
1 
 

มคอ.2 

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Food Science and Technology 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Food Science and Technology) 
 

3.  วิชาเอก  
 - 
 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ 
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 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
             หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่  1   ปีการศึกษา 2560 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 
        ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                             
   ครั้งที ่5 /2559  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  
    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการ 
   ประชุมครั้งที ่8/2559  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ในปีการศึกษา 2561 (หลังเปิดสอน 2 ปี) 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา   
 8.1 ประกอบอาชีพ ณ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การ
ควบคุมและการประกันคุณภาพ การสุขาภิบาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของอาหาร ใน
ตำแหน่งงานและหรือตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ผู้ควบคุมระดับหัวหน้าฝ่าย (Supervisor) 
หรือระดับหัวหน้าแผนก ทั้งในฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและหรือประกันคุณภาพ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 8.2 ประกอบอาชีพในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพอาหาร (Quality assurance) เช่น ที่ปรึกษา ผู้ตรวจ
ประเมิน (Auditor) และหรือผู้ตรวจสอบ (Inspector) ระบบคุณภาพด้านอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO 22000 เป็นต้น 
 8.3 นักวิชาการ (Academic scholar) ในหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร เช่นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และหรือนักวิจัย (Researcher) โดย
เนื้อหางานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการกำหนดมาตรฐานอาหารทั้ง
ในหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นต้น 

 8.4 ผู้แทนจำหน่าย (Sale representative) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร สารเคมี วัตถุเจือปนอาหาร และ
เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมอาหาร 
 8.5 อาชีพที่เก่ียวข้องกับงานด้านโภชนาการอาหาร ในหน่วยงานโรงพยาบาล 
 8.6 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เช่น การผลิตอาหาร นำเข้าหรือส่งออกอาหาร 
 8.7 งานในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การให้บริการวิเคราะห์ การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบัน 

ที่สำเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

1 
นางสาวอวิกา  ศิริรัตนากร 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ 

Ph.D Food  Science University  of  Newcastle 2550 

M.Fd. Tech. Food Technology University  of  Newcastle 2542 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

2 
นางธิติมา พานิชย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ 

Ph.D  Marine Life Science Hokkaido University 2556 

วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 

วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

3 
นางสุเพ็ญ  ด้วงทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ 
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2530 

4 
นางณฐมน  เสมือนคิด 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตบางพระ 2537 

5 
นางสาวณิศรา  ปรีชานนท์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ 

คศ.ม. คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2522 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระบุว่า “ประเทศไทย 
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ ด้ านต่าง ๆ ทั้ งเศรษฐกิจ สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ 
ดังนี้ (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจาก 
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน เนื่องจากบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่
เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า อีกทั้ง
โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน จึงต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  
 ที่ผ่านมาแม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลก หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ อัตราการส่งออก
สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทยไม่ได้ลดลง ประเทศไทยยังคงครองความเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ 
และเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารป้อนแก่ผู้บริโภคท่ัวโลก 
 รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและมุ่งมั่นที่จะทำให้ไทยเป็น “ครัวโลก”  
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพสูง โดยขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาด้าน
วัตถุดิบ การผลิต คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย การขนส่ง การสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างศูนย์กระจาย
สินค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อม ๆ กัน 
 ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ของไทย ที่มีบทบาทหน้าวางแผนพัฒนาประเทศ ได้เลือกให้
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ รวมถึงมีแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านใน
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น แผนวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาโครงการที่สำคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐหลักที่ดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งหวังให้ “ประเทศไทยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีความ
มั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนเพ่ือชาวไทยและชาวโลก” ทั้งยังคำนึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาในปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการแข่งขันภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต เมื่อเป้าหมายคือการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้มากขึ้น ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาคน ทั้งการพัฒนาทักษะชีวิต ความรู้พื้นฐานและทักษะกำลังแรงงานในการทำงาน และ
การแข่งขันกันมีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

11.1.1 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานทางเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก ประชากรไทยอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมถึง 58 % การสร้างรายได้ด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องการคนที่มีความรู้ ความ
ชำนาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ เพ่ือผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย  

11.1.2 สังคมโลกาภิวัตน์  เปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทำงานอาชีพ  ทำให้เกิดการ
แข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

11.1.3 สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นสังคมทีแ่ข่งขันกันด้วยความรู้
ความสามารถ การผลิตบุคลากรระดับควบคุมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร  
รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปที่เหมาะสมอย่างปลอดภัยจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

11.1.4 สถาบันการศึกษาเป็นที่พ่ึงพาของประเทศในการเป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ จากกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างความคิดวิเคราะห์วิจัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
วิทยาการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้รองรับความต้องการของตลาด 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 11.2.1 เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตของประเทศ ส่วนหนึ่งต้องมีการนำเทคโนโลยี
อาหารใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้ลักษณะการทำงานของคน
เปลี่ยนแปลงไป  
 11.2.2 ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ขึ้นมากมาย ซึ่งมีผลกระทบ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
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11.2.3 ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติในอัตราเร่ง  ความจำเป็นในการใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่า  กฎหมายและมาตรฐานอาหารจึง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

11.2.4 ความตื่นตัวด้านอาหารปลอดภัยและความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค มีผลกำหนด
แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร มีผลต่อการกำหนดและการกำกับดูแลกฎหมายอาหาร  กระบวนการผลิต
และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

11.2.5 แนวโน้มในการพ่ึงพาตนเองและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีผลให้มีการปรับเปลี่ยนการ
บริโภคสู่ธรรมชาติมากขึ้น โดยการลดหรือการเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตอาหาร เวลาในการผลิตทำ ให้เกิด
อุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็กมากข้ึน ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องปรับกระบวนการผลิต 

11.2.6 อุตสาหกรรมอาหารเป็นการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรและประมง  เกี่ยวข้องกับแรงงาน
มาก  การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือกระบวนการจึงมีผลกระทบต่อรายได้ของคนส่วนใหญ่ 

11.2.7 นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพ้ืนบ้าน นำวัตถุดิบในท้องถิ่น
มาแปรรูป ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าเกษตร เพ่ิมการสร้างงานในชนบท และรัฐสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ลดสาเหตุแรงงานอพยพสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ก่อสร้าง 
ฯลฯ 

จากเหตุผลข้างต้น จึงจำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์อาหาร นักเทคโนโลยีอาหาร ที่มีความรู้ 
ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ มีทักษะการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นกลุ่ม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ที่สำคัญยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและอนาคต เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร โดยจะต้องเป็น
หลักสูตรที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีอาหารอย่างแท้จริง ทันต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีอาหารของโลกปัจจุบัน 
 12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและนอกท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสู่
สากลต่อไปในด้านกำลังคนและความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอาหารและธุรกิจด้าน
อาหารที่มีศักยภาพ 
 12.1.2 ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร  และสอดคล้อง
กับกฎหมายในประเทศและกฎหมายสากล 
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 12.1.3 ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบอาหาร 
 12.1.4 จากผลการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร พบว่า นักศึกษาต้องการเรียนวิชา 
ในสาขาให้มากขึ้น อีกทั้งต้องการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น สำหรับผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้เน้นย้ำเรื่องความอดทน 
การเป็นนักปฏิบัติที่มีความชำนาญ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ดังนั้น ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ จึงได้
ปรับโครงสร้างแผนการเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาเฉพาะสาขาได้มากข้ึน เพิ่มการเรียนและกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมจำนวนชั่วโมงปฏิบัติในในบางรายวิชาเฉพาะสาขา 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การวางแผนหลักสูตรคำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ที่มีทั้งคุณลักษณะทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สังคมและ
บุคลิกภาพ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการพัฒนาครบทั้งด้านทักษะการทำงานและทางด้านจิตใจ ตลอดจน
ส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 12.2.1 ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอตามความต้องการของท้องถิ่นและเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษา 
 12.2.2 ส่งเสริมการใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ  
ที่มีอยู่  เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 12.2.3 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย  ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 
 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่ 
  เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืน) 
  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.3  การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เป็นไปตามคำอธิบายสถานะกระบวนวิชา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะครุศาสตร์  คณะศิลปกรรม  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา  การจัดกลุ่มนักศึกษา
ตามระดับพื้นฐานความรู้ 
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หมวดที ่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.   ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีอาหาร สามารถนำความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง ชุมชน และประเทศต่อไป 
 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มุ่งให้การศึกษา และส่งเสริมความรู้  
เพ่ือนำมาใช้พัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสูงสุด เพ่ือการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรและภาคแรงงาน ที่ครอบคลุม
ประชากรจำนวนมาก นอกจากนี้การผลิตอาหารแปรรูปต้องตอบสนองความต้องการอาหารที่หลากหลาย ทั้ง
สำหรับผู้บริโภคภายในและภายนอกประเทศ การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในสาขาต่างๆ และวิศวกรรมศาสตร์เข้า
ด้วยกัน และนำมาใช้เพ่ือการถนอมและแปรรูปวัตถุดิบอาหารให้เก็บได้นาน มีคุณภาพและปลอดภัย มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการผลิตอาหาร  
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.3.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

