สมบัติและโครงสร้ างของธาตุ ธาตุเรพพรี เซนเตติฟและ
ธาตุทรานสิชนั รวมถึงศึกษาภาคปฏิบตั ิการ ซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหา
SC106

ฟิ สิกส์ ท่ วั ไป
3(2-3-4)
(General Physics)
ศึกษาก่ อน/ควบคู่ : SC111 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
กลศาสตร์ ของอนุภาคและวัตถุเกร็ ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ ของของไหล ทฤษฎีจลน์ ความร้ อน เทอร์ โม
ไดนามิกส์ วงจรกระแสไฟฟ้ าสลับ อิเล็กทรอนิ กส์เบื ้องต้ น ทัศนศาสตร์ ฟิ สกิ ส์ยคุ ใหม่ รวมถึงศึกษาภาคปฏิบตั ิการ ซึง่
สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SC107

ชีววิทยา
3(2-3-4)
(Biology)
บทนา หน่วยของสิง่ มีชีวิต การจัดระบบโครงสร้ างของสิง่ มีชีวิต โภชนาการที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต การ
ทางานของสิง่ มีชีวิต การหายใจการย่ อยอาหาร การกาจัดของเสีย การขยายพันธุ์ การสืบทอดกรรมพันธุ์ ศึกษา
ภาคปฏิบตั ิการซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SC111

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
(Calculus and Analytic Geometry 1)
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิตและฟั งก์ชนั อดิศยั การป ระยุกต์ของอนุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์
จากัดเขตและปริ พนั ธ์ไม่จากัดเขตการประยุกต์ของปริ พนั ธ์ เทคนิคการหาปริ พนั ธ์
SC112

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
(Calculus and Analytic Geometry 2)
ศึกษาก่ อน : SC111 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
รูปแบบยังไม่กาหนด ปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบ สมการอิงตัวแปรเสริ มและระบบพิกดั เชิงขัว้ เรขาคณิตวิเคราะห์สาม
มิติ อนุพนั ธ์ยอ่ ย ปริ พนั ธ์หลายชันสมการเชิ
้
งอนุพนั ธ์เบื ้องต้ น
SC141

เคมีอินทรีย์
3(2-3-4)
(Organic Chemistry)
ศึกษาก่ อน : SC105 เคมี
โครงสร้ างและการเรี ยกชื่อสารอินทรี ย์ ปฏิกิริยาเคมี และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรี ย์ ทัง้
สารประกอบอะลิฟาติกและอโรมาติก โดยศึกษาสารประกอบบางประเภท ได้ แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน เบนซิน
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แอลกอฮอล์ และกรดคาร์ บอกซิลกิ เป็ นต้ น รวมทังสารชี
้
วโมเลกุล ได้ แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีนและลิปิดและมีปฏิบตั ิการที่
สอดคล้ องกับวิชาเคมีอินทรี ย์
SC241

จุลชีววิทยา
3(2-3-4)
(Microbiology)
การใช้ กล้ องจุลทรรศน์ การศึกษาจุลนิ ทรี ย์ชนิดต่างๆ การจัดจาแนกและการบ่งเอกลักษณ์
การเจริ ญและการควบคุมจุลนิ ทรี ย์ พันธุกรรมและเมตาบอลิสมของจุลนิ ทรี ย์ ความรู้พื ้นฐานทาง
อิมมูโนวิทยา รวมทังศึ
้ กษาจุลนิ ทรี ย์ที่มีบทบาทในอาหาร สิง่ แวดล้ อม และอุตสาหกรรม และปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับจุล
ชีววิทยา
SC242

ชีวเคมี
3(2-3-4)
(Biochemistry)
ศึกษาก่ อน : SC141 เคมีอินทรี ย์
โครงสร้ าง สมบัติทางเคมี บทบาท หน้ าที่และการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลที่สาคัญในสิง่ มีชีวิต ได้ แ ก่
คาร์ โบไฮเดรต ลิปิ
ด โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลิอิ
ก นอกจากนี ้ยังศึกษาถึงกระบวนการ
เมแทบอลิซมึ ที่ทาให้ เกิดสารให้ พลังงาน ตลอดจนวิถีตา่ ง ๆ ที่ควบคุมกระบวนการ ดังกล่าว และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ อง
กับวิชาชีวเคมี
SC243

เคมีเชิงฟิ สิกส์
3(2-3-4)
(Physical Chemistry)
แก๊ สไอดีลและนอนไอดีล กฎข้ อหนึง่ ของเทอร์ โมไดนามิกส์ เทอร์ โมเคมี กฎข้ อที่สองและสามของเทอร์ โม
ไดนามิกส์ การเกิดได้ เองและสภาวะสมดุล ระบบที่มีองค์ประกอบเปลีย่ นแปลงและสมดุลเคมี สมดุลระหว่างเฟส ใน
ระบบ ของสารบริ สทุ ธิ์สมดุลระหว่างเฟสในสารละลาย สมดุลเคมีไฟฟ้ า และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับวิชาเคมีฟิสคิ ลั
SC244

เคมีวิเคราะห์
3(2-3-4)
(Analytical Chemistry)
หลักเบื ้องต้ นเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน ้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริ มาตรแบบกรดเบส แบบการเกิด
ตะกอน แบบการเกิดสารเชิงซ้ อน และแบบการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั น-รี ดกั ชั น การวิเคราะห์ทางสเปคโตรสโคปี และ
เทคนิคการแยก และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับวิชาเคมีวิเคราะห์
SC341

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
(Statistics for Research)
สถิติเบื ้องต้ น ตัวแปรเชิงสุม่ การแจกแจงค่าที่ได้ จากตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักการพื ้นฐานที่ใช้ ในการออกแบบ การทดลอง
เชิงสุม่ การทาซ ้า การเปรี ยบเทียบออโธโกนอล แผนการสุม่ ตัวอย่างสมบูรณ์ แผนแบบสุม่ ในบลอค
2.2 กลุ่มวิชา เอก-บังคับ จานวน 42 หน่ วยกิต
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SF204

อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
(Food and Nutrition)
ความสาคัญของโภชนาการ เมแทบอลิซมึ และแหล่งของสารอาหารที่ร่างกายต้ องการ การปลีย่ นแปลง คุณค่า
ทางอาหารที่เกิดขึ ้นเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ
โภชนบาบัดสาหรับผู้ป่วย ปั ญหาโภชนาการของประเทศ
SF205

กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-4)
(Food Processing 1)
ชนิด ของ วัตถุดิบ ที่มา การคัดเลือกและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเตรี ยมวัตถุดิบสาหรับการ
แปรรูป หลักการเบื ้องต้ นในการแปรรูปอาหาร ได้ แก่ การทาแห้ ง การแช่เย็นและการแช่แข็ง วิธีการเก็บรักษาและถนอม
อาหาร ได้ แก่ การทาให้ อาหารเข้ มข้ น อาหารหมัก และการรมควัน กรรมวิธีการแปรรูปอาหารอื่นๆ และปั จจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพของอาหาร เมื่อผ่านการแปรรูปแบบต่างๆ รวมทังศึ
้ กษาเทคโนโลยีสะอาด และการวางผังโรงงานเบื ้องต้ น และมี
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับวิชากรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
SF206

กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-4)
(Food Processing 2)
ศึกษาก่ อน : SF205 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
กระบวนการผลิตอาหารกระป๋ อง ชนิดของภาชนะบรรจุสาหรับอาหารผ่านการฆ่าเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิสงู และ การ
คานวณเวลาในการฆ่าเชื ้อ ศึกษากรรมวิธีการแปรรูปอาหารที่นา่ สนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคแ ละเครื่ องมือใหม่ๆ
ที่ใช้ ในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร ได้ แก่ การให้ ความร้ อนด้ วยพลังงานไมโครเวฟ การฉายรังสี กระบวนการเอ็กซ์ทรูชนั
การแปรรูปต่า และการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ ความร้ อน เป็ นต้ น และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับกรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2
SF315

จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
(Food Microbiology)
ศึกษาก่ อน : SC241 จุลชีววิทยา
จุลนิ ทรี ย์ที่ เกี่ยวข้ องใน อาหาร ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญของจุลนิ ทรี ย์ การปนเปื อ้ น และการเสือ่ มเสีย ของ
อาหาร จุลนิ ทรี ย์ทที่ าให้ เกิดโรค การถนอมอาหาร อาหารหมักดอง การควบคุมคุณภาพอาหารและมาตรฐานอาหารด้ าน
จุลนิ ทรี ย์
SF316

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
(Food Microbiology Laboratory)
ศึกษาก่ อน/ควบคู่ : SF315 จุลชีววิทยาทางอาหาร
ศึกษาภาคปฏิบตั ิการซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร

1(0-3-0)

SF317

3(2-3-4)

เคมีอาหาร 1
(Food Chemistry 1)
ศึกษาก่ อน : SC242 ชีวเคมี
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องค์ประกอบและโครงสร้ างของอาหาร สมบัติทางเคมีฟิสกิ ส์ และสมบัติเชิงหน้ าที่ของคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมัน และน ้าในอาหาร เอนไซม์ การเปลีย่ นแปลงทางเคมีและชีวเคมีที่ทาให้ อาหารเสือ่ มคุณภาพ ได้ แก่ ปฏิกิริยาการ
เกิดสีน ้าตาล ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันของไขมัน และน ้ามัน น ้าและวอเตอร์ แอคติวิตี และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ อง
กับเคมีอาหาร 1
SF318

เคมีอาหาร 2
3(2-3-4)
(Food Chemistry 2)
ศึกษาก่ อน : SF317 เคมีอาหาร 1
องค์ประกอบและสมบัติของแป้งและแป้งดัดแปร ลักษณะทางเคมีกายภาพของผัก ผลไม้
รงควัตถุ และสารให้ กลิน่ รสในอาหาร การเปลีย่ นแปลงทางเคมีที่เกิดขึ ้นในระหว่างการแปรรูป และการเก็บรักษา ระบบ
คอลลอยด์ในอาหาร โครงสร้ างและสมบัติเชิงหน้ าที่ของไฮโดรคอลลอยด์ เคมีอาหารของเนื ้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ วัตถุเจือ
ปนอาหาร และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเคมีอาหาร 2
SF319

วิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Food Engineering)
ศึกษาก่ อน : SC243 เคมีเชิงฟิ สกิ ส์
ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมอาหารเกี่ยวกับพื ้นฐานในการคานวณเรื่ องหน่วยและมิติ สมดุลมวลสาร
และพลังงาน การถ่ายเทความร้ อน โมเมนตัมและมวล และการนา ทฤษฎีและหลักการไปประยุกต์ใช้ ในหน่วย ปฏิบตั ิการ
ต่างๆ บางประเภทในอุตสาหกรรมอาหาร ได้ แก่ เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อน การใช้ ความ ร้ อน การใช้ ความเย็น การแช่
แข็ง การระเหย การอบแห้ ง การตกผลึก การลดขนาด การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง เป็ นต้ น
SF320

ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
(Food Engineering Laboratory)
ศึกษาก่ อน/ควบคู่ :
SF319 วิศวกรรมอาหาร 1
ศึกษาภาคปฏิบตั ิการซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชาวิศวกรรมอาหาร

1(0-3-0)

SF321

อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-4)
(Food Safety and Sanitation for Food Plants)
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMP) ระบบวิเคราะห์อนั ตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) ระบบบริ หารความปลอดภัยของ
อาหาร (ISO22000; 2005) มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม (Environmental Management Systems) และมี
ปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้ องกับสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
SF322

การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
3(2-3-4)
(Sensory Evaluation of Foods)
บทบาทและ ความ สาคัญ ของการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส การรับรู้ และการตรวจวัด
ลักษณะทางประสาทสัมผัส การเตรี ยมอุปกรณ์ และสถานที่ทดสอบ ปั จจัยที่มีผลต่อการวัดค่าทางประสาทสัมผัส การ
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คัดเลือกและฝึ กฝนผู้ทดสอบ วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสทังการทดสอบ
้
ความแตกต่าง การ ทดสอบความชอบ
และการทดสอบเชิงพรรณนา การดาเนินงาน การคัดเลือก และการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภค รวมถึงสถิติสาหรับ
การทดสอบต่างๆ และมีปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
SF323

การวิเคราะห์ และการประเมินอายุการเก็บอาหาร
3(2-3-4)
(Food Analysis and Shelf-Life Evaluation)
หลักการวิเคราะห์อาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้ แก่ ความชื ้น เถ้ า โปรตีน ไขมัน
และคาร์ โบไฮเดรต การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทางเคมีของอาหาร ตลอดจนการศึกษาและประเมินอายุการเก็บอาหาร
และมีปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์และการประเมินอายุการเก็บอาหาร
SF437

การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-4)
(Food Quality Control and Assurance)
หลักการและความสาคัญ การตรวจวัด ปั จจัยคุณภาพทางกายภาพของอาหาร เช่น ขนาดและรูปร่าง สี เนื ้อ
สัมผัส ความหนืด ระบบการจัดการคุณภาพ ได้ แก่ TQM KAIZEN เป็ นต้ น วิธีการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ได้ แก่
แผนภูมิควบคุมคุณภาพ แผนการสุม่ ตัวอย่าง เป็ นต้ น รวมทังการน
้
าความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ทางประสาทสัมผัสมาใช้
เพื่อควบคุมและประกันคุณภาพอาหารและมีปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
SF438

การจัดการทางอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Food Industry Management and Logistics)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปทางด้ านการพยากรณ์ การจัดทาตามคาสัง่
การจัดการคลังสินค้ า การวางแผนความต้ องการวัตถุดิบ การจัดหาและการจัดซื ้อ การวางแผนการผลิตโดยรวม การจัด
ตารางการผลิต การจัดการสินค้ าคงเหลือ หลักการทางโลจิสติกส์และการจัดการการขนส่ง
SF439

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
1(1-0-2)
(Seminar on Food Science and Technology)
การสืบค้ นข้ อมูล สารสนเทศ การเขียนบรรณานุกรม การ นาเสนอและร่วมอภิปรายในหัวข้ อใดหัวข้ อหนึง่ ที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องโดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิชา
SF440

โครงการวิจัย
3(0-6-3)
(Research Project)
ค้ นคว้ าบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การอาหารหรื อสาขาที่
เกี่ยวข้ อง วางแผนดาเนินการ การตังสมมติ
้
ฐาน การกาหนดวิธีการหรื อเครื่ องมือ วิจยั เขียนโครง งานวิจยั ทดลองและ
ประมวลข้ อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนประเมินผล เรี ยบเรี ยงและนาเสนอผลงานวิจยั ในกรณีที่นกั ศึกษา
เลือกเรี ยนวิชาสหกิจศึกษาต้ องทาโครงการวิจยั ที่สอดคล้ องกับโรงงานที่ไปศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SF453

การฝึ กงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
(Trainning on Food Science and Technology)
ฝึ กงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เป็ นเวลา ไม่ต่ากว่า 180 ชัว่ โมง ขันตอน
้
การปฏบัติงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด
2.3 วิชา เอก-เลือก จานวน 12 หน่ วยกิต
SF441

