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 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Bachelor of Science (Nutritional Science, Dietetics and Food Safety)

  (ชื่อยอ) : B.Sc. (Nutritional Science, Dietetics and Food Safety) 

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต

 2.1 กลุมวิชาแกน 

 (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)

16 หนวยกิต

 2.2 กลุมวิชาเอก

 2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก

 (1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 

 (2) กลุมวิชาพื้นฐานทางดานสาธารณสุขศาสตร 

16 หนวยกิต

 18 หนวยกิต

 2.2.2 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 38 หนวยกิต

 2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 2.3 วิชาฝกงาน ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน

  2.1  กลุมวิชาแกน

  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 16 หนวยกิต

0201 100  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 4(4-0-8)

  Mathematics for Sciences 1

 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-6)

  General Chemistry Laboratory

 0203 100 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)

  General Biology

 0203 190 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-6)

  General Biology Laboratory

 0204 100  ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-6)

  General Physics Laboratory

 2.2  กลุมวิชาเอก

   2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก 33 หนวยกิต

    (1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 15 หนวยกิต

0202 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

 0202 255 เคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ 3(3-0-6)

  Analytical Chemistry for Nutrition

 0202 298 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ 1(0-3-1)

  Analytical Chemistry Laboratory for Nutrition

 0203 231 จุลชีววิทยา 3(2-2-5)

  Microbiology

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Biochemistry

    (2)  กลุมวิชาพื้นฐานทางดานสาธารณสุขศาสตร 

18 หนวยกิต

1401 106 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Biostatistics for Public Health

 1401 202 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

 1401 203 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Human Anatomy and Physiology

  for Public Health

 1401 205 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Environmental Health and Occupational Health

 1401 209 การสงเสริมสุขภาพและการปองกัน 3(3-0-6)

  Health Promotion and Prevention

 1406 201 โภชนาการมนุษย 3(3-0-6)

  Human Nutrition

   2.2.2 วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกิต

    (1) วิชาเอกบังคับทางดานโภชนาการและการ

กําหนดอาหาร 16 หนวยกิต

 1406 205 โภชนาการในวัยตางๆ และบริบทชุมชน 2(2-0-4)

  Nutrition in Life Cycle and Community Context

 1406 206 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5)

  Nutrition Assessment

 1406 301 หลักการกําหนดอาหาร 3(3-0-6)

  Principle of Dietetics

 1406 302 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5)

  Community Nutrition

 1406 304  โภชนาการคลินิก 2(1-2-3)

  Clinical Nutrition

 1406 307 การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยน 2(2-0-4)

  พฤตกิรรมดานโภชนาการสาํหรบัวชิาชพีนกักาํหนดอาหาร

  Diet Counseling and Behavior Modification in 

  Dietetic Practice

 1406 308 วิชาชีพนักกําหนดอาหาร จริยธรรม 1(1-0-2)

  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Dietitians and Professional Law and Code of 

  Ethics

    (2) วิชาเอกบังคับทางดานวิทยาศาสตรอาหารและ

อาหารปลอดภัย 17 หนวยกิต

 1406 202 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)

  Basic Culinary 

 1406 203 วิทยาศาสตรการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to Food Science

 1406 204 จุลชีววิทยาอาหาร 2(1-2-3)

  Food Microbiology
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 1406 207 เคมีขององคประกอบในอาหาร 3(2-2-5)

  Chemistry of Food Components

 1406 303 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 3(2-2-5)

  Manufacturing Process of Safety Food

 1406 305  ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)

  Food safety and sanitation

 1406 306 การจัดการระบบการบริการอาหาร 3(2-2-5)

  เพื่อโภชนาการ

  Food Service System Management

    (3) วิชาเอกบังคับกลุ มวิชาสหศาสตรและวิจัย 

6 หนวยกิต

1406 309 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนศาสตร 3(3-0-6)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Research Methodology in Nutritional Science, 

  Dietetics and Food Safety

 1406 401 สัมมนาปญหาพิเศษดานโภชนศาสตร 1(1-0-2)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Seminar in Special Problem in Nutritional 

  Science, Dietetics and Food Safety

1406 402 โครงงานนิสิต 2(2-0-4)

  Senior Project

 1406 404 ประมวลทางดานโภชนศาสตร  0(0-0-0)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Comprehensives in Nutritional Science, 

  Dietetics and Food Safety 

   2.2.3 วิชาเอกเลือก

    ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งตอไปนี้ 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

   กลุมวิชาเอกทางดานโภชนศาสตรและการกําหนด

อาหาร

 1406 410  โภชนบําบัดทางการแพทย 2(1-2-3)

  Medical Nutrition Therapy

 1406 411 เคมีคลินิก โลหิตวิทยา และคลินิกสัมพันธ 3(3-0-6)

  สําหรับโภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร

  Clinical Chemistry Hematology and Clinical

  Correlation for Nutritional Science and Dietetics 

 1406 412 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร 2(2-0-4)

  Pharmacology and Food Toxicology

 1406 413 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโภชนศาสตร 2(1-2-3)

  และการกําหนดอาหาร

  Application of Computer Programs in 

  Nutritional Science and Dietetic

 1406 414 มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความมั่นคง 2(2-0-4)

  ในอาหาร

  Nutrition Anthropology and Food Security

 1406 415 การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐาน 2(1-2-3)

  คุณภาพ

  Development of Food Service System and 

  Standard Quality

 1406 416 โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคไต

  Nutritional Therapy and Dietetic for Kidney 

  Disease Patients

 1406 417 โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคมะเร็ง

  Nutritional Therapy and Dietetic for Cancer 

  Patients

 1406 418 โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวย โรคความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม

  Nutritional Therapy and Dietetic for Metabolic 

  Syndromes

 1406 419 โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคติดเชื้อ

  Nutritional Therapy and Dietetic for Infectious 

  Diseases Patients

 

   วิชาเอกเลือกทางดานวิทยาศาสตรอาหารและอาหาร

ปลอดภัย

 1406 420 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานวิทยาศาสตร 2(1-2-3)

  การอาหาร

  Application of Computer Programs in 

  Food Science 

 1406 421 การควบคุมภาพและการประกันคุณภาพ 3(2-2-5)

  ทางอาหาร

  Food Quality Control and Assurance

 1406 422 การผลิตและการดัดแปรสูตรอาหาร 3(2-2-5)

  Production and Modification of Diets

 1406 423 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ 2(2-0-4)

  และบริการ

  Entrepreneurship in Health Care Products and 

  Services
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 1406 424 อาหารเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

  Food for Health

 1406 425 วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร 2(1-2-3)

  ขั้นพื้นฐาน

  Basic Food Engineering and Food Processing

 1406 426 การประเมินทางประสาทสัมผัสสําหรับ 2(1-2-3)

  การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ

  Sensory Evaluation for Nutritional Product 

  Development

 2.3  วิชาฝกงาน 9 หนวยกิต

1406 208 ฝกประสบการณดานโภชนาการชุมชน 3(250 ชั่วโมง)

  และโภชนบริการ

  Professional Practicum in Community Nutrition

  and Food Services

 1406 310 ฝกประสบการณดานโภชนาการคลินิก 3(250 ชั่วโมง)

  และการกําหนดอาหาร

  Professional Practicum in Clinical Nutrition 

  and Dietetics

1406 403 ฝกประสบการณวิชาชีพทางโภชนาการ 3(450 ชั่วโมง)

  และอาหารปลอดภัย

  Professional Practicum in Nutrition and Food 

  Safety

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต

  โดยเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย 

(ระบบปกติ)

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

Preparatory English 

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking

2(2-0-4)

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

0201 100 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1

Mathematics for Science 1

4(4-0-8)

0202 100 เคมีทั่วไป

General Chemistry

3(3-0-6)

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory

1(0-3-6)

0203 110 ชีววิทยา 1

General Biology 1

3(3-0-6)