1.3.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ ควบคุมดูแลพนักงาน เครื่องจักร การผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพและวิธีการ 
คิดค้นปรับปรุงอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ควบคุมตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตให้
ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
 1.3.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นกลุ่ม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำเป็น
และปฏิบัติตามคำสั่งได้ สามารถบริหารจัดการงานได้ 
 1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดี มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
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2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  แผนปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับจำนวนรายวิชา แผนการ
เรียน เนื้อหารายวิชา และแผนการ
ดำเนิ นการของประสบการณ์
ภาคสนาม 
2.  ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.  ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1.  รายงานการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร (มคอ. 2, 5 และ 7) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร   
3. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

2.  แผนส่งเสริมการเรียนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.  พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
2.  กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดทำรายละเอียดของรายวิชา 
3.  พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.  พัฒนาและปรับปรุงครุภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1 . โครงการพัฒ นาทั กษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
2.  ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของคณาจารย์โดยนักศึกษา 
3.  จำนวนรายวิชาที่ใช้การเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. โครงการปรับปรุงสถานีปฏิบัติการ 
6. รายการครุภัณฑ์ 

3.  แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
ของคณาจารย์ 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์
แ ล ะนั ก ศึ ก ษ าท ำงาน บ ริ ก า ร
วิชาการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์และ
นั ก ศึ ก ษ า ให้ ท ำ งาน วิ จั ย แ ล ะ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. จำนวนการเข้ าร่ วมประชุม 
สั ม ม น า  แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ข อ ง
คณาจารย์ 
2. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ 
3. จำนวนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ 
4. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการ
เรียนการสอน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 



10 มคอ.2 
มคอ.2 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. พัฒนาและปรับปรุงครุภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
วิจัย 

5 . โค ร งก า รป รั บ ป รุ ง ส ถ านี
ปฏิบัติการ 
6. รายการครุภัณฑ์ 

4.  แผนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิ ธีการวัดและการประเมินผล
เพ่ื อให้ บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้  การวัดและการ
ป ระ เมิ น ผ ล  ก าร เรี ย น รู้ ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความ
รับผิดชอบทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ ง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์
ในการจั ดการ เรี ยน รู้ แ ละการ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1 . โครงการพัฒ นาทั กษะการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผล 
2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้  ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
3.  ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
4.  ผลการประเมินนักศึกษาใน 
แต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5 . เก ณ ฑ์ ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะก าร
ประเมินผล 

5. แผนส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาชีพ 

1. จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ การ
ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ปัญหา
พิ เศษ  และการป ฏิ บั ติ งาน ใน
ภาคสนาม เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
และมีประสบการณ์ในการทำงาน
ในสาขาวิชาชีพ 

1 . ค าบปฏิ บั ติ ก าร ใน รายวิช า
เฉพาะสาขา 
2. รายชื่อหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา 

6. แผนพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษา 

1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพของนักศึกษา นอกเหนือ 
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และฝึกสหกิจศึกษา 
 
 
 

1 . ผลการปฏิ บั ติ งาน ในสาขา
วิชาชีพ ไม่ต่ ำกว่ า 180 ชั่ ว โมง
ตลอดหลักสูตร นอกเหนือจากการ
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  และ
ฝึกสหกิจศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
สร้างประสบการณ์และพัฒนาให้
นักศึกษาถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
3. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2. จำนวนโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และจำนวน
การเข้าร่วมโครงการ 
3. การร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของคณะ/ มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 
80 % 
4. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจำ
หลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาปริญญาตรี  พ.ศ.2558  
(ภาคผนวก) 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาที ่2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไป
จากเดิมที่คุ้นเคย  มีสังคมกว้างขึ้น  ต้องดูแลตนเองมากขึ้น  มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
 2.3.2 ปัญหาความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และภาษาไทย
ไม่เพียงพอ 
 2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต  เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย  
และการแบ่งเวลา มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน   
ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิด 
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 2.4.2 มีนักวิชาการด้านการศึกษาทำหน้าที่แนะแนวการเรียน  เช่น  การจับประเด็นจากการอ่าน
หนังสือ  การจดบันทึก  การจัดระบบความคิด  การดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย  ให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาและ
ขอความช่วยเหลือ 
 2.4.3 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทยก่อนการเรียน และจัดโครงการ/กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาต่างๆ ตามความจำเป็นและส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมากข้ึน  เป็นต้น 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่  1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่  2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่  3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่  4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จำนวนนักศึกษา 

คาดว่าสำเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1.  งบประมาณเงินรายได้      
 - ค่า FTES ต่อปี 24.44 56.67 87.78 111.11 111.11 
 - ค่าหัวจริงต่อเทอม 102,200.00 211,000.00 319,000.00 421,300.00 421,300.00 
 - จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 102,200.00 211,000.00 319,000.00 421,300.00 421,300.00 
2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - ค่าหัวจริงต่อปี 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
 - จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 222,200.00 451,000.00 679,000.00 901,300.00 901,300.00 
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2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  (ถ้ามี) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 
ผลการเรียน  พ.ศ.2553 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
    โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับท่ีกำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า      12   หน่วยกิต 
      บังคับเรียน                             9  หน่วยกิต 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า           3   หน่วยกิต 
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 
     บังคับเรียน                             3   หน่วยกิต 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า           6   หน่วยกิต 
    1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต  
     บังคับเรียน                              3   หน่วยกิต
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะ      94 หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาแกน      14 หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     72 หน่วยกิต 
          2.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีอาหาร   20 หน่วยกิต 
          2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา     52 หน่วยกิต 
           บังคับเรียน      43 หน่วยกิต
           เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
    2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8 หน่วยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 

  3.1.3  รายวิชา 
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 
      1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
     GEL0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Thai for Communication 
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     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6) 
          English for Today’s World 
     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน   3(3-0-6) 
          English at Work 
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GEL0301   ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Malay for Communication 
     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Indonesian for Communication 
     GEL0303   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Burmese for Communication 
     GEL0304   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Chinese for Communication   
     GEL0305   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Japanese for Communication 
     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Korean for Communication 
 

      1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
     GEH0401  วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา    3(3-0-6) 
          Songkhla Lake Basin Living 
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GEH0402  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
          Philosophy and Religions 
     GEH0403  มนุษย์กับความงาม    3(3-0-6) 
          Human and Aesthetics 
     GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
          Human Behavior and Self-Development 
     GEH0405  มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 
          Man and Changing World 
     GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้    3(3-0-6) 
          Information for Learning 
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     GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
          Fundamental Law for Quality of Life 
     GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 
          Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 
          ASEAN Ways 
      1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต  
     GES0501   วิเคราะห์การคิด     3(2-2-5) 
           Thinking Analysis 
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
           Life and Environment  
     GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
          Life and Technology 
     GES0601   เกษตรเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 
          Agriculture for Life  
     GES0701   อาหารและโภชนาการเบื้องต้น   3(3-0-6) 
          Introduction to Food and Nutrition 
     GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   3(2-2-5) 
          Integrated Health Care      
     GES0801   งานช่างในชีวิตประจำวัน    3(2-2-5) 
          Jobs on a Daily Basis 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะ         94 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  14  หน่วยกิต 

   บังคับเรียนจากวิชาต่อไปนี้            
  4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป     3(2-3-6)   
    General  Physics   
  4211113 เคมีทั่วไป     3(3-0-6) 
    General Chemistry 
  4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-2) 
    General Chemistry Laboratory 
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  4331113 ชีววิทยาทั่วไป               3(3-0-6) 
    General Biology 
  4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป             1(0-3-2) 
    General Biology Laboratory 
                    4571411   แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 
                                        Calculus I 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  72  หน่วยกิต 
         2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอาหาร 20  หน่วยกิต 