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ไขมันและนา้ มันบริโภค
3(2-3-4)
(Technology of Edible Fat and Oil Products)
ชนิดและส่วนประกอบของลิปิด สมบัติของลิปิดทางกายภาพ -เคมี การสกัดไขมันและน ้ามัน กระบวนการ
ผลิตน ้ามันในอุตสาหกรรมและการทาให้ บริ สทุ ธิ์ ไขมันและน ้ามันทอดและการเกิดออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์จากการดัดแปร
ไขมันและน ้ามัน คุณค่าทางโภชนาการของอาหารมีไขมันและน ้ามัน การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของไขมันและน ้ามัน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมไขมันและน ้ามันบริ โภคบางชนิด
SF442

หัวข้ อพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Special Topics in Food Industry)
หัวข้ อที่นา่ สนใจทางอุตสาหกรรมอาหาร ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากธัญพืช การประยุกต์ใช้ เอนไซม์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่ องดื่มต่างๆ การใช้ จลุ นิ ทรี ย์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคา่ พลังงานต่า
การใช้ สารไฮโดรคอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ เทคโนโลยีของน ้าตาล เป็ นต้ น ตลอดจนเทคนิคและเครื่ องมือ
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมอาหาร
SF443

การจัดการทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Management)
แนวคิดการตลาดด้ านอุตสาหกรรมอาหาร วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้ อม ปั จจัยการแข่งขันและกลไก
ทางการตลาด ปั จจัยที่มีผลต่อการกระจายสินค้ าและบริ การจากผู้ผลิตไปสูผ่ ้ บู ริ โภค การวางแผนกลยุทธ์และการนาไป
ปฏิบตั ิ การประเมินผลปฏิบตั ิงานทางการตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การกระจายสินค้ า การส่งเสริ ม
การตลาดและจริ ยธรรมทางการตลาด
SF444

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-3-4)
(Food Product Development)
ความจาเป็ นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ่ อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่
กระบวนการและแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทงด้
ั ้ าน
เทคโนโลยีและการตลาด การใช้ สถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการผลิต การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ และการ
ประเมินผล และมีปฏิบตั ิการโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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SF445

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ เนือ้ สัตว์และนม
3(2-3-4)
(Technology of Meat and Dairy Products)
โครงสร้ างและระบบของกล้ ามเนื ้อ องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของกล้ ามเนื ้อ วิธีการฆ่าสัตว์ การ
ตัดแต่งซาก และการเก็บรักษาที่เหมาะสม การเปลีย่ นแปลงของกล้ ามเนื ้อหลังการฆ่า คุณภาพของเนื ้อสัตว์และปั จจัยที่มี
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพของเนื ้อสัตว์ การแปรรูป เนื ้อสัตว์ เป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ อุต คัญของอุตสาหกรรม ความสา
นม องค์ประกอบทางเคมีของน ้านม การแปรรูปน ้านมเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ หลักการตรวจวิเคราะห์ และการควบคุม
คุณภาพน ้านมดิบและผลิตภัณฑ์นม และปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ และนม
SF446

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ เบเกอรีและขนมหวาน
3(2-3-4)
(Technology of Bakery and Dessert Products)
โครงสร้ างและองค์ประกอบทางเคมีของข้ าวสาลี เทคโนโลยีในการแปรรูปข้ าวสาลี กระบวนการผลิต การ
ตรวจสอบ สมบัติและหน้ าที่ของแป้งและวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ ในการการทาเบเกอรี และของหวาน การคานวณเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทาเบเกอรี และของหวาน กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี และของหวาน
การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา และปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี และของหวาน
SF447

เทคโนโลยีอาหารหมักดอง
3(2-3-4)
(Technology of Food Fermentation)
การถนอมอาหารโดยการหมักดอง เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่เกี่ยวข้ องในอาหารหมักดอง สภาวะที่เหมาะสม ในการ
เจริ ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ การผลิต อาหารหมักดองชนิดต่างๆ การตรวจสอบและ การควบคุมคุณภาพ และ มีปฏิบตั ิการที่
สอดคล้ องกับเทคโนโลยีของอาหารหมักดอง
SF448

เทคโนโลยีขนมขบเคีย้ วและเครื่องดื่ม
3(2-3-4)
(Technology of Snack and Beverage)
กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี ้ยวและเครื่ องดื่มชนิดต่างๆ ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเทคโนโลยีของ
ขนมขบเคี ้ยวและเครื่ องดื่ม
SF449

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
3(2-3-4)
(Technology of Cereal and Legume Products)
โครงสร้ างและองค์ประกอบทางเคมีของธัญพืชชนิดต่างๆและพืชตระกูลถัว่ เทคโนโลยีในการแปรรูปแป้ง
สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้ง กระบวนการแปรรูป ธัญพืชและถัว่ และการใช้ ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ ้ง การนา
ธัญพืชและถัว่ ไปใช้ ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ การเก็บรักษาและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชและถัว่
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SF450

เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์ อาหาร
3(3-0-6)
(Technology of Food Packaging)
หน้ าที่และความสาคัญของบรรจุภณ
ั ฑ์ กระบวนการผลิตและการขึ ้นรูปบรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชนิด สมบัติของวัสดุ
บรรจุภณ
ั ฑ์และการทดสอบ การใช้ เทคโนโลยีการบรรจุเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหาร ได้ แก่ การบรรจุแบบปลอดเชื ้อ การ
บรรจุภายใต้ บรรยากาศดัดแปร เป็ น ต้ น การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท รวมถึงการจัดการ
ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
SF451

เทคโนโลยีอาหารแคลอรีต่าและอาหารฟั งก์ ชัน
3(3-0-6)
(Techology of Low-calorie and Functional Foods)
ความสาคัญของอาหารต่อสุขภาพ กฎและข้ อกาหนดเกี่ยวกับ อาหารที่มีพลังงานต่า สมบัติและการเลือกใช้
สารทดแทนน ้าตาลและสารทดแทนไขมัน การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อจุดประสงค์พิเศษ ผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร หลักการและแนวคิดในการนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร การเสริ มประสิทธิภาพด้ วยการใช้ แต่ละเทคโนโลยีร่วมกัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
SF452

การแปรรูปอาหารเชิงการค้ า
3(2-3-4)
(Commercial Food Processing)
แนวโน้ มตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเชิงการค้ า เทคนิคการคัดเลือกและเตรี ยมวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต
อาหารเชิงการค้ า 3 กลุม่ หลัก ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื ้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจา กพืช และผลิตภัณฑ์เบเกอรี และ
ไอศกรี ม การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และวิธีการเก็บรักษาเพื่อคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและ
จุดคุ้มทุน
SF800 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมี ระบบ ตามสาขาวิชาที่ศกึ ษาเป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา ใน
ฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
านวิชาการ และการปฏิบตั ิตนในสังคมการ
ทางาน รวมทังด
้ าเนินการตามขันตอนของสหกิ
้
จศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยู่
ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่สถานประกอบการมอบหมาย
2.4 กลุ่มวิชาโท จานวน 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกเรี ยนรายวิชาโทในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ที่คณะวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเปิ ดให้
เรี ยนเป็ นวิชาโท ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
BX001 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
(Principles of Management)
เทียบเท่า BA921 องค์การและการจัดการ (คณะบัญชี)
ลักษณะขององค์การและการบริ หาร วิวฒ
ั นาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ หลักและ
แนวคิดที่เกี่ยวกับหน้ าที่ด้านก ารจัดการ ได้ แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสัง่ การ การชักนา และการ
ควบคุม รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อการบริ หาร ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
BX003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ การ
3 (3-0-6)
(Human Resource Management in Organizations)
แนวความคิดสมัยใหม่ในการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์การ การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลและการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนวิธีธารงรักษาบุคลากรให้ เกิดความพึงใจในการปฏิบตั ิงาน
BX004 การเงินธุรกิจเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Business Finance)
เทียบเท่า BA923 การเงินธุรกิจ (คณะบัญชี) หรื อ
EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์ )
เป้าหมายและหน้ าที่ในการบริ หารงานการเงินเบื ้องต้ น งบการเงินและการนาข้ อมูลจากงบการเงินไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดก ารเงินสด ลูกหนี ้และสินค้ า การจัดหาเงินทุน การศึกษาโครงสร้ างและ
ต้ นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์โครงการลงทุน
BX005 การจัดการการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
(Operations Management)
เทียบเท่า BA924 การจัดการการปฏิบตั ิการ (คณะบัญชี)
ลักษณะและความสาคัญของการจัดการ การผลิตและบริ การ การกาหนดความต้ องการของลูกค้ า การ
ตัดสินใจด้ านการผลิต การเลือกทาเลที่ตงั ้ การวางผังโรงงาน การวางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดการคุณภาพ
การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดซื ้อ ระบบการควบคุมของคงคลัง และระบบการบารุงรักษา การ
วางแผนวัตถุดิบ การปรับการขนส่งและการใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปเข้ าช่วยในการจัดการด้ านการผลิตและการบริ การ