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

General Biology Laboratory 1

1(0-2-1)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative English

2(1-2-3)

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital Literacy and Life for Transformation 

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

0204 100 ฟสิกสทั่วไป

General Physics

3(3-0-6)

0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป

General Physics Laboratory 

1(0-3-6)

 

0202 221 เคมีอินทรีย

Organic Chemistry 

3(3-0-6)

0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย

Organic Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

0203 231 จุลชีววิทยา

Microbiology 

3(2-2-5)

1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry Laboratory 

1(0-3-0)

1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Fundamental Biochemistry

3(3-0-6)

1406 202 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 

Basic Culinary

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

0202 255 เคมีวิเคราะหทางโภชนาการ

Analytical Chemistry for Nutrition 

3(3-0-6)

 

0202 298 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทางโภชนาการ

Analytical Chemistry for Nutrition

1(0-3-1)

 

1406 201 โภชนาการมนุษย

Human Nutrition

3(3-0-6)

 

1406 203 วิทยาศาสตรการอาหารเบื้องตน 

Introduction to Food Science

2(2-0-4)

1406 204 จุลชีววิทยาอาหาร 

Food Microbiology 

2(1-2-3)

1406 306 การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ

Food Service System Management

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 20

 

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

1401 106 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข 

Biostatistics for Public Health 

3(3-0-6)

1401 203 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข

Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health

3(2-2-5)

1401 205 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

Environmental Health and Occupational Health

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406 205 โภชนาการในวัยตางๆ และบริบทชุมชน

Nutrition in Life Cycle and Community Context 

2(2-0-4)

1406 206 การประเมินภาวะโภชนาการ

Nutrition Assessment

3(2-2-5)

1406 207 เคมีขององคประกอบในอาหาร 

Chemistry of Food Components

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 23
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

1401 202 วิทยาการระบาด 

Epidemiology 

3(3-0-6)

1401 209 การสงเสริมสุขภาพและการปองกัน 

Health Promotion and Prevention

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406 301 หลักการกําหนดอาหาร

Principle of Dietetics

3(3-0-6)

1406 302 โภชนาการชุมชน 

Community Nutrition 

3(2-2-5)

1406 303 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 

Manufacturing Process of Safety Food

3(2-2-5)

1406 304 โภชนาการคลินิก 

Clinical Nutrition

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406 206 การประเมินภาวะโภชนาการ

Nutrition Assessment

3(2-2-5)

1406 305 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร

Food safety and sanitation

2(1-2-3)

1406 307 การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานโภชนาการ

สําหรับวิชาชีพนักกําหนดอาหาร

Diet Counseling and Behavior Modifi cation in Dietetic Practice

2(2-0-4)

1406 308 วิชาชีพนักกําหนดอาหาร จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Dietitians and Professional Law and Ethics

1(1-0-2)

 

1406 309 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาศาสตร การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

Research Methodology in Nutritional Science, Dietetics and Food Safety 

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 4 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406 401 สัมมนาปญหาพิเศษดานโภชนศาสตร การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

Seminar in Special Problem in Nutritional Science, Dietetics and Food Safety

1(1-0-2)

 

1406 402 โครงงานนิสิต

Senior Project 

2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 หนวยกิต

หมวดวิชาฝกงาน

1406 208 ฝกประสบการณดานโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ

Professional Practicum in Community Nutrition and Food Service

3(250 ชั่วโมง)

รวมจํานวนหนวยกิต 8

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1406 404 ประมวลทางดานโภชนศาสตร การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย

Comprehensives in Nutritional Science, Dietetics and Food Safety

0(0-0-0)

หมวดวิชาฝกงาน

1406 310 ฝกประสบการณดานโภชนาการคลินิกและการกําหนดอาหาร

Professional Practicum in Clinical Nutrition and Dietetics

3(250 ชั่วโมง)

1406 403 ฝกประสบการณวิชาชีพทางโภชนาการและอาหารปลอดภัย

Professional Practicum in Nutrition and Food Safety

3(450 ชั่วโมง)

รวมจํานวนหนวยกิต 6
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต

  2.1  กลุมวิชาแกน

   วชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 16 หนวยกติ

 0201 100  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 4(4-0-8)

  Mathematics for Sciences 1

ลมิติและความตอเนือ่ง การหาอนพุนัธและอนิทกิรลัของ

ฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันชี้กําลัง 

เทคนิคของการอินทิเกรต ลําดับอนุกรมและการประยุกต

  Limit and continuum, derivatives and integrals 

of algebraic functions, trigonometry functions, logarithmic 

functions, Techniques of integration, sequences and series 

and applications

 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry

  กฎการรวมตัวทางเคมี โครงสรางอยางงายของอะตอม 

ตารางธาตุ ทฤษฎีทางอิเล็คตรอนของพันธะทางเคมี สภาวะการ

แลกเปลี่ยนภาวะของสสาร กฎของก าซ ทฤษฎีทางจลนของ

กาซออกซิเดชั่น เคมีไฟฟา สตอยดิโอเมตรี สมดุลยทางเคมีและ

สารละลายบัฟเฟอร คอบบอยดเคมี

  Chemical composition’s law, simple atom 

structure, periodic table, electronic chemical bond, material 

changing status, gas’s law, gas dynamic theory, oxidation, 

steriometry, chemical balance and buffer solution, Cobboy’s 

chemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-6)

  General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมทีัว่ไป (อาจเรยีน

พรอมกันได)

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

(Concurrence with 0202 100 

General Chemistry)

  การทดลองท่ีสอดคลองตามเน้ือหา วิชา 0202 100 

เคมีทั่วไป

  Laboratory mutual experimental in course 

description of 0202 100 general chemistry related

 0203 100 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)

  General Biology

  โครงสรางและหนาที่ของเซลล ทั้งโปรคาริโอดและ

ยูคาริโอด การแบงเซลลและปฏิกิริยาในเซลล การควบคุมของเหลวใน

เซลล การควบคมุฮอรโมนและระบบประสาท หลกัการถายทอดลกัษณะ

ทางพันธุกรรมและสายพันธุกรรม การสืบพันธุและการเจริญของสิ่งมี

ชีวิต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยา และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

  Structures and functions of prokaryotic and 

eukaryotic, cells division and chemical in reaction, 

physiological process, homeostasis, regulations of body fluid, 

hormone and neural control of biological function, physical 

basic of heredity, cytoplasmic inheritance and transmission 

of genetic in plant , animal, and man, reproduction, evolution 

and classification of living thing, fundamental aspect of 

ecology environmental science

  

 0203 190 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-6)

  General Biology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 100 ชีววิทยาทั่วไป 

  (อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite  :  0203 100 General Biology 

  (Concurrence with 0203 100 

General Biology)

  การทดลองที่สอดคลองตามเนื้อหา วิชา 0203 100 

ชีววิทยาทั่วไป

  Laboratory mutual experimental in course 

description of 0203 100 General Biology

  

 0204 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

  กลศาสตร ของอนุภาคและวัตถุ เกร็ง การแกว ง 

คลื่นกลเสียง ทฤษฎีของแกส อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล 

ไฟฟาแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ สภาพนําไฟฟา สมบัติ

แมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟสิกสยุคใหม

  Particle and spiral mechanics, mechanical 

oscillation, gas theory, thermodynamics, fluid mechanics, 

magnetic, direct current and alternating current electricity, 

conductivity, magnetic properties, electromagnetic waves, 

light, theory of relativity, modern physics
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 0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-6)

  General Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 100 ฟสิกสทั่วไป

Prerequisite : 0204 100 General Physics

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0204 100 

ฟสิกสทั่วไป

  Experiments corresponding to the content of 

the course 0204 100 General Physics

2.2  กลุมวิชาเอก

   2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก 2 หนวยกิต

    (1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 14 หนวยกิต

 0202 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

  โครงสรางปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย

ตางๆ เชน อลัเคน อัลคนี อลัคาย ไดอนี เบนซนี อลัคลิเฮไลด อลักอฮอล 

ฟนอล อีเธอร เอพอกไซด อัลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิก และ