บังคับเรียนจากวิชาต่อไปนี้      
 4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป    3(2-3-6) 
   General Analytical Chemistry 
 4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป     3(2-3-6) 
   General Organic Chemistry 
 4213305 ชีวเคมีทั่วไป     3(2-3-6) 
   General Biochemistry 
 4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป    3(2-3-6) 
   General Physical Chemistry   
 4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป     3(2-3-6) 
   General Microbiology 
 4581111 หลักสถิต ิ     3(3-0-6) 
   Principles of Statistics 
 5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ   2(2-0-4) 
   Food Nutrition and Health 

     2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา              52  หน่วยกิต  
     บังคับเรียน 43  หน่วยกิต 

 จากวิชาต่อไปนี้                
 5071303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 2(2-0-4) 
   Introduction to Food Science and   

Technology 
 5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1    2(1-3-4) 
   Food Microbiology I 
 5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2    2(1-3-4) 
   Food Microbiology II 
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 5072703 เคมีอาหาร     3(2-3-6) 
   Food Chemistry  

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร  3(3-0-6) 
   English for Food Technology 
 5073002 การวางแผนการทดลอง    3(2-3-6) 
   Experimental Design 
 5073304 การควบคุมคุณภาพอาหาร   2(1-2-3) 
   Food Quality Control 
 5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกันคุณภาพอาหาร 2(1-2-3) 
   Food Safety and Quality Assurance System 
 5073309 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  2(1-2-3) 
   Food Industrial Plant Sanitation 

5073310 การวางแผนและการจัดการในโรงงาน 
   อุตสาหกรรมอาหาร     2(1-2-3) 

   Food Industrial Planning and Management 
5073404 การแปรรูปอาหาร 1    3(2-2-5) 

   Food Processing I 
 5073405 การแปรรูปอาหาร 2      3(2-2-5) 
   Food Processing II  

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1    2(1-2-3) 
   Food Engineering I 
 5073503 วิศวกรรมอาหาร 2    2(1-2-3) 
   Food Engineering II 
 5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร   3(2-3-6) 
   Chemical Analysis of Foods 
 5073903 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร   1(0-3-2) 
   Food Technology Seminar 
 5074001 การดำเนินธุรกิจอาหารและนวัตกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
   Food Business and Food Innovation 

5074002  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
ในอุตสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 

   Supply Chain and Logistics Management  
in Food Industry 
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   5074312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   2(1-3-4) 
                 Food Product Development 

     เลือกเรียน                 ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 
       จากวิชาต่อไปนี้ 

   5073311 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 3(2-3-6) 
   Sensory Evaluation of Food Quality 
 5073406  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง   3(2-3-6) 
   Fishery Products Technology 
 5074102 เทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์อาหาร  3(2-3-6) 
   Food Packing and Packaging Technology 
 5074202 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน   3(2-3-6) 
   อุตสาหกรรมอาหาร  

Utilization of Microorganism in Food Industry 
5074312  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร   2(2-0-4) 

Food Law and Food Standard 
 5074413 ไอศกรีม      3(2-3-6) 
   Ice Cream 
 5074414 เทคโนโลยีขนมอบ    3(2-3-6) 
   Bakery Technology 
 5074415 เทคโนโลยีธัญพืช     3(2-3-6) 
   Cereal Technology 
 5074416 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์   3(2-3-6) 
   Milk and Milk Product Technology 
 5074417 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก                3(2-3-6) 
   Meat and Poultry Products Technology 
 5074418 เทคโนโลยีผักและผลไม ้    3(2-3-6) 
   Fruit and Vegetable Technology 
 5074419 เทคโนโลยีอาหารหมัก    3(2-3-6) 
   Fermentation Technology 
 5074420 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม   3(2-3-6) 
   Beverage Products Technology 
 5074421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  3(2-3-6) 
   Health Food Products Technology 
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 5074422 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น   3(2-3-6) 
   Traditional Food Products Technology  

     5074906 โลกทัศน์ทางอุตสาหกรรมอาหาร   1(0-3-2) 
   Food Industrial Vision   

    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8   หน่วยกิต 
      เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 5073804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน  2(1-2-3) 
เทคโนโลยีอาหาร 

    Preparation for Professional Experience in       
Food Technology 

  5074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน       3(320) 
เทคโนโลยีอาหาร 

    Field Experience in Food Technology 
 5074907 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1   1(1-0-2) 
   Research in Food Technology I 
   5074908 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 2       2(0-4-2) 
                        Research in Food Technology II 

 กลุ่มที่ 2 สหกิจศึกษา          
  7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   2(90) 
    Cooperative Education Preparation 
  7000490 สหกิจศึกษา     6(640) 
    Cooperative Education 
 

  หมายเหตุ  นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 
 
 

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6    หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตร 
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 ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจำรายวิชา  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปี  หรือระดับความยากง่าย 
   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 6, 7  หมายถึง  ลำดับก่อนหลัง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ ดังนี้ 
0 หมู่วิชาที่นอกเหนือจากสาขาอุตสาหกรรมเกษตร     507-0- - 
1  การบรรจุอาหาร        507-1- - 
2  จุลินทรีย์อาหาร        507-2- - 
3  อุตสาหกรรมอาหาร        507-3- - 
4  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์        507-4- - 
5  วิศวกรรมอาหาร        507-5- - 
6  โภชนศาสตร์         507-6- - 
7  เคมีอาหาร         507-7- - 
8  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       507-8- - 
9  โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ   
     การสัมมนา  และการวิจัย        507-9- - 
 ความหมายของจำนวนหน่วยกิต 
  ตัวอย่างเช่น  3(3-0-6) 
   เลขตัวที่  1 หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตรวม 
   เลขตัวที่  2 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่  3 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่  4 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์   

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 



23 มคอ.2 
มคอ.2 

  3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-3-6) 
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานฯ เทคโนโลยีอาหาร 4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-6) 
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานฯ เทคโนโลยีอาหาร 4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3(2-3-6) 
  รวมหน่วยกิต 21 

 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 4211113 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 4331113 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5071303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหารเบื้องต้น 
2(2-0-4) 

  รวมหน่วยกิต 16 



24 มคอ.2 
มคอ.2 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานฯ เทคโนโลยีอาหาร 4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-3-6) 
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานฯ เทคโนโลยีอาหาร 4581111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 2(1-3-4) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5072703 เคมีอาหาร  3(2-3-6) 
  รวมหน่วยกิต 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานฯ เทคโนโลยีอาหาร 4213305 ชีวเคมีทั่วไป 3(2-3-6) 
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานฯ เทคโนโลยีอาหาร 4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป 3(2-3-6) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 2(1-3-4) 
  รวมหน่วยกิต 17 



25 มคอ.2 
มคอ.2 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073002 การวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073304 การควบคุมคุณภาพอาหาร 2(1-2-3) 
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานฯ เทคโนโลยีอาหาร 5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ 2(2-0-4) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 3(2-3-6) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073401 แปรรูปอาหาร 1 3(2-2-5) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073501 วิศวกรรมอาหาร 1 2(1-2-3) 
  รวมหน่วยกิต 18 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกัน

คุณภาพอาหาร 
2(1-2-3) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073309 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073310 การวางแผนและการจัดการในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร 
2(1-2-3) 

  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

5073804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีอาหาร 

2(1-2-3) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073903 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1(0-3-2) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073405 แปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 2(1-2-3) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 507XXXX เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต 17 



26 มคอ.2 
มคอ.2 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) 

 

 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) 

 

 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073002 การวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073304 การควบคุมคุณภาพอาหาร 2(1-2-3) 
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) 

  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานฯ เทคโนโลยีอาหาร 5073602 อาหารโภชนาการ และสุขภาพ 2(2-0-4) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 3(2-2-5) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073404 แปรรูปอาหาร 1 3(2-2-5) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 2(1-2-3) 
  รวมหน่วยกิต 20 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกัน

คุณภาพอาหาร 
2(1-2-3) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073309 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073310 การวางแผนและการจัดการในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร 
2(1-2-3) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073903 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1(0-3-2) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073405 แปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 2(1-2-3) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 507XXXX เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต 18 



27 มคอ.2 
มคอ.2 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

5074907 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1 1(1-0-2) 

  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

5074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีอาหาร 

3(320) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 507XXXX เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี XXXXXXX เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต 10 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5074001 ก า ร ด ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อ า ห า ร แ ล ะ

นวัตกรรมอาหาร 
2(2-0-4) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5074312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-3-4) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5074002 การจั ด การห่ ว ง โซ่ อุ ป ท าน และ 

โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
2(2-0-4) 

  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

5074908 การวิจัยเทคโนโลยีอาหาร 2 2(0-4-2) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 507XXXX เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี XXXXXXX เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต 14 



28 มคอ.2 
มคอ.2 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) 

 

 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

  รวมหน่วยกิต 6 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5074001 ก า ร ด ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อ า ห า ร แ ล ะ

นวัตกรรมอาหาร 
2(2-0-4) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5074312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-3-4) 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 5074002 การจั ด ก ารห่ ว งโซ่ อุ ป ท าน และ 

โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
2(2-0-4) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 507XXXX เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี XXXXXXX เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต 15 



29 มคอ.2 
มคอ.2 

  3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
   

    3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  

           3.1.5.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  
และการเขียน  ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่ อสา รใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  
และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 
 

3(3-0-6) 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน     
English for Today’s World 
  พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ
ดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

  Develop learners in using English as a medium to 
access and retrieve information for education and daily life 
applications. 
 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน   
English at Work 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน  และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณ์งาน  และ
บริบทอื่นๆของการทำงาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make 

use of English for job seeking, job applying, job interviewing, 

and other work-related contexts. 
 