30

คูม่ ือหลักสูตร ปี การศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BX012 การบริหารการตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Management)
ความหมาย ความสาคัญและกระบวนการของการตลาด แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่ หน้ าที่ทาง
การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งตลาด สถาบันทางการตลาด พฤติกรรม
ผู้บริ โภค ส่วนผสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจาหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด การวิจยั ตลาด
สิง่ แวดล้ อมที่มีอิทธิพลทางการตลาดตลอดจนบทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบของการตลาดต่อสั งคม รวมทังแนวคิ
้
ด
ทฤษฎีในการจัดการทางการตลาด
BX006 การจัดการธุรกิจข้ ามชาติ
3 (3-0-6)
(Multinational Business Management)
ศึกษาก่อน BX001 หลักการจัดการ หรื อ
BA921 องค์การและการจัดการ (คณะบัญชี) หรื อเทียบเท่า
ลักษณะของธุรกิจข้ ามชาติ ผลกระทบจากภาวะแว ดล้ อมในแต่ละประเทศ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ ฯลฯ การจัดการธุรกิจข้ ามชาติตลอดจนศึกษาถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
BX007 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Management)
ศึกษาก่อน BX004 การเงินธุรกิจเบื ้องต้ น หรื อ
BA205 การเงินธุรกิจ หรื อ
BA923 การเงินธุรกิจ หรื อ
EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
นโยบายการเงินต่างๆอันมีผลต่อการตัดสินใจในการบริ หารการเงินของธุรกิจ เทคนิคที่ใช้ ในการบริ หารการเงิน
การจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆโครงสร้ างข องเงินทุน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร ตลอดจน
แนวทางต่างๆในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการ
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BX009 การส่ งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
(Promotion and Marketing Communication)
ศึกษาก่อน BX012 การบริ หารการตลาด หรื อ
BA201 หลักการตลาด หรื อ
BA922 หลักการตลาด หรื อเทียบเท่า
เทียบเท่า
BK304 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (คณะบริ หารธุรกิจ)
BX304 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (คณะบริ หารธุรกิจ)
ความรู้เบื ้องต้ นของการส่งเสริ มการตลาดและการสือ่ สารการตลาด เข้ าใจถึงการวางแผนการส่งเสริ มการต ลาด
รวมถึงกลยุทธ์ของการส่งเสริ มการตลาด โดยให้ เข้ าใจในแต่ละเครื่ องมือของการส่งเสริ มการตลาดในด้ านการโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย การใช้ พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การตลาดผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงเครื่ องมือการส่งเสริ มการตลาดอื่นๆ ได้ แก่ การ ทา Entertainment Marketing ตลอดจนความเข้ าใจเบื ้องต้ น
เกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการและการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
BX010 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Human Resource Recruitment and Selection)
ศึกษาก่อน BH302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรื อ
BX003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หรื อเทียบเท่า
เทียบเท่า
BH303 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (คณะบริ หารธุรกิจ)
หลักการ แนวคิดและกระบวนการวางแผนกาลังคนทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
การคัดเลือกบุคลากร การ
วิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ และการปริ มาณงานขององค์ การ วิธีการสรรหาการคัดเลือก รวมทังวิ
้ เคราะห์วิธีการใช้
แบบทดสอบต่างๆ ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่องค์การ
BX011 การเจรจาต่ อรอง
3 (3-0-6)
(Negotiation)
เทียบเท่า
BM305 การเจรจาต่อรอง (คณะบริ หารธุรกิจ)
BX503 การเจรจาต่อรอง (คณะบริ หารธุรกิจ)
แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่สาคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจาต่อรอง
ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง กรณีศกึ ษาการเจรจาต่อรองทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
AX001

การบัญชีเบือ้ งต้ น
(Introduction to Accounting)
เทียบเท่า AC911 หลักการบัญชี 1 หรื อ
AC914 หลักการบัญชี หรื อ
AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรื อ
AC951 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้ อมูลทาง
การบัญชี แม่บทการบัญชี
หลักการและวิ ธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชี
ตามวงจรบัญชี การ จัดทางบทดลอง
กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิจการให้ บริ การ กิจการซื ้อขายสินค้ า และ
กิจการอุตสาหกรรม บัญชี
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสาคัญ และระบบเงินสดย่อย
AX002

การบัญชีชัน้ กลาง 1
3 (2–2-5)
(Intermediate Accounting 1)
สอบผ่าน AX001 การบัญชีเบื ้องต้ น หรื อ
AC911 หลักการบัญชี 1 หรื อ
AC914 หลักการบัญชี หรื อ
AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรื อ
AC951 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
ความหมาย การจาแนกประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูล ค่า และการตีราคาสินทรัพย์ วิธีการคานวณค่า
เสือ่ มราคาและค่าสูญสิ ้น การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ความรู้ เกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการทางบัญชีทสามารถน
ี่
าไปใช้ ในทางปฏิบตั ิ
AX003

การบัญชีชัน้ กลาง 2
3 (2–2-5)
(Intermediate Accounting 2)
สอบผ่าน AX001 การบัญชีเบื ้องต้ น หรื อ
AC911 หลักการบัญชี 1 หรื อ
AC914 หลักการบัญชี หรื อ
AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรื อ
AC951 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี ้สินในเรื่ องการจาแนกประเภทหนี ้สิน
การรับรู้ และการวัด มูลค่ า
หนี ้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี ้สินในงบ แสดงฐานะการเงิน และการ เปิ ดเผยข้ อมูลหนี ้สินให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับส่วนทุน ของห้ างหุนส่
้ วนบริ ษัทจากัดและบริ ษัทมหาชนจากัด ในเรื่ องการจัดตังกิ
้ จการ
การดาเนินงาน และการแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ การเลิกกิจการ และการชาระบัญชี
ตลอดจนการแสดงรายการ
ส่วนของเจ้ าของใน งบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนของเจ้ าของ
รวมทังงบกระแสเงิ
้
นสด