อนุพันธของ กรดคารบอกซิลิก อะมีน

  Structure reactions and sterio-chemistry of 

organics eg.alkanes, alkenes, alkynes, dienes, benzenes, 

alkylhalides, alcohols, phenols, ethers, epoxides, aldehydes, 

and ketones, carboxylic acids, and carboxylic and derivatives, 

amines

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

การทดลองท่ีสอดคลองตามเน้ือหา วิชา 0202 221 

เคมีอินทรีย

  Laboratory mutual experimental in course 

description of 0202 221 Organic Chemistry related

 0202 255 เคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ 3(3-0-6)

  Analytical Chemistry for Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequiste : 0202 100 General Chemistry

  บทนาํทางเคมวีเิคราะห หนวยความเขมขน หลกัปรมิาณ

สารสัมพันธ เทคนิคการเตรียมตัวอยาง การไทเทรต การวิเคราะหดวย

หลักการทางสเปกโทรสโกปและโครมาโทกราฟ

  Introduct ion to  analyt ica l  chemistry , 

concentration units, principle of stoichiochemistry, 

sample preparation techniques, titration, principle of 

some spectroscopy and chromatograph

  

 0202 298 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ 1(0-3-1)

  Analytical Chemistry Laboratory for Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 255 เคมวีเิคราะหสาํหรบั

งานโภชนาการ

Prerequiste : 0202 255 Analytical 

Chemistry for Nutrition

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 255 

เคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ

  Experimental concurrented with 0202 255 

Analytical Chemistry for Nutrition

  

 0203 231 จุลชีววิทยา 3(2-2-5)

  Microbiology

  การจําแนกสัณฐานวิทยา ลักษณะการเจริญเติบโต 

พันธุกรรม ความสัมพันธกับมนุษยและสิ่งแวดลอม การเกิดโรค 

การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โปรตัวซัว สาหราย และระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย

  The discrimination of morphological structure, 

growth and genetic characteristics, the relationship between 

man and environments, birth and control of bacteria, viruses, 

protozoa, algae and immunological status of the body

  

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Prerequisite : 1502 109 Fundamental 

Biochemistry

  ปฏิบตักิารพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคนิคตางๆ ทางชวีเคมี เพือ่

ใชในการศึกษาโครงสราง หนาที่ และสมบัติของสารชีวโมเลกุลตางๆ

  Fundamental experiments in biochemical 

techniques to studies the structure functions and properties 

of biomolecules
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1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Biochemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

  โครงสราง หนาท่ี คุณสมบัติ และเมแทบอลิสมของ

คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรด นิคลีอิค เอนไซม วิตามิน และ

ฮอรโมน ความสมัพนัธและระบบการควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ 

ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม โรคท่ีพบบอยในประเทศไทย และ

เทคโนโลยีพันธุกรรม

  Structures, functions, properties and metabolism 

of carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids; enzymes; 

vitamin, and hormone, interrelation and control of the 

metabolic processes; metabolism disorder, common diseases 

in Thailand and gene technology

    2.2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางดานสาธารณสุขศาสตร 

(14 หนวยกิต)

 1401 201 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Biostatistics for Public Health

  ขอมูลและตัวอยางของขอมูลทางชีววิทยา โดยเนนทาง

ดานสาธารณสุข การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับขอมูล อัตราสวน สัดสวน 

และความนาจะเปน การวเิคราะหขอมลูทางดานสาธารณสขุดวยวธิกีาร

ทางสถิติ ไดแก การทดสอบไคสแควร สหสัมพันธ การถดถอยเชิงเสน 

การวิเคราะหความแปรปรวน และสถิตินอนพาราเมตริก

  Data and biological data samples relevant to 

public health, basic statistics (e.g. rates, proportions and 

probability), analytical statistics for public health, namely the 

chi-square test, correlation, linear regression, analysis of 

variance and non- parametric statistics

  

 1401 202 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology 

  ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาตขิองการเกดิโรค ลกัษณะการเกดิและการกระจายของโรคและ

อุบัติภัย การใชเครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การเฝา

ระวัง การระบาดและการสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา 

หลักการวิทยาการระบาดในการควบคุมและปองกันโรค การประเมิน

ผลเครือ่งมอืและเครื่องทดลอง การนําขอมูลทางวทิยาการระบาดมาใช

ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข

  Definition, scope, principles, epidemiological 

methods, natural history of disease, the distributions and 

determinants of disease and disaster, epidemiological 

measurement, surveillance, outbreaks and investigation, 

study design, disease prevention and control, evaluation 

methods, public health planning based on epidemiological 

principles

  

 1401 203 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology for 

  Public Health

  โครงสรางหนาที ่กลไกการทาํงานของเซลล และเนือ้เยือ่

ตางๆ ในระบบปกคลุม ระบบกระดูกระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท 

ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย 

ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย

  Functional structures, dynamic processing of 

cell and tissue in the human body, skeletal system, muscular 

system, nervous system, circulatory system, respiratory 

system, digestive system, excretory system, endocrinal gland, 

reproductive system and sensory organs

  

 1401 205 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Environmental Health and Occupational Health

  หลักความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

การจดัการนํา้เสยี การจดัการขยะมลูฝอย การตรวจสอบและการจดัการ

มลพิษทางอากาศ การตรวจสอบเหตุรําคาญ การสุขาภิบาลอาหาร 

การควบคุมและกําจัดแมลงและสัตวนําโรค โรคและชนิดของโรคจาก

การประกอบอาชพีสถานทีท่าํงานและสขุภาพ พษิวทิยาและอนัตรายจาก

สารพิษจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมาย 

และบทบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ

อาชีวอนามัย

  Principles of health and environment interaction, 

wastewater treatment and solid waste management, air 

pollution monitoring and management, public health 

complaints inspection, food sanitation, insect and animal 

vectors controls, occupational diseases, health and 

workplaces, toxicology and occupational health hazards, 

occupational safety, laws and regulations relating to 

environmental and occupational health
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1401 209 การสงเสริมสุขภาพและการปองกัน 3(3-0-6)

  Health Promotion and Prevention 

  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค การปองกัน

กอนการเกิดโรค การควบคุมโรค และการปองกันการเกิดโรคในคร้ัง

ตอไป ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ รวมทั้งโรคอุบัติใหม

  Concept of natural history of disease, 

pre-pathogenesis-pathogenesis period prevention and 

control, including communicable, non-communicable and 

emerging diseases

1406 201 โภชนาการมนุษย 3(3-0-6)

  Human Nutrition

 ความสําคญัของโภชนาการตอสขุภาพ ระบบการยอยและ

การดูดซึมอาหาร การนําไปใช และการขับถาย เมแทบอลิซึมของ

คารโบไฮเดรต โปรตนี ไขมนั วติามนิ เกลอืแร นํา้และอเิลก็โตรไลต ความ

ตองการสารอาหาร บทบาทและหนาที่ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย 

ปรมิาณสารอาหารทีค่วรไดรบัตอวนั ความสมัพนัธระหวางสารอาหารกบั

ภาวะทุพโภชนาการ ปญหาสุขภาพและความไมสมดุลของสารอาหาร

  Importance of nutrition for health, digestion and 

absorption systems, application and excretion, metabolites 

of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water and 

electrolytes, nutritional requirements, roles and functions of 

essential nutrients for the body, the amount of nutrients that 

should be received per day, relationship between nutrition 

and malnutrition, health problems and nutrient imbalances

   

   2.2.2 วิชาเอกบังคับ

    (1) วิชาเอกบังคับทางดานโภชนาการและการ

กําหนดอาหาร

 1406 205 โภชนาการในวัยตางๆ และบริบทชุมชน 2(2-0-4)