 

 

 

3(3-0-6) 
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GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร    
Malay for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรม  เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 
daily communication and  promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียน  โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking 
for daily communication and  promoting the understanding 
of Thai and Indonesian cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษา
พม่า  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่ อสาร ใน
ชีวิตประจำวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Burmese, focusing on listening and speaking 
for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  
 เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 

3(3-0-6) 
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  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese 
with an emphasis on developing listening, speaking, reading 
and writing skills with application to a number of familiar 
everyday topics. Enhance learner autonomy through 
technology. Learn about culture and develop inter cultural 
awareness. 
 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคม
และวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Japanese cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลี  โดย เน้ นทั กษะการฟั งและการพู ดสำหรับ การสื่ อส าร             
ในชีวิตประจำวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for 
daily life. 
 

3(3-0-6) 

           3.1.5.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา    

Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชดำริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน้าที่พลเมือง 
 
 

3(3-0-6) 
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  History, physical characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 
have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอน
ของศาสนาต่างๆ นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  
ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value 
of philosophy and religions, teachings and philosophical 
concepts of different  school of philosophy and religions for 
peace of life and peaceful societies. 
 

3(3-0-6) 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  
และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 
 

3(3-0-6) 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การพัฒนา
ตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต  สำนึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน การทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 
 

3(3-0-6) 
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  The study of human behaviors, self-realization and 
self-development, physical, mental, emotional and social 
Self-discipline, self and social responsibility with public 
mind, life-skills, awareness of Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to work together efficiently 
and happily. 
 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การดำเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he 
lives in, visions for the changing world emphasizing Thainess, 
ways of thinking and public minded activities based on the 
sufficiency economy philosophy.  
 

3(3-0-6) 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความสำคัญ   และความต้องการสารสนเทศ  
ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  การประเมินสารสนเทศ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  
การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรม
สารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information 
searching strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information presentation in 
various forms. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law 
and fundamental rights, emphasizing, on Laws related to 
student Life, and educate students to have virtue, morality, 
and corruption prevention. 
 

3(3-0-6) 

GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการดำรงชีวิต การ
ฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนำหลักธรรมมาใช้ในการ
ป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of 
life, mindedness and concentration, application of Self-
Sufficiency principles in life. 
 

3(3-0-6) 

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน
ท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role 
in the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN context 
and sustainable development. 
 
 
 

3(3-0-6) 
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               3.1.5.1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
GES0501  วิเคราะห์การคิด     

Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด   คณิ ตศาสตร์ เพ่ือการตัดสินใจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 
  Thinking process, ways of thinking, Mathematics 
decision making, information technology for data analysis 
and presentation. 
 

3(2-2-5) 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     
Life and Environment  
  ความรู้ เกี่ ย วกับ สิ่ งแ วดล้ อมและมล พิษสิ่ งแวดล้ อม ใน
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การป้องกันและควบคุมมลพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ดำรงชีวิต หลักการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบในสภาพธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือนำไปสู่แนวทางการวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 
 Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and 
control of pollution, relations between energy and life, 
principle of energy conservation, Earth and Nature System, 
environmental changes and natural disasters, 
environmental solutions in real life. 
 

                                                                                                                                                     
3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความ
มั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
  Technology in daily life, technology effects, security, 
ethics and computer laws. 
 
 
 

3(2-2-5) 
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GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจำวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตร
ปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร  
    Agriculture in daily life, agriculture for 
recreation, safe agriculture, revolution in agricultural 
technology. 
 

3(3-0-6) 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
ของร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี  
สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food 
and nutrition. 
 

3(3-0-6) 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
 ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการ  ด้านอาหาร  การออกกำลังกาย  และการจัดการ
ความเครียด  เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่
ผิดทางด้านสุขภาพ Definition and composition of 
wellness, integrated health care nutrition, exercises and 
stress management, improvement of the quality of life and 
right views of wellness. 
 

3(2-2-5) 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  การ
บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน  ระบบ
สุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง  การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
 
 

3(2-2-5) 
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  Study and practice on the use of basic hand tools, 
the maintenance of electrical equipments in the home and 
office, the sanitary system, the lighting system, the 
materials linkage, and the value-added materials. 

 

   3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ       
    3.1.5.2.1  กลุ่มวิชาแกน    
4131009  ฟิสิกสท์ั่วไป  

General  Physics 
 ปริมาณทางฟิสิกส์ การวัดและระบบหน่วย แรงและการเคลื่อนที่  

งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ คลื่นกล ไฟฟ้า 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น และปฏิบัติการที่เกี่ยงข้องกับหัวข้อเหล่านี้ 
  Physical quantities, measurements and unit systems, 
forces and motions, work and energy, fluid mechanics, 
thermodynamics, mechanical waves, electricity, introduction 
to electromagnetic waves, and experiments involving these 
topics. 
 

3(2-3-6) 

4211113 เคมีทั่วไป        
General Chemistry 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี
เบื้องต้น ทฤษฎีกรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร์ 
 Atomic structures; periodic table of elements; 
fundamentals of chemical bonding; stoichiometry; gases; 
liquids and solution; fundamentals of chemical equilibria; 
acid-base theories, salts and buffers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป         
General Chemistry Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4211113  เคมีทั่วไป หรือเรียนควบคู่กัน 

เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือที่ใช้ในปฏิบัติการเคมีทั่วไป ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การสกัดด้วยตัวทำละลาย โครมาโต 
กราฟีแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดาและการกลั่นลำดับส่วน การหาจุด
เดือดและจุดหลอมเหลว การหาค่าคงที่ของแก๊ส การเตรียมสารละลาย 
สมดุลเคมีเบื้องต้น การหาค่าพีเอชของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ 
สมดุลไอออนิก สารละลายบัฟเฟอร์ 
 General techniques and instruments in general 
chemistry laboratory; chemical safety in laboratory; solvent 
extraction; paper chromatography; normal distillation and 
fractional distillation; boiling points and melting points; 
determination of gas constant; preparation of solutions; 
fundamentals of chemical equilibria; pH of solution 
determination by using indicators; ionic equilibria; buffer 
solutions 
 

1(0-3-2) 

4331113 ชีววิทยาทั่วไป        
General Biology 
 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจำแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา 
 Properties of organism, chemical substance in 
organism, cell, structure and function of plants and animals, 
genetics, evolution, classification of organism, ecology 
 

3(3-0-6) 

4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป     
General Biology Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป หรือเรียนควบคู่กัน 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล์  การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์   
การเจริญเติบโตและพัฒนา การแบ่งเซลล์ การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศ 

1(0-3-2) 
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 Laboratory of scientific methods, microscopy, 
chemical substance in organism, cell, cellular respiration, 
photosynthesis, tissues, reproduction, growth and 
development, cell division, classification of organism, 
ecosystem 
 

4571411 แคลคูลัส 1        
Calculus I 
  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุ พันธ์ของฟังก์ชัน  
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการ
ประยุกต ์
 Limit and continuity of function; derivatives of single 
variable function and application; integral of single variable 
function and application. 