33

AX004

การบัญชีต้นทุน
3 (2–2-5)
(Cost Accounting)
สอบผ่าน AX001 การบัญชีเบื ้องต้ น หรื อ
AC911 หลักการบัญชี 1 หรื อ
AC914 หลักการบัญชี หรื อ
AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรื อ
AC951 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
วัตถุประสงค์ แนวคิด และขอบเขตของการบัญชีต้นทุน การจาแนกประเภทต้ นทุน งบการเงินของกิจการ
ผลิตสินค้ า และการคิดต้ นทุนผลิตภั ณฑ์ ระบบบัญชีต้นทุนจริ ง ระบบบัญชีต้นทุนปกติ ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
การปั นส่วนต้ นทุน การบัญชีต้นทุนงานสัง่ ทา การบัญชีต้นทุนช่วง
การบัญชีเกี่ยวกับเศษวัสดุของเสีย และสินค้ า
มีตาหนิ การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้ นทุนฐานกิจกรรม
AX005

การบัญชีบริหาร
3 (2–2-5)
(Managerial Accounting)
สอบผ่าน AX004 การบัญชีต้นทุน
วัตถุประสงค์ แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีบริ หาร การคานวณต้ นทุนตามระบบต้ นทุนคิดเต็มและระบบ
ต้ นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ต้ นทุน- ปริ มาณ- กาไร การใช้ ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจระยะสั ้ น การ
กาหนดราคาขาย
การกาหนดราคาโอน การบัญชีตามความรับผิดชอบและ
การวัดผลการปฏิบตั ิงาน การ
วิเคราะห์การจ่ายลงทุน การจัดทางบประมาณ
AX006

การภาษีอากร 1
(Taxation 1)
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ธุรกิจ เฉพาะ และอากรแสตมป์ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย

3 (3–0-6)
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี

AX007

ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Information Systems)
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและ
โครงสร้ างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้ าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารงาน การสือ่ สารข้ อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครื อข่าย
AX008

การบัญชีภาษีอากร
(Tax Accounting)
สอบผ่าน AX002 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AX006 การภาษี อากร 1

3 (3–0-6)
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ความหมายการบัญชีภาษี อากร กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาบัญชี การคานวณภาษี เงินได้ ภาษี หกั ณ ที่
จ่าย ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมทังการจั
้
ดทากระดาษทาการ เพื่อคานวณภาษี อากร
ตลอดจนศึกษา
เปรี ยบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์ และวิธีการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้ แตกต่างจาก การคานวณกาไรสุทธิ
ตามมาตรฐานการบัญชี จัดทารายงาน และการยื่นแบบแสดงรายการของภาษี ตา่ งๆ
AX009

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
(Environmental Management Accounting)
สอบผ่าน AX005 การบัญชีบริ หาร
ความเป็ นมาของบัญชีสงิ่ แวดล้ อม ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ การบัญชีสงิ่ แวดล้ อมใน
มุมมองด้ านการบริ หารจัดการ วิวฒ
ั นาการของการบัญชีเพื่อ
การจัดการสิง่ แวดล้ อมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อมทังในส่
้ วนของข้ อมูลด้ านกายภาพ และข้ อมูลด้ านการเงิน
การคานวณ การจาแนก
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายด้ านสิง่ แวดล้ อม การปั นส่วนต้ นทุน รวมถึงมูลค่า รายได้ และรายการที่ประหยัดได้ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการสิง่ แวดล้ อม การจัดทารายงานด้ านต้ นทุนและผลได้ เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับ
ผู้บริ หารในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการลงทุน และบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยใช้ กรณีศกึ ษา
AX010

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
(Financial Reporting and Analysis)
สอบผ่าน AX002 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AX003 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
การรับรู้ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทา งการเงินตามแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการ
บัญชี วิธีการ และเครื่ องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ตลอดจนอธิบายความหมาย และข้ อจากัดของข้ อมูลในรายงาน
ทางการเงิน เพื่อใช้ ในการตัดสินใจ และผลกระทบจากการใช้ นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยใช้ กรณีศกึ ษา หรื อ
เหตุการณ์จริ ง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
EX001

เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economics in Daily Life)
การบริ หารเศรษฐกิจส่วนบุคคล ทังรายได้
้
การบริ โภค การออม และการลงทุน ความเชื่อมโยงระหว่าง
เศรษฐกิจส่วนบุคคล เศรษฐกิจครัวเรื อน เศรษฐกิจองค์กร และเศรษฐกิจของประเทศ เครื่ องมือวัดภาวะทางเศรษฐกิจ
การรับรู้ขา่ วสารเศรษฐกิจและใช้ ประโยชน์จากข่าวสาร ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจสาคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจ
ส่วนบุคคล
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EX002

ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Economy Studies)
โครงสร้ างและการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างของเศรษฐกิจไทย
ความสาคัญของภาคต่างประเทศที่มีตอ่
เศรษฐกิจไทย ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีตอ่ เศรษฐกิจไทย การค้ าเสรี การขยายตัวของเศรษฐกิจ
สารสนเทศ นโยบายเศรษฐกิจและปั ญหาเศรษฐกิจที่สาคัญ
EX003

ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economy Studies)
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การค้ าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่าง
ประเทศ ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลีย่ น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ องค์กรระหว่างประเทศ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีตอ่ เศรษฐกิจไทย
EX004

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Philosophy of Sufficiency Economy and Applications)
แนวคิดหลัก เป้าหมาย เงื่อนไข พื ้นฐานการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ ไขปั ญหา
เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม ทังในระดั
้
บครัวเรื อน ระดับภาคการผลิตในสาขาต่างๆ และระดับชาติ เพื่อให้ เกิด
การพัฒนาอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยเฉพาะในบริ บทตัวอย่างของประเทศไทย
EX005

เศรษฐศาสตร์ ส่ งิ แวดล้ อมเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Economics)
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้ อม ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมการแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
สาเหตุและผลกระทบของความเสือ่ มโทรมของคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะ การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อม นโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในการควบคุมมลภาวะ
ตลอดจนการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
EX006

เศรษฐศาสตร์ การเงินเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Monetary Economics)
เงิน บทบาทของเงินและเครดิต อุปสงค์และอุปทานของเงิน เงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี ้ยและโครงสร้ างของอัตรา
ดอกเบี ้ย ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและบทบาทของสถาบันการเงินที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจ แหล่งที่มาและการใช้ ไป
ของเงินทุนของสถาบันการเงิน บทบาทและหน้ าที่ของธนาคารกลาง นโยบายการเงินและระบบการเงินระหว่างประเทศ
ของไทย
EX007

ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Business and Public Policy)
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกั บระบบเศรษฐกิจ บทบาท และจุดมุง่ หมายในการดาเนินการทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล ตัวกาหนดนโยบายของรัฐบาล การใช้ เครื่ องมือของนโยบายเพื่อแก้ ไขปั ญหาและบรรลุเป้าหมาย
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สูงสุดในการดาเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ผลกระทบและการปรับตัวของธุรกิจเอกชนต่อการใช้ นโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐบาลในบริ บททางเศรษฐกิจของประเทศไทย
EX008

เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
อุปสงค์ อุปทาน การทางานของกลไกราคา พฤติกรรมการบริ โภค การผลิต การกาหนดราคาและปริ มาณ
ในตลาดผลผลิต รายได้ ประชาชา ติ การบริ โภค การออม การลงทุน ของภาคเอกชนและรัฐบาล การค้ าระหว่าง
ประเทศ ปั ญหาเศรษฐกิจที่สาคัญ รวมทังแนวทางแก้
้
ไข
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
HX001

การสื่อสารธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business Communication 1)
หลักการเขียนจดหมายธุรกิจที่ดี แ ละการฝึ กเขียนโดยเน้ นความถูกต้ องของรูปแบบของจดหมาย ความ
เหมาะสมของถ้ อยคาและความชัดเจนของข้ อความ การฝึ กเขียนจดหมายประเภทต่างๆทังในรู
้ ปแบบธรรมดาและ
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนประวัติยอ่ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์เข้ าทางาน
HX002