  Nutrition in Life Cycle and Community Context

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 201 โภชนศาสตร

Prerequisite : 1406 201 Nutritional Science

  ความสาํคญัของโภชนาการในหญงิตัง้ครรภ หญงิใหนม

บุตร ทารก เด็กวัยตางๆ ผูใหญ และผูสูงอายุ ความตองการพลังงาน

และสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและสรีรวิทยา 

การกาํหนดรายการอาหาร ปญหาทีเ่กดิจากความบกพรองและไมสมดุล

ทางโภชนาการ การปองกันภาวะทุพโภชนาการในวัยตางๆ

  Importance of  nutr i t ion in  pregnant , 

breastfeeding women, infants, children, adults and elderly, 

energy requirements and nutrients, changes in both anatomy 

and physiology, definition of food items, problems caused by 

deficiencies and nutritional imbalances, prevention of 

malnutrition at various ages

  

 1406 206 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5)

  Nutrition Assessment

  วิธีการและเทคนิคการประเมินภาวะโภชนาการทั้งทาง

ตรงและทางออม มาตรฐานและเกณฑการประเมินทางโภชนาการใน

ระดบับคุคล กลุม และชมุชน การประเมนิประวตักิารบรโิภคอาหาร การ

ใชตารางคุณคาอาหาร การประเมินความตองการพลังงาน โปรตีนและ

สารอาหารอ่ืนๆ การวเิคราะหทางชวีเคมเีพือ่ตรวจสอบและตดิตามภาวะ

โภชนาการของมนุษย การแปลผลการประเมินทางโภชนาการ

  Methods and techniques for direct and indirect 

nutritional assessment, standards and criteria for nutrition 

assessment at individual, group and community levels, 

evaluation of food consumption history, usage of the food 

value table, energy demand assessment, protein and other 

nutrients, biochemical analysis for testing and monitoring 

human nutritional status, interpretation of nutrition assessment

  

 1406 301 หลักการกําหนดอาหาร 3(3-0-6)

  Principle of Dietetics 

  บทบาทของนักกําหนดอาหาร ความรูเบื้องตนในการ

กําหนดอาหารทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเจ็บปวย รายการอาหาร

แลกเปลี่ยน การดัดแปลงอาหาร หลักการใหคําแนะนําที่เหมาะ

สมในแตละวัยและพยาธิสภาพ

  The role of dietitian, basic knowledge in 

determining both normal and illness conditions, list of food 

exchanges, food conversion, principles of appropriate 

counseling for each age and pathology

  

 1406 302 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5)

  Community Nutrition 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 201 โภชนวิทยา

Prerequisite : 1406 201

  สถานการณป จจุบันดานปญหาโภชนาการชุมชน

ในประเทศไทย นโยบายอาหารและโภชนาการแหงชาต ิปจจยัทีม่ผีลตอ

ภาวะโภชนาการชุมชน การวินิจฉัย การวิเคราะหปญหา การวางแผน 

การดาํเนนิการแกไขการปองกนัและสรางเสรมิสขุภาพ การประเมนิและ

ติดตามภาวะโภชนาการในชุมชน และการปรับปรุงสงเสริมภาวะ

โภชนาการของชุมชน ตลอดจนวิธีการเผยแพรความรูดานอาหารและ

โภชนาการสูชุมชน (เพียงพอ ปลอดภัย ยั่งยืน มีคุณคา)
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  Current situation of community nutrition in 

Thailand, national food and nutrition policy, factors affecting 

community nutrition, diagnosis, problem analysis, planning, 

implementation, prevention, and health promotion, evaluation 

and monitoring of nutrition in the community and improvement 

of nutritional status of the community and methods for 

disseminating knowledge about food and nutrition into the 

community (adequate, safe, sustainable, valuable)

1406 304  โภชนาการคลินิก 2(1-2-3)

  Clinical Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 201 โภชนศาสตร และ

  1406 206 การประเมินภาวะ

โภชนาการ

Prerequisites : 1406 201 Nutritional Science 

and 1406 206 Nutritional 

Assessment

  ความสมัพนัธระหวางโรคและการเจบ็ปวยกบัโภชนาการ 

เมแทบอลิซึมของพลังงานและสารอาหารในภาวะของโรค โภชนบําบัด

สาํหรบัผูปวยโรคตางๆ ทีส่มัพนัธกบัโภชนาการ (โรคอวน โรคหวัใจและ

หลอดเลอืด ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู 

โรคตับ โรคไต โรคมะเร็ง และโรคเอชไอวี/เอดส) การฝกปฏิบัติการ

กําหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค

  Relationship among diseases and illness and 

nutrition, metabolism of energy and nutrients in diseases, 

nutrition therapy for patients with various diseases related 

to nutrition (obesity, cardiovascular disease, high blood lipids, 

diabetes, high blood pressure, liver disease, kidney disease, 

cancer and HIV/AIDS), practice of dietetic and modifying 

specific foods for disease

1406 307 การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยน  2(2-0-4)

  พฤตกิรรมดานโภชนาการสาํหรบัวชิาชพีนักกาํหนดอาหาร

  Diet counseling and behavior modification in 

  dietetic practice

  ทฤษฎีการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคและขจัด

พฤตกิรรมทีไ่มพงึประสงค เทคนิค กลวธิแีละขัน้ตอนในการสือ่สาร การ

จัดทําสื่อการสอนและเผยแพรความรู   ใหคําปรึกษาดานอาหาร

โภชนาการและกาํหนดอาหาร การจดักจิกรรมท่ีเหมาะสมเพือ่เอือ้ใหเกดิ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การประยุกตใชทฤษฎีในการปรับเปลี่ยน

หรอืสรางเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและวถิชีวีติของบคุคลหรอื

กลุมที่มีปญหาทางดานโภชนาการใหเหมาะสมโดยการเรียนจากกรณี

ศึกษา

  Theory of desirable behavior and elimination of 

unwanted behavior, techniques, strategies and procedures 

for communication, organizing appropriate activities to 

facilitate behavioral change, applying theory to modify 

behavior or enhance food consumption habits and lifestyles 

of individuals or groups with nutritional problems by studying 

case study

  

 1406 308 วิชาชีพนักกําหนดอาหาร จริยธรรม 1(1-0-2)

  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Dietitians and Professional Law and Ethics 

  บทบาท สมรรถนะ และความกาวหนาในวิชาชีพ

นักกําหนดอาหาร ขอบเขต ความรับผิดชอบของนักกําหนดอาหาร การ

สรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานดาน

โภชนาการและการกาํหนดอาหาร กฎหมายและและจรรยาบรรณวชิาชพี 

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะของสาขาวิชาชีพ 

พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิพระราชบญัญตัอิาหาร พระราชบญัญตัิ

คุมครองผูบริโภค การสอบรับรองวิชาชีพนักกําหนดอาหาร

  Role, competencies and progress in the dietitian 

profession, scope, responsibility of dietitian, creating a 

positive attitude towards the profession, professional ethics 

in nutrition and dietetics, law and professional ethics, the act 

on the control of the art of healing, national health act, food 

act, consumer protection act, examination of dietitian 

professional certification

  

    (2) วิชาบังคับทางดานวิทยาศาสตรอาหารและ

อาหารปลอดภัย

 1406 202 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)

  Basic Culinary 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหาร หลักการ

ประกอบอาหารและเคร่ืองปรุง พื้นฐานและสุขลักษณะของผูประกอบ

อาหาร การวางแผนเพื่อประกอบและแปรรูปอาหาร การเลือกและ

การเตรียมวัตถุดิบเพื่อปรุงประกอบอาหาร อุปกรณพื้นฐานสําหรับ

กระบวนปรุงประกอบและการแปรรูปอาหาร และเทคนิคการประกอบ

อาหารประเภทตางๆ (การเลอืกซือ้วตัถดุบิตามกลุมประเภทของอาหาร

ผัก เนื้อสัตว ฯ)