3(3-0-6) 

 

    3.1.5.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
    3.1.5.2.2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอาหาร       
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป      

General Analytical Chemistry 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211113 เคมีทั่วไป และ   
          4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
 การวิ เคราะห์ข้อมูล หน่วยความเข้มข้นและการเตรียม
สารละลาย หลักการวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ำหนักและปริมาตร ทฤษฎี
การไท เท รตของปฏิ กิ ริ ย ากรด -เบ ส  การเกิ ดตะกอน  การเกิ ด
สารประกอบเชิงซ้อน และออกซิเดชัน-รีดักชัน บทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยความเข้มข้นและการเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์ปริมาณ
โดยน้ำหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การ
ไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตโดยอาศัย
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) 
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  Data analysis; concentration units and preparation of 
solutions; principles of quantitative analysis by gravimetry 
and volumetry; theories of acid-base, precipitation, 
complex-formation and oxidation-reduction titrations; 
laboratories for concentration units and preparation of 
solutions; gravimetric analysis; acid-base titrations; 
precipitation titrations; complex-formation titrations; 
oxidation-reduction titrations 
 

4212513 เคมีอินทรียท์ั่วไป          
General Organic Chemistry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211113 เคมีทั่วไป และ   
 4211114 ปฏบัิติการเคมีท่ัวไป  
 โครงสร้างและสมบัติทั่ วไป การเรียกชื่อ การเตรียมและ
ปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอมีน 
แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง 
   Structures and general properties, nomenclature, 
preparation and important reactions of hydrocarbons; 
aromatic hydrocarbons; organohalogens; alcohols; phenols 
ethers; amines; aldehydes; ketone; carboxylic acids and 
derivatives and related laboratories 
 

3(2-3-6) 

4213305 ชีวเคมีทั่วไป         
General Biochemistry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4212513  เคมีอินทรีย์ท่ัวไป 
 น้ำ โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์  
เมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม หลักการทาง
พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และบทปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
 Water; structures, properties and roles of 
biomolecules; enzymes; metabolisms; gene expression 
controlling; basic principles of genetic engineering and 
related laboratories 

3(2-3-6) 
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4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป      
General Physical Chemistry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211113 เคมีทั่วไป และ   
       4211114 ปฏบัิติการเคมีท่ัวไป  
 ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี วัฏภาคและ
สมดุลวัฏภาคของสารละลาย และบทปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
  Gases; liquids; solids; chemical thermodynamics; 
phase and phase equilibria of solutions and related 
laboratories 
 

3(2-3-6) 

4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป        
General Microbiology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยาทั่วไป  และ   
          4331114  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ เทคนิคพ้ืนฐานสำหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและเมแทบอลึซึม 
พันธุกรรมของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ การจำแนกประเภทของ
จุลินทรีย์ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ การควบคุมโรค
และการติดเชื้อ และวิทยาภูมิคุ้ม 
 The historical foundations of microbiology ; 
microscopes;  the structures and function of microbial cells; 
fundamental microbial techniques ; nutrition, culture, 
growth and metabolisms of microorganisms , microbial 
genetics and applications, the classification of microbes, 
microbial environmental and applications;  disease controls 
and  infections;  and immune system 
 

3(2-3-6) 

4581111 หลักสถิติ 
Principles of Statistics 
  ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม  ปัวส์ซอง ปรกติ 
ทีและเอฟ  การแจกแจงค่าที่ ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และหาความสัมพันธ์ของตัวแปร   

3(3-0-6) 
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 The meaning; uses and roles of statistics for 
everyday life; the process of using statistics to make 
decisions; principles of probability; random variable 
binomial distribution; Poisson distribution; normal 
distribution; t-distribution and F-distribution; sampling 
distribution; statistical estimation; hypothesis testing analysis 
of variance and relation of variables. 
 

5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ 
Food Nutrition and Health 
  ความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ 
หลักการบริโภคอาหารให้มีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาของ
ร่างกายกับการใช้ประโยชน์ของอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ 
บทบาทของอาหารและโภชนาการในการป้องกันและรักษาโรค การ
ประกอบอาหารอย่างสงวนคุณค่า ผลของการแปรรูปและการเก็บรักษา
ต่อสารอาหาร ฉลากโภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร
สุขภาพและบทบาทในการเสริมสร้างสุขภาพ อาหารกลุ่มฟังก์ชั่นที่มีผล
ต่อสุขภาพ  เช่น อาหารชีวจิต อาหารมังสวิรัติ  อาหารดัดแปลง
พันธุกรรม แมคโครไบโอติกส์ โพรไบโอติกและพรีไบโอติก เป็นต้น 
  Importance of food and nutrition and its effects on 
health. Principles of healthy eating. Relationship between 
the physiology of the body and food benefits. Role of food 
and nutrition for healing. How to preserve food without 
nutrient loss. Effects of food processing and storage on food 
nutrition. Nutritional labels. Food supplements and healthy 
foods and their effect on consumer health and remedies. 
Functional food such as bio-organic food, vegetarian food, 
genetically modified food, macrobiotics, probiotics and 
prebiotics etc. 

2(2-0-4) 
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    3.1.5.2.2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา 
     บังคับเรียน      
5071303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 

Introduction to Food Science and Technology 
 ศึกษาภาพรวมของของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร โดยเน้นความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย การจ้างงาน 

และประเภทของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้ งบทบาทของ

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร และนักเทคโนโลยีอาหาร โอกาสและ

ตำแหน่งงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

  An overview of food science and technology study 
with emphasis on the importance of this field to Thailand 
economic, employment and types of food industries. The 
role of food scientists and food technologist and career 
opportunities and positions are included. 
 

2(2-0-4) 

5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1  
Food Microbiology I 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4362109  จุลชีววิทยาทั่วไป 
   จุลินทรีย์ที่ มีความสำคัญต่ออาหาร  จุลินทรีย์ที่ ใช้ ใน
กระบวนการผลิตอาหาร  จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียและ
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ รวมทั้งมาตรฐานและการตรวจ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่าง ๆ 
  The importance of microorganisms associated with 
food, food production, food spoilage. Standard of 
microorganisms in foods and foods microbial analysis.  
 

2(1-3-4) 

5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2  
Food Microbiology II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 
    แหล่งที่มาของการปนเปื้อน ผลของวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ 
การควบคุมจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 
 

2(1-3-4) 
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  Sources of contamination, influence of food processing 
on microorganisms, control of microorganisms and beneficial 
microorganisms for human health. The related demonstrations 
both conceptually and and practical laboratory. 
 

5072703 เคมีอาหาร  
Food Chemistry  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4213305  ชีวเคมีทั่วไป   
 โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบอาหาร ได้แก่ 

น้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ กลิ่นรส 

และรงควัตถุในอาหาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทางเคมีที่

เกี่ยวข้องกับอาหารในระหว่างการแปรรูป การเก็บรักษา ตลอดจน

วิธีการป้องกันแก้ไข วัตถุเจือปนในอาหาร อันตรายทางเคมีหลักการ

และเทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางเคมีที่เก่ียวข้อง 

 Structure and properties of food components, including water, 
carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, enzymes, flavour and 
natural pigments. Chemical changes and reactions related to the 
constituents of foods during processing, storage and suggested ways to 
prevent their changes. Food additives. Chemical hazards. The principles 
and analytical techniques associated with food and food products. 
 

3(2-3-6) 

5073001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร 
English for Food Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 
         GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 
  การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งการเรียนรู้คำศัพท์และการ
ทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ และการนำเสนองานเฉพาะสาขาอาชีพ 
  English communication with emphasis on listening, 
speaking, reading and writing skills in food technology 
contexts. Vocabulary expansion, systematic grammar review, 
and presentation tasks for professional texts. 
 

3(3-0-6) 
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5073002 การวางแผนการทดลอง 
Experimental Design 
  หลักการวางแผนการทดลอง วิธีการวางแผนและการทดลอง
แบบต่างๆ การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  และการนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
  Experimental principal designs, methodology in 
experimental designs, statistical analysis, and uses of 
computer programmes for analysis of experiments. 
 

3(2-3-6) 

5073304 การควบคุมคุณภาพอาหาร 
Food Quality Control 
 ความสำคัญและหลักการควบคุมคุณภาพอาหารปัจจัยคุณภาพ
และการตรวจวัดคุณภาพของอาหาร การใช้ประสาทสัมผัสในการควบคุม
คุณภาพอาหาร การสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ และเครื่องมือทางสถิติใน
การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 
 Significance and principles of food quality control. 
Quality factors and measurements of food quality. Sensory 
evaluation for food quality control. Acceptance sampling 
techniques. Statistical tools for the control and 
improvement of food quality and the related 
demonstrations both conceptually and practical laboratory. 
 

2(1-2-3) 

5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกันคุณภาพอาหาร  
Food Safety and Quality Assurance System 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5073304 การควบคมุคณุภาพอาหาร 
  ความหมายความปลอดภัยของอาหาร  อันตราย ประเภทของ

อันตราย ทางเคมี  กายภาพ และจุลินทรีย์   การวิเคราะความ

เสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  การสื่อสาร

ความเสี่ ย ง  การใช้ ระบบประกันคุณ ภาพในห่ วงโฃ่ การผลิ ต

อาหาร  ระบบGAP HACCP   GMP   ISO  9000 และ ISO2200 
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 Definition of food safety, hazard and types of of 
chemical, physical and microbiological hazard. Risk 
assessment. Risk evaluation. Risk management. Risk 
communication. Application of food quality assurance in 
food processing chain. GAP, HACCP, GMP, ISO 9000 and ISO 
2200 systems. 
 