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(1-4-4)
(Business English Conversation)
การฝึ กทักษะการสนทนาเพื่อใช้ ในการติดต่อทางธุรกิจ เช่น การนาเสนอ การเจรจาต่อรอง โดยเน้ นความ
คล่องในการใช้ ภาษา และการเลือกใช้ คาศัพท์และสานวนที่ถกู ต้ องเหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ
HX003

เทคนิคการอภิปราย
3(2-2-5)
(Discussion Techniques)
สอบผ่าน HX002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักและวิธีการอภิปรายกลุม่ การฝึ กอภิปรายในหัวข้ อต่างๆ ที่นา่ สนใจและเหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยน
การฝึ กบทบาทในการอภิปรายทังในฐานะผู
้
้ ฟัง ผู้พดู และผู้ดาเนินการอภิปราย
HX004

การสื่อสารธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business Communication 2)
สอบผ่าน HX001 การสือ่ สารธุรกิจ 1
หลักและการฝึ กเขียนบันทึกข้ อความที่ใช้ ในสานักงาน บันทึกการประชุม รายงานการปฏิบตั ิงานโดยสรุป
และสารในวาระสาคัญขององค์กร การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุมในสถานการณ์จาลอง (Simulation)
HX005

การเขียนทางธุรกิจ
(Writing for Business)
สอบผ่าน HX004 การสือ่ สารธุรกิจ 2

3(2-2-5)
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หลักและการฝึ กเขียนข้ อความด้ านธุรกิจในเรื่ องการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ า การบริ การ และ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ แล ะ กิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การสือ่
ความหมาย ลีลาภาษาที่ใช้ องค์ประกอบสาคัญของการเขียนแต่ละประเภท และรูปแบบการนาเสนอ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
HX101

การเขียนภาษาอังกฤษ
3(1-4-4)
(English Writing)
การเขียนระดับย่อหน้ า ระดับเรื่ อง และการเขียนสรุปความโดยเน้ นกระบวนการคิด การรวบรวมข้ อมูลและการ
ให้ รายละเอียด
HX102

การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้ งต้ น
3(1-4-4)
(Introduction to English – Thai Translation)
หลักการแปลและการแปลในระดับคา วลี ประโยคและย่อหน้ าจากเรื่ องทัว่ ไปจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
โดยเน้ นการเลือกใช้ คาและรูปประโยคที่ถกู ต้ องและเหมาะสม เพื่อให้ ได้ ความหมายที่เทียบเคียงกันกับต้ นฉบับ
HX104

การแปลข่ าวและสารคดี 1
3(1-4-4)
(News and Documentary Translation1)
การแปลข่ าว สารคดี ข้ อความและเอกสารงานด้ านวัฒนธรรม บันเทิง และการท่องเที่ยว จากภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาไทย โดยเน้ นความถูกต้ องและความเหมาะสมของภาษา
HX105

การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1
3(1-4-4)
(Business and Public Relations Translation1)
การแปลข้ อความ เอกสารงานด้ านธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และบทความที่เกี่ยวข้ องกับด้ านธุรกิจจาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย โดยเน้ นความถูกต้ องและความเหมาะสมของภาษา
HX106 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
3(1-4-4)
(English from the Media)
ภาษาอังกฤษจากสือ่ ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร โฆษณา เพลง ภาพยนตร์ และเว็บไซต์ เป็ น
ต้ น การฝึ กทักษะและการสร้ างสรรค์โครงงานภาษาอังกฤษ
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
HX201

ภาษาญี่ปุ่น 1
(2-2-5)
(Japanese1)
ศึกษาอักษรญี่ปนทั
ุ่ ง้ 3 ประเภทคือ ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิประมาณ 50 ตัว ฝึ กฝนสานวนแน ะนา
ตนเอง คาทักทายที่ถกู ต้ องตามกาลเทศะ ตัวเลข โครงสร้ างประโยคพื ้นฐาน การใช้ คาคุณศัพท์และคากริ ยา เพื่อให้
สามารถสือ่ สารอย่างง่ายได้ เช่น การถามราคา การบอกเวลา เป็ นต้ น
HX202

ภาษาญี่ปุ่น 2
(2-2-5)
(Japanese2)
สอบผ่าน ภาษาญี่ปนุ่ 1
ศึกษาคันจิเพิ่มขึ ้นอี กประมาณ 100 ตัว ฝึ กฝนการใช้ รูปประโยคพื ้นฐานต่างๆ อาทิ การแสดงความต้ องการ
การอธิบายเหตุผล การเปรี ยบเทียบ การอนุญาต การขอร้ อง เสริ มสร้ างทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สงู ขึ ้น
โดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง และสามารถสร้ างสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้อื่น
HX203

ภาษาญี่ปุ่น 3
(2-2-5)
(Japanese3)
สอบผ่าน ภาษาญี่ปนุ่ 2
ศึกษาคันจิเพิ่มขึ ้นประมาณ 100 ตัว ฝึ กฝนการใช้ รูปประโยคต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการสือ่ สาร อาทิ การห้ าม
ปราม การชี ้แจงกฎข้ อบังคับ การบอกความสามารถ การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง กา รแสดงความคิดเห็น การ
ถ่ายทอดคาพูดของผู้อื่น ประโยคความซ้ อนต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้ างทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สงู ขึ ้น
และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ เองได้ ตามสถานการณ์
HX204 ภาษาญี่ปุ่น 4
(2-2-5)
(Japanese4)
สอบผ่าน ภาษาญี่ปนุ่ 3
ศึกษาคันจิเพิ่มขึ ้นประมาณ 150 ตัว ฝึ กฝนการใช้ โครงสร้ างประโยคที่ซบั ซ้ อนขึ ้น อาทิ การตังเงื
้ ่อนไข การ
บรรยายสภาพของสิง่ ต่าง ๆ การแสดงเจตนา การแนะนา การใช้ ภาษาให้ เหมาะสมตามสถานการณ์และบุคคล ฯลฯ
ตลอดจนฝึ กการอ่านความเรี ยงขนาดสันเพื
้ ่อเสริ มสร้ างทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สงู ขึ ้น
HX205

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
(2-2-5)
(Japanese Conversation 1)
สอบผ่าน ภาษาญี่ปนุ่ 2
ศึกษาวิธีการสนทนาในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันโดยใช้ คาศัพท์และรูปประโยคที่ได้ เรี ยนมา โดยจะ
ฝึ กฝนจากสถานการณ์จาลอง เหตุการณ์สมมติ หรื อสถานการณ์ตามที่ผ้ สู อนกาหนด เพื่อให้ สามารถใช้ สานวนภาษาได้
อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ทังนี
้ ้จะสอดแทรกทัศนคติ วิธีคิด ตลอดจนวัฒนธรรมของคนญี่ปนุ่ ซึง่ จะนามาซึง่ ความเข้ าใจ
อันดีระหว่างผู้พดู และผู้ฟัง
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สาขาวิชาภาษาจีน
HX306

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(Chinese for Communication 1)
ระบบการถอดเสียงภาษาจีนกลางด้ วยอักษรโรมัน (Pinyin Romanization) และการฝึ กออกเสียงภาษาจีนให้
ถูกต้ อง โครงสร้ างตัวอักษร หลักการเขียนตัวอักษร และหมวดนาอักษรจีนที่มีความถี่ในการใช้ สงู คาศัพท์พื ้นฐานเพื่อ
การสือ่ สารเบื ้องต้ น ในวงคาศัพท์ที่ไม่ต่ากว่า 200 คา โครงสร้ างไวยากรณ์พื ้นฐาน การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน
และแปล
HX307

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(Chinese for Communication 2)
สอบผ่าน HX306 ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร 1
คาศัพท์พื ้นฐานเพื่อการสือ่ สารในชีวิตประจาวัน ในวง คาศัพท์ที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมไม่ต่ากว่า 200 คา โครงสร้ าง
ไวยากรณ์พื ้นฐานที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียนและแปล

HX308

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
(Chinese for Communication 3)
สอบผ่าน HX307 ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร 2
คาศัพท์เพื่อการสือ่ สารในชีวิตประจาวันในวงคาศัพท์ที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมไม่ต่ากว่า 200 คา โครงสร้ างไวยากรณ์
ที่มีความซับซ้ อน การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียนและแปล
HX309

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขัน้ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
(Elementary Chinese for Business)
สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร 3
คาศัพท์ สานวน โครงสร้ างที่ใช้ ในแวดวงธุรกิจ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านเขียนและแปลจากบทสนทนา
บทความ ข่าวที่เกี่ยวข้ อง
HX310

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่ องเที่ยว
3(2-2-5)
(Business Chinese for Tourism)
สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร 3
ศัพท์ สานวนที่ใช้ ในธุรกิจการท่องเที่ยว ข้ อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญทังของไทยและ
้
จีน โดยเน้ นการฝึ กทักษะพูดทังในส่
้ วนของผู้ให้ บริ การและผู้ใช้ บริ การ
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
HX311

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบันเทิง
3(2-2-5)
(Business Chinese for Entertainment)
สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร 3
ศัพท์ สานวนภาษาจีนที่ใช้ ในธุรกิจบันเทิงประเภทต่างๆ เช่นบทสารคดี บทภาพยนตร์ บทโทรทัศน์ บทละคร
บทสัมภาษณ์ การ์ ตนู เป็ นต้ น
HX312

วัฒนธรรมทางธุรกิจของจีน
(Chinese Business Culture)
สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร 3
วัฒนธรรมและแนวคิดในการดาเนินธุรกิจของชาวจีน

3(2-2-5)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
HX416

ภาษาไทยธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business Thai)
หลักการใช้ ภาษาที่เหมาะสมในการติดต่อสือ่ สารทางธุรกิจ การอ่านและการเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ
เช่น จดหมาย รายงานการประชุม โครงการ ประกาศ คาสัง่ และเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อใช้ ภาษาไทยธุรกิจได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
HX417

ภาษาในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Language in Thai Society)
ความหลากหลายทางภาษาที่ปรากฏในสังคมไทย ลักษณะของภาษาเฉพาะกลุม่ และภาษาเฉพาะวงการใน
สังคมไทย สาเหตุ ปั จจัย และองค์ประกอบที่ทาให้ เกิดลักษณะเฉพาะทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
สังคมไทย
HX418

ภาษาไทยสาหรับการนาเสนอต่ อประชุมชน
3(2-2-5)
(Thai Language for Public Presentation)
หลักการใช้ ภาษาไทยในการนาเสนอในที่ประชุมชน การกาหนดวัตถุประสงค์ของการนา
เสนอ และการ
วิเคราะห์กลุม่ ผู้ฟัง เพื่อจัดเตรี ยมเค้ าโครงและรูปแบบในการนาเสนอที่เหมาะสม ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทยในการ
นาเสนอโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูปและอุปกรณ์สาหรับการนาเสนอ
HX419

วรรณกรรมไทยร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Thai Literary Works)
ความหมายและความเป็ นมาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย ลักษณะและการเปลีย่ นแปลงของวรรณกรรมไทย
ภายหลังการรับอิทธิพลจากตะวันตก รูปแบบ เนื ้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย และ
เลือกอ่านวรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่นา่ สนใจ
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HX420

ศิลปะการเขียนเพื่อสื่อร่ วมสมัย
3(2-2-5)
(Art of Writing for Contemporary Media)
ธรรมชาติและรูปแบบของสือ่ ต่าง
ๆ ที่ปรากฏในสังคมร่วมสมัย เช่น สือ่ สิง่ พิมพ์
สือ่ วิทยุกระจายเสียง สือ่ วิทยุโทรทัศน์ สือ่ อินเทอร์ เน็ต หลักการเขียนและศิลปะการใช้ ภาษาที่เหมาะสมกับสือ่ ร่วมสมัย
ประเภทต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
HX421

การสัมภาษณ์ ในงานอาชีพ
3(2-2-5)
(Interview in Career Professionals)
หลักการสัมภาษณ์ การเตรี ยมการสัมภาษณ์ การแก้ ปัญหาระหว่างการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในงานอาชีพ
และฝึ กปฏิบตั ิ
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
HX501

ธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Business)
ความหมาย ขอบเขต และประเภทของธุรกิจสารสนเทศ หลักการบริ หารจัดการเพื่อการดาเนินงานธุรกิจสารสนเทศ
การบริ หารและควบคุมการผลิต การตลาด การใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการทาธุรกิจสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
HX503 การตลาดเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Marketing for Information Business)
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ส่วนประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การจัดการลูกค้ า
สัมพันธ์ การประยุกต์กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจสารสนเทศ
HX504 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
3(3-0-6)
(Office Information Management)
หลักการจัดการสารสนเทศ ความสาคัญและประเภทของสารสนเทศสานักงาน เทคโนโลยีที่ใช้ ในการจัดการ
สารสนเทศสานักงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
HX506

การบริการ
3 (3-0-6)
(Services)
ลักษณะและความสาคัญของการบริการ ความต้ องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การ เทคนิคการให้ บริ การ
การสือ่ สารกับผู้ใช้ บริ การ จิตวิทยาการให้ บริ การ บุคลิกภาพของผู้ให้ บริ การ เทคโนโลยีกบั การให้ บริ การ คุณภาพของ
การบริ การ
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HX507

การสืบค้ นสารสนเทศธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
(Information Searching for Business and Industry)
ความหมาย แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
กลยุวิทธีกธ์การารสืบค้ นสารสนเทศธุรกิจและอุตสาหกรรม
และ
การประเมินผลการสืบค้ น
HX508

คลังความรู้
3 (2-2-5)
(Knowledge Repositories)
บทบาทแนวคิด และกระ
บวนการในการสร้ างคลังความรู
ได้ แ้ ก่ การแสวงหา การรวบรวม การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การทาเหมือง การนาเสนอและการเผยแพร่
HX509

การพัฒนาสื่อประสมเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Multimedia Development for Information Business)
ความสาคัญ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ขันตอนการพั
้
ฒนาและการนาเสนอสือ่ ประสม
การใช้
โปรแกรมพัฒนาสือ่ ประสมเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
CX001 นิเทศศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Communication Arts)
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของการสือ่ สาร องค์ประกอบ แบบจาลองของกระบวนการสือ่ สาร
ลักษณะ บทบาท หน้ าที่และวิวฒ
ั นาการของการสือ่ สารมวลชน ระบบและอิทธิพลของการสือ่ สารมวลชนที่มีตอ่ สังคม
องค์กรที่เกี่ยวข้ อง ทังในและต่
้
างประเทศ การสือ่ สารกับการพัฒนาประเทศ
CX002 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
(Communication for Development)
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการสือ่ สารกับการพัฒนา ครอบคลุมทังแนวคิ
้
ด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนา การสือ่ สาร การสือ่ สารเพื่อการพัฒนา การเปลีย่ นแปลงทางสังคม การแพร่กระจายนวัตกรรม การสือ่ สาร
รณรงค์ การตลาดเพื่อสังคม และการสือ่ สารแบบมีสว่ นร่วม โดยมีกรณีศกึ ษาประกอบ
CX003 การโฆษณากับสังคม
3(3-0-6)
(Advertising and Society)
บทบาท อิทธิพล และผลกระทบของการโฆษณาและกิจกรรมการตลาดอื่นๆ ที่มีตอ่ บุคคล ชุมชน และสังคม
บทบาทของการโฆษณาในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จรรยาบรรณและ ความรับผิดชอบของนัก
โฆษณา การควบคุมโฆษณาทางกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ กรณีศกึ ษาในประเทศไทย
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CX006 วารสารศาสตร์ สากล
3(3-0-6)
(International Journalism)
แนวคิดเกี่ยวกับวารสารศาสตร์ สากล การไหลเวียนของข่าวสารระหว่างประเทศ ภูมิทศั น์ของสือ่ ที่
เปลีย่ นแปลงไปในยุคหลอมรวมสือ่ ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบกับประชาคมโลก ลักษณะและบทบาทหน้ าที่ของสือ่ มวลชนทัง้
ในระดับสากล และ ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์ปัญหาการนาเสนอข่าวสารของประเทศ
กาลังพัฒนาองค์กรสือ่ สารมวลชนที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศปั จจัยต่างๆ ด้ านการสือ่ สารที่ก่อให้ เกิดประสิทธิผล
ต่อการพัฒนา
CX 007 กิจการกระจายเสียงและแพร่ ภาพนานาชาติ
3(3-0-6)
(International Broadcasting)
โครงสร้ าง ระบบ และการดาเนินงานของกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ ทาง
ภาคพื ้นดิน อินเทอร์ เน็ต เคเบิลทีวี การสือ่ สารผ่านดาวเทียม และการสือ่ สารรูปแบบอื่น ๆ ในปริ บททางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมที่แตกต่างกันของนานาประเทศ
CX008