  Studying and practicing in food processes, 

principles of cookery and food ingredients, basic and hygienic 

practice of cooker, planning for cooking and food processing, 

ingredient selecting and preparing for food processing, basic 

equipment for cooking and food processing and cooking 

technique of different foods
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1406 203 วิทยาศาสตรการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to Food Science

ความหมายและความสัมพันธของวิทยาศาสตรการ

อาหารและโภชนาการ สถานการณอาหารโลกแหลงอาหารความตองการ

อาหารของมนุษย สวนประกอบของอาหาร คุณคาทางโภชนาการของ

อาหารในหวงโซการผลิต การเนาเสียของอาหารและการควบคุมสมบัติ

และการเปลีย่นแปลงทางเคมีและฟสกิสของอาหาร การใชวทิยาศาสตร

การอาหารเพือ่ถนอมอาหาร แปรรปูและเกบ็รกัษาผลติภัณฑอาหารชนดิ

ตางๆ การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร

  Meaning and relationship of food science and 

nutrition, world food situation, food sources, human food 

requirements, food ingredients, nutritional value of food in 

the production chain, food spoilage and control of properties 

and changes in chemistry and physics of food, usage of food 

science for food preservation, processing and preserving 

various food products, evaluating and controlling food quality

1406 204 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-2-5)

  Food Microbiology 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 231 Microbiology

  สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรียในอาหาร ปจจัย

ที่มีผลตอการเจริญและควบคุมจุลินทรีย อันตรกิริยาระหวางจุลินทรีย

ในอาหารกับระบบทางเดินอาหาร การเส่ือมเสียของอาหาร การถนอม

อาหารและกระบวนการหมกั ภมูคิุมกนัวทิยาเบือ้งตน กลไกการกอเกดิ

โรคและโรคที่มีอาหารเปนสี่อ สารพิษจากเชื้อรา และเทคนิคจําเปน

สําหรับจุลชีววิทยาและสุขภิบาลอาหาร
 Microbial physiology and ecology in food systems, 

factors affecting microbial growth and control, interactions of 

microorganisms in foods and enteral nutrition, food spoilage, 

food preservation and fermentation process, basic immunity, 

pathogenesis of foodborne diseases, mycotoxins, essential 

techniques in food microbiology and sanitation.

1406 207 เคมีขององคประกอบในอาหาร 3(2-2-5)

  Chemistry of Food Components

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 1406 201 General Chemistry

  เคมีอินทรียในปรากฏการณของอาหาร คุณสมบัติและ

หนาที่ของนํ้าอาหาร คารโบไฮเดรต โปรตีนและเอนไซม ลิปด วิตามิน 

เกลือแร รงควัตถุ สารเติมแตงในอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

อันตรกิริยาในอาหารกับระบบของอาหาร ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกับคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการของ

อาหาร และปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีในอาหาร

  Essential organic chemistry in food phenomena, 

chemical properties and functionality of water, carbohydrates, 

proteins and enzymes, lipids, vitamins, minerals, pigments, 

food additives and bioactive compounds, food interactions 

and systems, browning reactions, chemical changes and food 

quality and nutritional value, and food chemical analysis 

laboratory

  

 1406 303 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 3(2-2-5)

  Manufacturing Process of Safety Food

  ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัการและความสาํคญัของ

การแปรรปูอาหาร การจดัการและการเตรยีมวตัถดุบิ การแปรรปูอาหาร

ขัน้ตํา่ กระบวนการดงึนํา้ออก การแปรรูปอาหารโดยใชอุณหภมู ิการเกบ็

รกัษาอาหารดวยการควบคมุบรรยากาศ ตลอดจนหลกัการถนอมอาหาร

โดยการใชวิธีตางๆ ทั้ง ทางกายภาพ ชีวะวิทยา และทางเคมีที่เหมาะสม 

เพื่อรักษาสภาพอาหารและคุณสมบัติทางโภชนาการ

  Studying and practicing in principle and 

importance of food processes, ingredients managing and 

preparing, minimal processing of foods, processes of 

dehydration, food processing by using heat and low 

temperature, food storage with controlled atmosphere, food 

preservation by using physical, biological and chemical 

methods for maintaining good food properties and its nutrients

  

 1406 305  ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)

  Food safety and sanitation

  ปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหอาหารไมสะอาดปลอดภัย โรค

และพิษภัยจากการบริโภคอาหารไมสะอาด โรคอาหารเปนพิษจาก

จุลินทรีย สารปนเปอน สารตกคาง สารปนปลอม และสารเจือปนใน

อาหาร หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร 

พระราชบัญญัติอาหาร กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับอาหารของไทย

และสากล ระบบการควบคมุความปลอดภยัในอาหาร รวมถงึระบบจเีอม็

พีและระบบเอชเอซีซีพีกับความปลอดภัยในอาหาร

  Factors which cause of unclean food, disease 

and harmful from consumption unclean food, Food poisoning 

from microorganisms, contaminants, residues, impure 

substances and food additives, principles of food sanitation 

and food safety in food processes, food acts, laws and 

regulations on Thai and international, food safety control 

systems including GMP and HACCP systems
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1406 306 การจัดการระบบการบริการอาหาร 3(2-2-5)

  เพื่อโภชนาการ 

  Food Service System Management

 หลักการจัดการระบบการบริการอาหารใหถูกหลัก

โภชนาการทัง้ในสถาบนั สถานประกอบการและโรงพยาบาล การวางแผน 

การบริหารงานบุคคลและการเงิน การกํากับ ควบคุมและการประเมิน 

การวางแผนอาคารและอุปกรณ การกําหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ 

การบริการ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ การควบคุมคุณภาพและ

ราคา การจัดทําตํารับและคุณคาทางโภชนาการใหเหมาะกับการผลิต

อาหารจาํนวนมาก การจดัการดานสขุาภบิาลอาหารและความปลอดภยั

ในอาหาร การนําระบบเอชเอซีซีพีไปประยุกตใชในระบบการบริการ

อาหาร การฝกปฏิบัติและดูงานการบริหารจัดการดานอาหารและ

การบริการอาหารในสถาบัน สถานประกอบการและโรงพยาบาล

  Principles of food service management system 

in both institutions, establishments and hospitals, planning, 

personnel and finance, supervision, control and evaluation, 

building planning and equipment, defining food items, 

purchasing supplies, service, keeping materials and 

equipment, quality control and pricing, preparation and 

nutrition to suit many food productions, management of food 

sanitation and food safety, Implement the HACCP system in 

food service systems, practice and study visit in food 

management and food service at the institute, establishments 

and hospitals

(3) วิชาบังคับกลุมวิชาสหศาสตรและวิจัย

1406 309 วิทยาระเบียบวิจัยทางโภชนศาสตร  3(3-0-6)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Research Methodology in Nutrition Sciece, 

  Dietetics and Food Safety

  หลักเกณฑเบื้องต นในการทําวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม การตั้งคําถามวิจัย สมมติฐานและวัตถุประสงคของการ

วิจัย การออกแบบการวิจัยดานโภชนาการ การกําหนดอาหารและการ

จัดการความปลอดภัยในอาหาร การเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือเสนอ

ขอรับทุนตางๆ การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร เทคนิคตางๆ 

ในการนําเสนอรายงานวิจัยตางที่ประชุม

  Principles of research, literary review, research 

questions, assumptions and objectives of the research, design 

of research in nutrition, dietetic and Food Safety, writing a 

research proposal for funding, writing scientific reports, 

various techniques for presentation in conferences

 1406 401 สัมมนาปญหาพิเศษดานโภชนศาสตร  1(1-0-2)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Seminar in Special Problem in Nutritional 