5073309 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
Food Industrial Plant Sanitation 
  ความสำคัญของการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
วิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร หลักการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อใน
โรงงาน การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้
ในโรงงาน  การบำบัดน้ ำเสียและน้ำทิ้ งเพ่ือรักษาสิ่ งแวดล้อม 
สุขลักษณะส่วนบุคคล การสุขาภิบาลสถานที่ เก็บรักษาอาหาร 
ข้อกำหนดทางด้านสุขาภิบาลของต่างประเทศ และปฏิบัติการตาม
เนื้อหาข้างต้น 
  The importance of sanitation in the food industry. 
Good manufacturing practice. Principles of cleaning and 
disinfection. Pest and animal control. Water treatment for 
water utilization in the factory. Waste water management 
to protect the environment. Personal hygienic and 
Sanitation of the warehouses. International standards for 
sanitation of food industry and the related demonstrations 
both conceptually and practical laboratory. 
 

2(1-2-3) 

5073310 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
Food Industrial Planning and Management 
  รายวิชานี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตอาหาร 
การควบคุมต้นทุนการผลิตอาหาร และความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 
  This course focuses on food production planning, 
food production cost control and food plant safety. 
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5073404 การแปรรูปอาหาร 1 
Food Processing I 
   คุณลักษณะของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและการเตรียม

วัตถุดิบ  หลักการถนอมและเทคนิคการแปรรูปอาหารโดยการหมัก 

การทำให้เข้มข้น การฉายรังสี ไมโครเวฟ เอ็กซ์ทรูชัน ความดันสูง และ

การใช้สารเคมี ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 

 Characteristics of raw food materials. Raw material 
handling and preparation. Principles of food preservation 
and processing techniques such as fermentation, 
concentration, irradiation, microwave, extrusion, high 
pressure and additive. Processing parameters that 
influence food product qualities and the related 
demonstrations both conceptually and practical 
laboratory.  
   

3(2-2-5) 

5073405 การแปรรูปอาหาร 2 
Food Processing II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073404  การแปรรูปอาหาร 1 
  หลักการถนอมและเทคนิคการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความ

ร้อน การทำแห้ง  การแช่แข็ง เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และกระบวนการ

แปรรูปแบบปลอดเชื้อ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 

  Principles of food preservation and processing 
techniques such as thermal, drying, freezing, hurdle 
technology and aseptic processing. Processing parameters 
that influence the food product qualities. Food packaging, 
storage and the related demonstrations both conceptually 
and practical laboratory. 
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5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 
Food Engineering I 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131009  ฟิสิกส์ท่ัวไป และ  
                               4571411  แคลคูลัส 1 
  หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม สัญลักษณ์ หน่วย และมิติ 

ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เรื่อง สมดุลมวลสารและพลังงาน กลศาสตร์

ของไหล การถ่ายโอนความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ในอุตสาหกรรม

อาหาร ศึกษาการใช้เครื่องถ่ายโอนความร้อน เครื่องฆ่าเชื้อแบบพาส

เจอไรซ์ เซชั่น และแบบเสตอร์ลิ ไรซ์ เซชั่น ใน หน่วยย่อยต่างใน

กระบวนการผลิตอาหาร มีปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 

  The basics of food engineering, symbol, unit and 
dimension. Theory and application in food industry of 
mass and energy balances, fluid flow, heat and mass 
transfer and thermodynamics. The equipment used for 
heat transfer, pasteurization and sterilization operations in 
different unit operations is discussed. Related practical 
laboratories are included. 
 

2(1-2-3) 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 
Food Engineering II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073502  วิศวกรรมอาหาร 1 
  หลักการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการทำความเย็น การแช่แข็ง 

ไซโครเมทริกส์  การทำแห้ง การแยกโดยใช้เมมเบรน การกลั่นการ

สกัดของแข็ง-ของเหลว การดูดซับ การดูดซึม การกรอง และการผสม 

ศึกษาการใช้เครื่องมือสำหรับการแช่เยือกแข็ง เครื่องกรอง เครื่อง

ระเหย เครื่องทำแห้ง ในหน่วยย่อยต่างในกระบวนการผลิตอาหารมี

ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 
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  The principle of food engineering related to cooling 
and freezing systems, psychometric, separation process 
with membrane, distillation, solid-liquid extraction, 
absorption,  absorption filtration, mixing process.  The 
equipment used for freezing, filtration, evaporation, and 
dehydration operations in different unit operations is 
discussed. Related practical laboratories are included. 
 

5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 
Chemical Analysis of Foods 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072703  เคมีอาหาร  

  การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ทาง

เคมี ท ฤษ ฎี  ห ลั กการ  และ เทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ เค ราะห์ ท างเคมี   

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ นม เนื้อสัตว์ 

อาหารทะเล ธัญพืช ผักและผลไม้ น้ำมันและไขมัน สารเติมแต่ง และ

สารตกค้างในอาหาร 

  Sampling and preparation of laboratory samples. 
Theory, principles and analytical techniques. Practical 
laboratory in raw material and products of milk, meat, 
seafood, cereals, fruits, vegetables, fats, food additive and 
residues. 
 

3(2-3-6) 

5073903 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 
Food Technology Seminar 
  ศึกษาและนำเสนอวิทยาการสมัยใหม่และหัวข้อวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีอาหาร รวบรวมและนำเสนอในชั้นเรียน 
  Studying and searching the recent advances or 
particular topic in food technology. Scientifically collected 
data and oral presentation in class. 
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5074001 การดำเนินธรุกิจอาหารและนวัตกรรมอาหาร 
Food Business and Food Innovation 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจอาหาร การบริหาร

การดำเนินงานในธุรกิจอาหาร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจ

อาหาร การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและพฤติกรรมผู้บริโภค การ

จัดการการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร และกฎหมายธุรกิจอาหารสำหรับ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

   Studying basic food business, Operations 
management in food business, innovative applications in 
the food business, food product business marketing and 
consumer behavior, financial management for food 
business and food business law for SMEs 
 

2(2-0-4) 

5074002 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
Supply Chain and Logistics Management in Food Industry 

ความสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  

ในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวชี้วัด การออกแบบ

เครือข่ายโลจิสติกส์ การจัดการการผลิตและการจัดการคุณภาพในห่วง

โซ่ อุปทาน การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลังและการ

คลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การประสานงานในห่วงโซ่อุปทาน  การศึกษานอกสถานที่และ

กรณีศึกษา 

  Importance of supply chain management and 
logistics in food industry; supply chain drivers and 
matrices; logistics network design; production management 
and quality management in supply chain; raw material 
procurement; inventory management and warehousing; 
transportation and distribution; information technology 
and coordination in supply chain, field study and case 
studies. 
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5074312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
Food Product Development 
  ความส ำคัญ และห ลั ก ก าร พั ฒ น าผลิ ตภั ณ ฑ์ อ าห าร 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ ใหม่  การทดสอบผลิตภัณฑ์ ใหม่  การตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การประเมินผลความสำเร็จของโครงการ 
  Importance and principles of product development. 
Product development process. Creating and screening new 
product concepts. Prototype development. Development 
of formulas and processes. Product testing. Marketing of 
new food products. Assessing the new product 
development project success. 
 