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Fundamentals of Strategic Communication)
ศึกษาก่ อน CX001 นิเทศศาสตร์ เบือ้ งต้ น
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสือ่ สารเชิงกลยุทธ์ การสร้ างและสือ่ สารแบรนด์ระดับองค์กร ระดับ
สินค้ าและบริ การ การใช้ เครื่ องมือหลักในการสือ่ สารแบรนด์ โดยเน้ นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสือ่ สารเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
NX001

เทคโนโลยีระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Technology of Communication System)
เทคโนโลยีระบบสือ่ สารแบบมีสาย และไร้ สายชนิดต่างๆ ความปลอดภัยในการใช้ งานเครื่ องมือ และอุปกรณ์
ทางระบบการสือ่ สารเบื ้องต้ นที่ควรทราบ ได้ แก่ ระบบโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้ สายอื่นๆ WLAN WiFi
3G 4G Edge GPRS เป็ นต้ น
NX002

นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในอนาคต
3(3-0-6)
(Computer Innovation and Future Technology)
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ อนาคตทางคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาทางด้ านซอฟต์แวร์ ระบบ โปรแกรมสาเร็ จรูป และอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลือ่ น ที่
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และไร้ สาย กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคนิคการใช้ งานโปรแกรมพื ้นฐานทางคอมพิวเตอร์ แนวคิดของการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ และตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ และการเลียนแบบมนุษย์
NX003

การจัดการไฟฟ้าและพลังงาน
3(3-0-6)
(Electrical and Energy Management)
หลักการกาเนิดไฟฟ้ าและพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ งานในอาคารและอุตสาหกรรม พรบ .และ
นโยบายการอนุรักษ์ พลังงาน หลักการอนุรักษ์ ไฟฟ้ าและพลังงาน ในอาคารและอุตสาหกรรม การเก็บ วิเคราะห์และ
รายงานข้ อมูล หลักการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ พลังงานเบื ้องต้ น
NX004

การปรับปรุ งผลิตภาพในระบบการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
(Productivity Improvement in Operating System)
การประยุกต์ใช้ เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการขันพื
้ ้นฐานในการจัดการระบบการทางาน เทคนิคในการ
วิเคราะห์งานผลิตภาพ และระบบการปฏิบตั ิงาน เทคนิคในการปรับปรุงระบบงาน การสร้ างมาตรฐานการทางาน การใช้
เทคนิคในการควบคุมคุณภาพเบื ้องต้ น ระบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม การวางแผนงาน และการบริ หารงานโครงการ
กรณีศกึ ษาในการพัฒนาระบบการทางาน และวิธีการทางาน
NX005

โลจิสติกส์ เพื่อการแข่ งขันในโลกธุรกิจ
3(3-0-6)
(Logistics for Competitiveness in Global Business)
หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผนระบบ โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ความสาคัญของการบริ การ
ลูกค้ า การจัดการพัสดุและสินค้ าคงคลัง การขนส่งการบรรจุภณ
ั ฑ์และการจัดซื ้อ การควบคุมการปฏิบตั ิงาน บทบาท
ของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อปุ ทาน และการวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับการแข่งขันธุรกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
LX001

หลักกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(General Principles of Law)
ความสาคัญของกฎหมายต่อสังคมและบุคคล ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หรื อศาสตร์ อื่น ๆ ได้ แก่ กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ กฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายกับเทคโนโลยี ฯลฯ ระบบกฎหมายใน
ปั จจุบนั ประเภทของกฎหมาย ได้ แก่ กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการนิติ
บัญญัติ การบังคับใช้ กฎหมาย การตีความกฎหมาย หลักทัว่ ไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา สถาบันทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
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LX002

กฎหมายสิ่งแวดล้ อมเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Environment Law)
ศึกษาก่อน LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป หรื อ
LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
วิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสภาวะแวดล้ อมในด้ าน
การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชน และ
มาตรการเกี่ยวกับการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากคดีสภาวะแวดล้ อม ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ ที่ดิน และ
กฎหมายผังเมือง
LX003

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ เบือ้ งต้ น 3(3-0-6)
(Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law)
ศึกษาก่อน LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป หรื อ
LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริ โภค
ระเบียบปฏิบตั ิสาหรับการคุ้มครองของผู้บริ โภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภ คในด้ านคุณภาพ
ของสินค้ าและบริ การ ราคา การปิ ดสลาก การบรรจุ หีบห่อ การโฆษณา หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริ โภคตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้บริ โภค และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนหลักกฎหมายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
LX004

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Law of Business Crime)
ศึกษาก่อน LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป หรื อ
LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการก่อตัวของอาชญากรรมทางธุรกิจ
อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิด ของห้ างหุ้นส่วนบริ ษัท (Corporate Crime) มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐในการ
ดาเนินการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี ้ รวมถึงการได้ เปรี ยบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบ
อาชญากรรมทางธุรกิจ ได้ แก่ ความผิดเกี่ยวกับ การจารกรรมข้ อมูลทางโทรสาร การดักฟั งทางโทรศัพท์ (Wire
Tapping) ตลอดจนการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
LX005

กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Securities and Securities Exchange Law)
ศึกษาก่อน LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป หรื อ
LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน การกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ องค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนด้ วยการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ความหมายและประเภทของหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทและลักษณะของธุรกิจ
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หลักทรัพย์ การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ การเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และ
ประเด็นที่นา่ สนใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์
LX006

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่ างประเทศเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to International Investment Law)
ศึกษาก่อน LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป หรื อ
LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้ าว กฎหมายคนเข้ าเมือง
และกฎหมายการลงทุนของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุน ทังการลงทุ
้
นโดยตรง (Direct Investment) การลงทุนทาง
การเงิน (Portfolio Investment) อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กฎหมายและนโยบายขององค์การการค้ าโลก
(WTO) รวมทังนโยบาย
้
หรื อข้ อปฏิบตั ิของ GATT ที่มีผลกระทบกับการลงทุนระหว่างประเทศ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
สามารถเลือกศึกษาอย่างน้ อย 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในคณะ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย หรื อมหาวิทยาลัยในประเทศ หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีสญ
ั ญากับ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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