  Science, Dietetics and Food Safety

  งานวิจัยและบทความวิชาการดานโภชนาการและการ

กําหนดอาหารและการจัดการความปลอดภัยในอาหารที่เกี่ยวของ

ซึง่ตพีมิพในวารสารวชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาต ิการนาํเสนอดวย

วาจาและการอภิปราย แสดงความคิดเห็น

  Research and academic papers on nutrition and 

dietetic and Food Safety published in national and 

international academic journals, verbal presentation 

discussion, and comments

  

 1406 402 โครงงานนิสิต 2(2-0-4)

  Senior Project 

  การศึกษาและคนควาป ญหาโดยตนเองทางดาน

โภชนศาสตร การกาํหนดอาหารและอาหารปลอดภยั วเิคราะห วางแผน

การดําเนินงานวิจัย เขียนและนําเสนอโครงรางงานวิจัย การดําเนินการ

วิจัย การวิเคราะหผล การวิจารณผล สรุปผล การเขียนรูปเลมรายงาน

ตามหลักวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยทางดานโภชนศาสตร 

การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Self-study and searching for identification of 

special problems in Nutrition, Dietetics and Food Safety, 

analysis and critique for proposal writing and presentation, 

data analysis, discussion, and conclusions of research, 

academic report writing, and presentation of the research in 

the field of Nutrition, Dietetics and Food Safety

  

 1406 404 ประมวลทางโภชนศาสตร การกําหนดอาหาร 0(0-0-0)

  และอาหารปลอดภัย

  Comprehensives in Nutritional Science, 

  Dietetics and Food Safety

  การสอบประมวลทางดานโภชนศาสตร การกําหนด

อาหารและอาหารปลอดภัย

  Comprehensive examination in Nutritional 

Science, dietetics and food safety
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รายวิชาเอกเลือก

   (1) วิชาเอกเลือกทางดานโภชนาการและการกําหนด

อาหาร

 1406 410  โภชนบําบัดทางการแพทย 2(1-2-3)

  Medical Nutrition Therapy 
เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 304 โภชนาการคลินิก

Prerequisite : 1406 304 Clinical Nutrition

  โภชนาการสําหรับผู ป วยผ าตัดและภาวะวิกฤติ 
โภชนาการสาํหรบัภาวะตดิเชือ้ การกาํหนดอาหารและการใหอาหารทาง
ปากและทางสายใหอาหาร การใหอาหารทางหลอดเลือดดํา การฝก
ปฏิบัติการกําหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคเพ่ือการปองกันและ
รักษาโรค การติดตามและประเมินผลการใหโภชนบําบัด 
  Nutrition for surgical patients and crises, 
nutrition for infection, dietetic, and oral and enteral feeding, 
intravenous feeding, practice of dietetic and modifying 
specific foods for disease prevention and treatment, 
monitoring and evaluation of nutrition therapy.

1406 411 เคมีคลินิก โลหิตวิทยา และคลินิกสัมพันธ 3(3-0-6)

    สําหรับโภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร

  Clinical Chemistry Hematology and Clinical

  Correlation for Nutritional Science and Dietetics 

  หลักการพ้ืนฐานและวิธีการตรวจทางเคมีคลินิกและ
โลหิตวิทยา การวิเคราะหและแปลผลของผลการตรวจทางหองปฏิบัติ
การทางเคมีคลนิิกและโลหติวทิยาโดยอางอิงจากคาปกตเิพ่ือการวนิจิฉยั 
การติดตามการรักษา และการปองกัน ไดแก เมแทบอลิซึมและ
ความผิดปกติของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม อิเล็กโทรไลต 
สมดุลกรดดางของเลือด การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ตับออน ไต 
หัวใจ ฮอรโมน และสารพิษในสิ่งสงตรวจ เชน เลือด ปสสาวะ และ
สารคัดหลัง่ คาความสมบรูณของเมด็เลอืด ความผดิปกตเิชงิปรมิาณและ
คุณภาพของเม็ดเลือด และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาการ 
ประวัติ  ผลการตรวจรางกายและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
  Basic principles and procedures of tests 
performed in clinical chemistry and hematology analysis and 
interpretation of laboratory results based on reference values 
for diagnosis, therapeutic monitoring, and prevention 
including metabolism and abnormalities of carbohydrates, 
lipids, proteins, enzymes, electrolytes, acid-base balance, 
function of gastrointestinal system, pancreas, kidney, heart, 
hormones and toxic substances in specimens such as blood 
urine and secretions complete blood count, normal and 
abnormal morphology of blood cells in terms of numbers and 
quality which lead to pathology and integration and analysis 
of the relationship of symptoms, patient history, physical and 

laboratory examinations

 1406 412 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร 2(2-0-4)

  Pharmacology and Food Toxicology 

  เภสัชวิทยาเบื้องตน จลนพลศาสตรและกลไกของการ

ทํางานของยาที่ใชบอยในชีวิตประจําวัน ยาที่ใชในการรักษาโรคเร้ือรัง

และโรคตดิเชือ้ทีพ่บบอย ผลขางเคยีงของยา แนวคดิทัว่ไปทางพษิวทิยา 

ชนิดของสารพษิตางๆ ในอาหาร กลไกการเกดิพษิ การเปลีย่นแปลงของ

สารพษิในสิง่มชีวีติ สารตานโภชนาการ การกอมะเรง็ การกอกลายพนัธุ 

และการเกิดลูกวิรูป พืชที่เปนพิษและสารพิษอื่นๆ ที่พบไดในอาหาร 

การเกิดสารพิษในกระบวนการผลิตอาหาร ปจจัยทางชีวภาพที่มีผลตอ

การทําลายสารพิษ กลไกการแกพิษ และอันตรกิริยาระหวางอาหารกับ

ยาบางชนิด

  Basic in pharmacology, pharmacokinetics and 

mode of action of drugs in daily life, drugs for chronic diseases 

and infectious disease treatments, and their side effects, 

basic concepts in toxicology, toxins in foods, mechanism of 

toxicity, toxins transformation, anti-nutritive substances, 

carcinogenity, mutagenity and teratogenity, toxic plants and 

miscellaneous toxic substances found in foods, toxicity in 

food production, biological factors that affect destroying 

toxins, mechanism of antidote, and food and drug interactions

  

 1406 413 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโภชนศาสตร 2(1-2-3)

  และการกําหนดอาหาร

  Application of Computer Programs in 

  Nutritional Science and Dietetics

  ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการประยกุตใชงานคอมพวิเตอร

ดานตางๆ โปรแกรมพืน้ฐาน ไดแก การจดัการฐานขอมลู โปรแกรมดาน

จดัพมิพเอกสาร โปรแกรมทีใ่ชในการคาํนวณ โปรแกรมนาํเสนอขอมลู 

และโปรแกรมประยุกตสําหรับงานทางดานโภชนาการ เชน โปรแกรม

การคํานวณสารอาหาร (INMUCAL-Nutrients)

  Studying in basic acknowledgement of computer 

applications for difference works, basic program of computer, 

such as database management, document typewriting, 

presentation, application program in Nutrition, Dietetics and 

Food Safety such as, INMUCAL-Nutrients
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1406 414 มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความมั่นคง 2(2-0-4)

  ในอาหาร

  Nutrition Anthropology and Food Security

  แนวคิดพื้นฐานของโภชนาการทางมนุษยวิทยา นิเวศน

ทางมนุษยวิทยาในการแสวงหาอาหาร วิธีการที่ไดมาซึ่งอาหาร การปรุง

และบริโภคตามความเชื่อทางวัฒนธรรมทองถิ่น ความมัธยัสถ ระบบ

อาหาร และความมั่นคงของอาหาร ตลอดจนวิธีการถนอมรักษาอาหาร

ตามประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรม ตอ สัญลักษณนิยม และ