2(1-3-4) 

    เลือกเรียน 
5073311 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส  

Sensory Evaluation of Food Quality 
  คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การรับความรู้สึกทางประสาท
สัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การ
คัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ วิธีการทดสอบประสาทสัมผัสแบบ
ต่างๆ การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการ
ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถิติสำหรับการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
  Sensory attributes and perceptions of taste, odor, 
appearance, hearing and texture. Factors affecting sensory 
evaluation. Selection and training of panelists. Type of 
sensory evaluation. Applications of sensory tests for 
product quality control and product development. 
Statistical analysis of data from sensory evaluation. 
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5073406 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
Fishery Products Technology 
  โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ำ สาเหตุการ
เสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับ หลักการและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประมงชนิดต่าง ๆ การ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณ ฑ์  ผลพลอยได้จาก
ผลิตภัณฑ์ประมง และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง 
  Structure and chemical compositions of aquatic 
animals. Cause of spoilage and quality changes of fish after 
harvesting. Principles and technologies of fishery products 
processing. Quality control and standards of the products. 
Fisheries by-products. Trends in fishery product 
development. 
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5074102 เทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์อาหาร 
Food Packing and Packaging Technology 
  ความสำคัญ และบทบาทของบรรจุภัณฑ์ ชนิดของวัสดุ 
ประเภทและคุณสมบัติทางด้านกายภาพและเคมีของบรรจุภัณฑ์
สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ  หลักการพิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร  หลักการบรรจุหีบห่อให้เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ฉลากและการโฆษณา 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ฉลาก
โภชนาการ 
  Principle and roles of packaging, the types of 
packaging materials, physical and chemical properties of 
food products packaging. Selection of suitable packaging 
for food. Principles of food packing technology and 
relevant instruments. Package labeling and advertising. 
Packaging design. Regulations and food standards related 
to food packaging and nutritional labeling. 
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5074202 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
Utilization of Microorganisms in Food Industry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2  
  ความสำคัญของจุลินทรีย์ที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหาร การนำ
จุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม  สารตั้งต้นที่ใช้
เป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ การแยก การคัดเลือก การเก็บรักษาและ
การพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญ การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
และการทำให้บริสุทธิ์ ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ใน
ระดับอุตสาหกรรม เช่น วิตามิน สารปฏิชีวนะ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน 
เซลล์จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ใหม่และน่าสนใจ 
  The important of microorganisms involved in food 
industry. Application of microorganisms in the production 
of industrial products, substrate used as microbiological 
media, isolation, screening, long term preservation and 
strain development products recovery and purification. 
Industrial products from microorganisms such as vitamins, 
antibiotics, organic acids, amino acids, biomass and other 
microbial products of industrial interest. 
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5074312 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
Food Law and Food Standards 
  ศึกษาระบบกฎหมายของไทย บทบาทความสำคัญของ
กฎหมายอาหาร นโยบาย และกฎหมายอาหารของไทยและข้อบังคับ
ต่าง ๆ โดยเน้นเนื้อหาด้านพระราชบัญญัติอาหาร กฎกระทรวง และ
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานอาหาร เช่น องค์การอาหารและยา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แห่งประเทศไทย (มกท.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ  เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลาก
โภชนาการ มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ 
จีน ญี่ ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กลุ่มสหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งศึกษากฎหมายโคเชอร์และกฎหมายฮาลาล และ
การนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร  

2(2-0-4) 
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  Study Thailand legal system. The important role of 
food law of policy, and Thailand food laws and 
regulations. These focuses on food act and related 
ministerial regulations and notification. Departments and 
organizations connected to food standards such as the 
Food and Drug Administration (FDA), Organic Agriculture 
Certification Thailand (ACT), Thai Industrial Standards 
Institute (TISI), World Health Organization (WHO) and Food 
and Agriculture Organization (FAO). Food labeling and 
nutritional labeling are provided International food 
standards such as Singapore China Japan Australia and 
New Zealand European countries and United States are 
included. Kosher and halal food laws and their application 
to food industry are studied.    
 

5074413 ไอศกรีม         
Ice Cream 
  ศึ กษ า ไอศกรี ม และห วาน เย็ น  ห น้ าที่ ข อ งส่ วน ผสม 
กระบวนการผลิต ตำหนิ และมาตรฐานของไอศกรีม 
  Study on ice cream and other frozen desserts 
functionality of ingredients, production, defects and ice 
cream standard.  
 

3(2-3-6) 

5074414 เทคโนโลยีขนมอบ  
Bakery Technology 
  วัตถุดิบในการผลิตขนมอบ ผลของวัตถุดิบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมือและการปฏิบัติทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑ์
ขนม เทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ การ
ควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ์  การเก็บรักษา  การเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ การจัดการ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
 
 
 

3(2-3-6) 
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  Raw materials for bakery production. Effect of raw 
materials on bakery products quality. Equipment and 
general practice in bakery products production. Bakery 
production technology and products qualities. Bakery 
products quality control, packaging, storage and 
deterioration. Trends in bakery product development and 
business management. 
 

5074415 เทคโนโลยีธัญพืช  
Cereal Technology 
  ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และคุณค่าทางโภชนาการของ
ธัญพืช เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จากธัญพืช การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืช   
  Structure, properties and nutritional value of 
cereals. The production technologies of cereal grain 
products. Cereal product development. 
 

3(2-3-6) 

5074416 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 
Milk and Milk Products Technology 
  ธรรมชาติของน้ำนม  คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และ 
จุลชีววิทยาของน้ำนม ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนม  

การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ การเก็บรักษา และการ
เสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์นม  มาตรฐานของนมและผลิตภัณฑ์นม  
  The nature of milk. Physical, chemical and 
microbiological characteristics of milk. Factors affecting the 
quantity and quality of milk. Quality measurement of raw 
milk and its products. The production technologies of 
dairy products. The storage and deterioration.  Milk and 
milk products standards.  
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) 
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5074417 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก 
Meat and Poultry Products Technology 
  คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของเนื้อ สัตว์ปีก
และผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการฆ่าและตัดแต่งซาก เทคโนโลยีการแปรรูป
เนื้อและสัตว์ปีก สารเจือปนอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์  
การควบคุมคุณภาพของเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ บรรจุภัณฑ์ การตลาด
และแนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  Physical, chemical and biological properties of 
meat, poultry and products. Slaughtering and trimming of 
carcasses. Processing technology to meat and poultry 
product. Food additives used in the meat industry. Quality 
control in meat and meat products.  Meat packaging and 
marketing. Trends in meat products development. 
 

3(2-3-6) 

5074418 เทคโนโลยีผักและผลไม้      
Fruit and Vegetable Technology 
  คุณลักษณะของผักและผลไม้  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลัง
การเก็บเกี่ยว  การจัดการและการเตรียม เทคโนโลยีการแปรรูปผัก
และผลไม้ การบรรจุและการเก็บรักษา  
  Characteristics of fruits and vegetables. Post-harvest 
changes. Raw materials handling and preparation. 
Processing technology of fruits and vegetables. Packing 
and storage.  
 

3(2-3-6) 

5074419 เทคโนโลยีอาหารหมัก 
Fermentation Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 
  จุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับอาหารหมักประเภทต่างๆ และ
บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักอาหาร การพัฒนากล้า
เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือใช้ในการหมัก การหมักโดยเชื้ อจุลินทรีย์จาก
ธรรมชาติ  การหมักโดยการเติมเชื้อบริสุทธิ์และเชื้อผสม กรรมวิธีการ
ผลิตอาหารหมักในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับอุตสาหกรรม 
 
 

3(2-3-6) 
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  Microorganisms involving in fermented foods and 
their roles in food fermentation. Development of quality 
inoculums for use in fermented foods, natural 
fermentation, addition of pure/mixed culture fermentation, 
food fermentation process in laboratory and industrial 
scale.  
 

5074420 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
Beverage Products Technology 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่ม  ประเภทและส่วนประกอบ
ของเครื่องดื่ม เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และปราศจากแอลกอฮอล์ 
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี เทคโนโลยีการผลิต การบรรจุ  
การเก็บรักษา  เครื่องมือที่ เกี่ยวข้อง การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กรณี ศึกษา 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  General knowledge of beverages. Types and 
ingredients of beverages, alcoholic and non-alcoholic 
beverages. Physical and chemical properties, processing 
technology, packing, storage of beverages. Equipment of 
beverage production.  Quality control of beverage 
products.  Development of new beverage products. Case 
study and field trips. 
 

3(2-3-6) 

5074421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food For Health Products Technology 
 ความหมาย วิวัฒนาการ และแนวโน้มของการผลิตอาหาร

เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารชีวจิต อาหาร

มังสวิรัติ  อาหารแมคโครไบโอติก และผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร  

เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ นวัตกรรมทางด้านอาหาร

เพ่ือสุขภาพ ผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหาร กฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และฉลาก

ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
 

3(2-3-6) 
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  The meaning, evolution and trends of healthy food 
production. Functional food and, bio-organic food, 
vegetarian food, macrobiotic, food supplemented 
products. Technology of functional food production. 
Innovation in Healthy and Functional Foods. Effect of 
processing on nutrients of food. Food law, health claim 
and nutritional labels of healthy foods. 
 

5074422 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 
Traditional Food Products Technology 
  ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับอาหารท้องถิ่น ชนิดและประเภทของ
อาหารท้องถิ่น  อาหารท้องถิ่นประจำภาค การถนอมและเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหารท้องถิ่น การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บ
รักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  The wisdom associated with traditional cuisines. The 
types and categories of traditional foods. Regional food. The 
preservation and processing technology of traditional food 
products. Quality control, packing, storage and standards of 
traditional food products. Case studies and field trips. 
 