โครงสรางหนาทีน่ยิม ในการเลอืกบรโิภคและไมบรโิภคอาหาร ทีเ่ปนตวั

กําหนดสถานะทางสุขภาพ

  Fundamental concept of nutrition anthropology, 

human food ways deriving from ecological and biological 

perspectives, including the food ways obtained, preparation 

and consumed by the belief and cultured population, food 

security, food cultural preservation processing on symbolisms 

and structuralism to selection and non-selection taking of 

food which effected health status

1406 415 การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐาน 2(1-2-3)

  คุณภาพ

  Development of Food Service System and 

  Standard Quality

  ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัโครงสรางระบบโภชนบรกิารใน

ระดับตางๆ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพและ

การขอรบัรองคณุภาพ ระบบไอเอสโอ การประกนัคณุภาพระบบบรกิาร 

และการฝกปฏิบัติจัดทําระบบและการพัฒนาระบบบริการในงาน

โภชนาการ การศึกษาดูงานดานโภชนบริการ

  Basic structure in food service system, 

development and accreditation of standard quality system, 

ISO standard quality, hospital assurance, practice in setting 

up and development of food service system, and field trip 

study in food service

 1406 416  โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคไต

  Nutritional Therapy and Dietetic for Kidney 

  Disease Patients

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบําบัดทางการ

แพทย

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

  กลไกการเกิดและพยาธิสภาพของโรคไต การวินิจฉัย

คาทางคลีนิกสําหรับผูปวยโรคไต การดูแลและการรักษาผูปวยโรคไต 

การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผูปวย หลักการกําหนด

อาหารสาํหรับผูปวยโรคไต การประเมนิ การตดิตามผลและการวางแผน

ในการใหโภชนบําบัด การฝกปฏิบัติในการประเมินและการวางแผนใน

การดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการคนควางานวจิยัทีเ่กีย่วของ

  Mechanism and pathology of kidney diseases, 

clinical diagnosis of kidney diseases, care and treatment 

protocols for kidney diseases patients, evaluation of severity 

and nutritional status of the patients, dietetics guidelines for 

kidney diseases patients, evaluation, following up and 

planning of treatment protocols, practice in the evaluation 

and planning in long term care of the patient as in assigned 

case study and involving research

  

 1406 417  โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคมะเร็ง

  Nutritional Therapy and Dietetic for Cancer 

  Patients

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบําบัดทางการ

แพทย

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

  กลไกการเกดิและพยาธสิภาพของโรคมะเรง็ การวนิจิฉยั

คาทางคลินิกสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง การดูแลและการรักษาผูปวยโรค

มะเร็ง การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผูปวย หลักการ

กาํหนดอาหารสาํหรบัผูปวยโรคมะเรง็ การประเมนิ การตดิตามผลและ

การวางแผนในการใหโภชนบาํบดั การฝกปฏิบตัใินการประเมินและการ

วางแผนในการดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการคนควางานวจิยั

ที่เกี่ยวของ

  Mechanisms, pathology, and clinical diagnosis 

of cancers in human, care practice and treatment protocols, 

evaluation of severity and nutritional status of the patients, 

dietetics guidelines for cancer patients, evaluation, following 

up and planning of treatment protocols, practice in the 

evaluation and planning in long term care of the patient as 

in assigned case study and involving research
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1406 418  โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม

  Nutritional Therapy and Dietetic for Patients 

  with Metabolic Syndromes

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบําบัดทางการ

แพทย

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

  ความสัมพันธของวิถีเมตาบอลิซึมของสารอาหารใน

รางกายมนุษย ปจจัยและพยาธิสภาพของการเกิดโรคในกลุมความผิด

ปกตขิองกระบวนการเมตาบอลซิมึ การวนิิจฉัยคาบงชีท้างคลนิิกสาํหรับ

ผูปวย การดูแลและการรักษาผูปวย การประเมินสภาพและภาวะ

โภชนาการของผูปวย หลักการกําหนดอาหารสําหรับผูปวยที่มีความ

ผดิปกตขิองกระบวนการเมตาบอลซิมึ การประเมิน การติดตามผลและ

การวางแผนในการใหโภชนบาํบดั การฝกปฏบิตัใินการประเมนิและการ

วางแผนในการดแูลในระยะยาวจากกรณศีกึษาและการคนควางานวจิยั

ที่เกี่ยวของ

  Interrelationships of metabolic pathways of 

nutrients in human body, factors and pathology of the 

metabolic syndromes, and clinical indicators for diagnosis of 

patients, care practices and treatment protocols, evaluation 

of severity and nutritional status of the patients, dietetics 

guidelines for cancer patients, evaluation, following up and 

planning of treatment protocols, practice in the evaluation 

and planning in long term care of the patient as in assigned 

case study and involving research

1406 419  โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคติดเชื้อ

  Nutritional Therapy and Dietetic for Infectious 

  Diseases

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบําบัดทางการ

แพทย

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

  ชนิดและกลไกของการติดเชื้อ พยาธิสภาพและ

การดาํเนนิของโรค คาบงชีท้างคลนิกิทีเ่กีย่วของกบัโรคตดิเชือ้ การดแูล

และการรักษา การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู ปวย 

หลักการกําหนดอาหารสําหรับผูปวยโรคติดเชื้อ อันตรกิริยาระหวาง

อาหารและยา การประเมิน การติดตามผลและการวางแผนในการให

โภชนบําบัด การฝกปฏิบัติในการประเมินและการวางแผนในการดูแล

ในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ

  Classification, mechanism of microbial infection, 

pathology and progressive of infectious diseases, clinical 

parameters involving to infected patients, care practice and 

treatment protocols, evaluation of severity and nutritional 

status of the patients, dietetics guidelines for infectious 

disease patients, food and drug interactions, evaluation, 

following up and planning of treatment protocols, practice in 

the evaluation and planning in long term care of the patient 

as in assigned case study and involving research

  

   (2) วิชาเอกเลือกทางดานวิทยาศาสตรอาหารและอาหาร

ปลอดภัย

 1406 420 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน 2(1-2-3)

  วิทยาศาสตรการอาหาร

  Application of Computer Programs in Food 

  Science

  ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการประยกุตใชงานคอมพวิเตอร

ดานตางๆ โปรแกรมพืน้ฐาน ไดแก การจดัการฐานขอมลู โปรแกรมดาน

จดัพมิพเอกสาร โปรแกรมทีใ่ชในการคาํนวณ โปรแกรมนาํเสนอขอมลู 

และโปรแกรมประยุกตสําหรับงานทางดานโภชนาการและอาหาร

ปลอดภัย เชน โปรแกรมการคํานวณสารอาหาร (INMUCAL-

Nutrients), SPSS, etc.

  Studying in basic acknowledgement of computer 

applications for difference works, basic program of computer, 

i.e., database management, document typewriting, 

presentation, application program in Nutrition, Dietetics and 

Food Safety such as, INMUCAL-Nutrients, SPSS, etc.

  

 1406 421 การควบคุมภาพและการประกันคุณภาพ 3(2-2-5)

  ทางอาหาร

  Food Quality Control and Assurance

  ความสําคัญของการควบคุมและการประกันคุณภาพ

อาหาร คณุลกัษณะคณุภาพของอาหาร การวดัคณุภาพทางกายภาพ ทาง

เคมี ทางจุลชีววิทยาและทางประสาทสัมผัส การเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพอาหาร กระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร การควบคุม

คุณภาพอาหารปรุงสําเร็จ การควบคุณการผลิตอาหารสําเร็จรูป ระบบ

การควบคุมคุณภาพและระบบการผลิตอาหารดวยหลักเกณฑและวิธี

การที่ดีในการผลิต ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง

ควบคมุ และระบบไอเอสโอ สากลกฎหมายและขอบงัคบัทางอาหาร และ

มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ และปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ

อาหาร
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  Importance of food quality control and assurance, 

quality characteristic of food, Measurements of physical, 

chemical, biological and sensory qualities of foods, changes 

in food qualities, processes of food quality control, quality 

control of cooked food, quality control of ready-to-eat food 

production, food quality control and production system by 

using GMP, HACCP and ISO, food laws and regulations and 

International food standards, quality control laboratories

 1406 422 การผลิตและการดัดแปรสูตรอาหาร 3(2-2-5)

  Production and Modification of Diets

 หนวยการผลิต รูปแบบของอาหารทางการแพทย 

สวนประกอบพืน้ฐานในการปรบัสตูรอาหาร การดดัแปรอาหาร ประเภท 

คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ดวยวิธีการทางเคมีและเอนไซม 

หลักการใชและการเติมสารอาหารประเภท เสนใย วิตามินและเกลือแร 

และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การใชและขอจํากัดของสารพรีไบโอติก

และโปรไบโอตกิกบัอาหารทางการแพทย เทคนคิในการปรบัสตูรสมดลุ

พลังงาน การดัดแปรสูตรอาหารเฉพาะโรค การควบคุมคุณภาพและ

ความปลอดภัยในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารเฉพาะทางการ

แพทย และปฏิบัติการดัดแปรอาหารทางการแพทย

  Unit operation, profiles of medicinal diets, basis 

compositions in dietary modification, chemical and enzymatic 

modification of carbohydrates, proteins, lipids, recommendation 

for using and fortification of edible fibers, minerals, vitamins 

and bioactive compounds, using and limitation of pre-biotics 

and pro-biotics in medicinal diets, techniques of dietary 

modification and energy balance, dietary modification for 

specific treatments, quality control and safety in production 

and storage of medicinal diets and laboratories in dietary 

modification

1406 423 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ 2(2-0-4)

  และบริการ

  Entrepreneurship in Health Care Products and 

  Services

  การตลาดและเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน หลักการและ

รูปแบบของการประกอบการดานผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ 

การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การบัญชีเบื้องตน หลักการวางแผน

ธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจ แหลงทุนและการ

หาแหลงทุน การวิเคราะหแนวโนมตลาด การบริหารทางการเงินและ

บุคคล กลยุทธในการปรับตัวทางการตลาดของอุตสาหกรรมดาน

สุขภาพ

  Basics in marketing and economics, principles 

and patterns of entrepreneurs in health care products and 

services, SWOT analysis, basic accounting, marketing plan, 

writing and presentation, budgets source and loan, market 

trend analysis, financial and personal management, marketing 

adaptive strategies for health care products and services

  

 1406 424 อาหารเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

  Food for Health

  ความสําคัญ ประโยชน และประเภทของอาหารเพื่อ

สขุภาพ อาหารจากธรรมชาตเิพือ่สขุภาพ หลกัการบรโิภคอาหาร อาหาร

กลุมใหมๆ ที่มีผลตอสุขภาพ เชน อาหารคลีน อาหารออรแกนิก ฯลฯ 

อาหารฟงกชัน ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และสารพฤกษเคมี

ตอสุขภาพ

  Important, benefits and types of healthy foods, 

natural food for health, principle of food consumption, new 

foods which affects health such as clean foods, organic foods 

and etc., functional foods, healthy dietary supplements and 

phytochemicals to health

  

 1406 425 วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร 2(1-2-3)

  ขั้นพื้นฐาน

  Basic Food Engineering and Food Processing

  หลักการเบื้องต นเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหารและ

การแปรรูปอาหาร การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม และหนวยการผลิต

ทีใ่ชในกรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร หลกัการทางวศิวกรรมของสมดลุมวล

และสมดุลพลังงาน เทอรไมไดนามิกส การไหลของของเหลว และ

หลักพื้นฐานวิชาจลนพลศาสตรสําหรับการประยุกตใชในกรรมวิธีการ

แปรรูปอาหาร และปฏิบัติการ

  Basic principles of food engineering and food 

processing, study of engineering theories and operation units 

which are used in food processing, engineering principles of 

mass balance, thermodynamics, liquid flow (rheology) and 

basic principles of kinetics for application in food processing, 

and laboratories
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1406 426 การประเมินทางประสาทสัมผัสสําหรับ 2(1-2-3)

  พัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ

  Sensory Evaluation for Nutritional Product 

  Development

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

ผลติภณัฑทางโภชนาการโดยประสาทสมัผสั ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑทางโภชนาการ 

ลกัษณะทางประสาทสมัผสั ความรูสกึ และการรบัรู ปจจยัทีม่ผีลตอการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการวัดผลและประเมินผลทาง

ประสาทสมัผสั การคดัเลอืกและฝกฝนผูทดสอบชมิ การทดสอบความ

แตกตาง การทดสอบความชอบและการยอมรับ การทดสอบ

เชิงพรรณนา สถิติสําหรับการวิเคราะห และการประยุกตใชในการ

ประเมินทางประสาทสัมผัส

  Studying and practicing in nutritional products 

by using sensory evaluation, genteral knowledge in sensory 

quality evaluation of nutritional products, sensory 

characteristics, sensation and perception, factors affecting 

the evaluation of sensory quality, methods of sensory 

measurement and evaluation, selection and training of testers, 

difference tests, preference tests and acceptance tests, 

descriptive test, statistics used for analysis and application 

and sensory evaluation 

  

  2.3 กลุมวิชาฝกงาน 

 1406 208 ฝกประสบการณดานโภชนาการชุมชน 3(250 ชั่วโมง)

  และโภชนบริการ

  Professional Practicum in Community Public 

  Health

  การฝกปฏบิตักิารทกัษะทางวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน 

โภชนาการชุมชน การจัดการความปลอดภัยในอาหารระดับชุมชน และ

โภชนบริการ

  Practice in community public health skills, basic 

community nutrition, dietetics and food safety in community 

and food services

  

 1406 310 ฝกประสบการณดานโภชนคลินิกและ 3(250 ชั่วโมง)

  การกําหนดอาหาร

  Professional Practicum in Clinical Nutrition 

  and Dietetics

  ฝกปฏบิตัวิชิาชพีในคลนิกิโรคตางๆ ทีส่มัพนัธกบัอาหาร 

โดยเนนการประเมินภาวะโภชนาการ การกําหนดอาหาร และ

การวางแผนอาหารใหเหมาะสมกับแตละบุคคล เทคนิคและกิจกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมโรคอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเนนการทํางานกับแพทยเปนสหสาขาวิชาชีพและใช

เทคนิค กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารรวมกับ

กิจกรรมอื่นๆ ในการบําบัดและรักษา รวมทั้งการประเมินและติดตาม

ผลการรักษา

  Practical training in various diseases clinics 

related to food focusing on nutrition assessment, dietetic, 

planning the food to suit each individual, techniques and 

activities to modify food consumption behavior for effective 

disease by focusing on working with multidisciplinary 

physicians and using techniques, activities to modify food 

consumption behavior in conjunction with other activities 

for therapy and healing Including assessment and follow up 

treatment

  

 1406 403 ฝกประสบการณวิชาชีพทางโภชนาการ 3(450 ชั่วโมง)

  และอาหารปลอดภัย

  Professional Practicum in Nutrition and Food 

  Safety

  การจดับริการอาหารในโรงพยาบาล สถานบาํบดั โรงงาน

แปรรูปอาหาร หรือหนวยงานตางๆ โดยนําทักษะที่ไดเรียนมาใชใน

สถานจริง เชนการวางแผนในการผลิตอาหาร โดยมีงบประมาณจํากัด 

การควบคุมการผลิตการสั่งซื้อและการเลือกวัตถุดิบ การบริหารบุคคล

การติดตอประสานงานตลอดจนการจัดบริการอาหาร

  Food services in hospitals, clinics, food 

processing factory or agencies by applying the skills learned 

in the real place, such as planning for food production with 

a limited budget, production control, ordering and material 

selection, personnel management, coordination and food 

service

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  *** โดยเลอืกเรยีนจากรายวชิาใดๆ ในกลุมวชิาใดๆ กไ็ด ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

  