3(2-3-6) 

5074906 โลกทศัน์ทางอุตสาหกรรมอาหาร 
Food Industrial Vision 
  การศึกษาดูงานภาคสนามโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
  Field work visiting study on food industrial 
enterprises. 

1(0-3-2) 
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   3.1.5.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        
5073804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหาร 

Preparation for Professional Experience in Food 
Technology   
  การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ  รับรู้โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  โดยมีกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีวิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  รวมถึงการศึกษาดูงาน
ด้านอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  Preparation for professional practice in an 
organization or food industry. Career opportunity 
awareness. Development of knowledge, skills and attitude 
to profession. Activities to promote learning and 
systematic solution using scientific methods. Visiting the 
food industries and related organizations. 
 

2(1-2-3) 

5074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหาร 
Field Experience in Food Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073804  การเตรียมฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหาร 
  การฝึกงานภาคสนาม จำนวน 320 ชั่วโมง เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร 
ฝึกประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  หรือสถาบันการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีการอาหาร  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  เช่น  
ฝึกด้านกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร  
การจัดการองค์กรในระบบเชิงมาตรฐาน  หรือเสนอโครงการที่มีวิธีการทดลอง
ค้นคว้า  เทคนิคการแก้ปัญหา  การปรับปรุงแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือ
หลายอย่าง  มีการนำเสนอและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

3(320) 
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  Field work minimum 320 hours. Focusing at Food 
technology The field experience in food industrials or 
educational institutions of food science and technology or 
the agencies associated with the food industry, such as the 
training in food process, quality control, food sanitation, 
plant system management and standards, or provides 
projects which are include experimental methodology and 
research, the solution techniques for problems. Doing a 
presentation and writing report. 
 

5074907 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
Research in Food Technology I  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073002 การวางแผนการทดลอง 
  การสืบค้นข้อมูลสำหรับหัวข้อการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
อาหารโดยอาศัยเทคโนโลยีข่าวสาร ข้อมูลจากวารสาร และรายงาน
การวิจัย การวางแผนโครงการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย และ
นำเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
งานวิจัยอิสระในสาขาวิชาทางเทคโนโลยีอาหารภายใต้การควบคุม
และชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Literature survey for research topics in food 
technology via information technology, journal articles and 
research reports. Planning a research project, writing a 
research proposal, and presenting an oral proposal under 
advisor’s guidance. Individual research work in the area of 
biotechnology under the supervision and guidance of an 
adviser. 
 

1(1-0-2) 

5074908 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
Research in Food Technology II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5074907  การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1  
  ดำเนินการวิจัยตามแผนงานที่นำเสนอในวิชาการวิจัยทาง 
เทคโนโลยีอาหาร 1 ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์และสรุปผล ทำการเขียนและเสนอเป็นรูปเล่ม
รายงาน 

2(0-4-2) 
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  Conducting the experiments in the laboratory relevant 
to the working plan proposed in research in food technology I 
under advisor’s guidance. Collecting, analyzing, discussing and 
summarizing the data. Writing and submitting the research 
papers are required. 

  

   หรือเลือกสหกิจศึกษา               
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Cooperative Education Preparation  
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอการเขียนรายงาน 
   Principle, concepts and processes of cooperative 
education, regulations, fundamentals and techniques in job 
application, fundamental in practice, communication, human 
relationship, personal development, quality management 
system in the workplace, technical report writing. 
 

2(90) 

7000490 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000390  การเตรยีมความพร้อมสหกิจศึกษา 
  ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการตามเวลาที่กำหนด ส่งรายงานวิชาการหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ และการ
ประเมินผลทำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ และประเมินจากรายงานวิชาการ 
  Performing fulltime and professional practice as a 
temporary employee at a workplace for a specific period of 
time. Submitting an academic report after completing the stint 
at the work practice. Doing a presentation for the teacher. The 
evaluation is done by a panel of advisers and the supervisor in 
the workplace and is also based on the academic report. 

6(640) 
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3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบัน 

ที่สำเร็จการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน  
ชม./ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 
นางสาวอวิกา  ศิริรัตนากร 

x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย ์

Ph.D Food  Science University  of  Newcastle 2550 
24 24 24 24 24 M.Fd. Tech. Food Technology University  of  Newcastle 2542 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2536 

2 
นางธิติมา พานิชย์ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์

Ph.D  Marine Life Science Hokkaido University 2556 

24 24 24 24 24 วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 

วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 

3 
นางสุเพ็ญ  ด้วงทอง 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2542 

24 24 24 24 24 
ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2530 

4 
นางณฐมน  เสมือนคิด 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 2545 
24 24 24 24 24 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลยัราชมงคล 

วิทยาเขตบางพระ 
2537 

5 
นางสาวณิศรา  ปรีชานนท์ 

x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย ์

คศ.ม. คหกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2530 
24 24 24 24 24 

วท.บ. คหกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2522 
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3.2.2  อาจารยผ์ู้สอน 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบัน 

ที่สำเร็จการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน  
ชม./ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางสาวอวิกา  ศิริรัตนากร อาจารย ์
Ph.D Food  Science University  of  Newcastle 2550 

24 24 24 24 24 M.Fd. Tech. Food Technology University  of  Newcastle 2542 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2536 

2 นางธิติมา พานิชย์ อาจารย ์
Ph.D Marine Life Science Hokkaido University 2556 

24 24 24 24 24 วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 
วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 

3 นางสุเพ็ญ  ด้วงทอง อาจารย ์
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2542 

24 24 24 24 24 
ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2530 

4 นางณฐมน  เสมือนคิด 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 2545 
24 24 24 24 24 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลยัราชมงคล 

วิทยาเขตบางพระ 
2537 

5 นางสาวณิศรา  ปรีชานนท์ อาจารย ์
คศ.ม. คหกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2530 

24 24 24 24 24 
วท.บ. คหกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2522 

6 นางนพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา 
อาจารย ์

วท.ม.  เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2539 
24 24 24 24 24 

วท.บ. วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2535 

7 นางสาวกมลทิพย์  นิคมรัตน ์ อาจารย ์
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2558 

24 24 24 24 24 วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2543 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบัน 

ที่สำเร็จการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน  
ชม./ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

8 นายอิทธิพร แก้วเพ็ง อาจารย ์

ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2555 

24 24 24 24 24 
Ms.E. Food Engineering Mokpo National University 2551 
วท.บ. 

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2547 

9 นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด อาจารย ์
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2557 

24 24 24 24 24 
วท.บ. อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2551 

10 นางสาวปริยากร บุญส่ง อาจารย ์
บธ.ม. การจัดการธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2557 

24 24 24 24 24 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตรเ์กษตร  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2556 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ(สาขา) สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

 
1 
 

นายพิทยา  อดุลยธรรม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

Ph.D (Food  Science) 
 

University  of  Leeds 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา) 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   1) ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  อดทน    
   2) สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   3) มีวินัย  สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก 
   4) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด  เขียน  คิดวิเคราะห์ประมวลผล 
   5) สามารถใช้ความรู้เพ่ือเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
   6) มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการทำงานในสถานที่ฝึกงาน 
 4.2  ช่วงเวลา 
   ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 และสหกิจศึกษา ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  ตามเวลาทำงานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  รวมงาน
อย่างน้อย 320 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 640 ชั่วโมง สำหรับสหกิจศึกษา 
 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  คำอธิบายโดยย่อ 
  การบรรยายกระบวนการทำวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา 5074904 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
และ 5074905 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 2 จัดกลุ่มนักศึกษาในการทำวิจัย กลุ่มละ 2-3 คน ทำงานวิจัย
เชิงทดลองตามโจทย์ที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน  
อาจมีการจัดนิทรรศการเสนอผลงาน และต้องผ่านการประเมินผลงานวิจัย 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1.  มีองค์ความรู้จากงานวิจัย 
 2.  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3.  สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
 4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
 5.  มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

  6.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
 5.3  ช่วงเวลา 
    ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
 5.4  จำนวนหน่วยกิต 
  3  หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 
 1. อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเป็น            
ผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ  
 2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามการทำงานของนักศึกษา 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
 4. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การทำงาน นอกเวลา 
 5. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห้องปฏิบัติการของ
คณะ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
 1.  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและจากการ
รายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
 3.  ประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน โดยอาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4.  ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่
ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความชำนาญทักษะทางวิชาชีพ ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอาหาร
เบื้ อ งต้น  ไม่ ต่ ำกว่ า  180 ชั่ ว โมงตลอดหลักสู ตร/ 
นอกเหนือจากฝึกงานในแผนการเรียน 

2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เป็นบัณฑิต
ที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้
งานได ้

1. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
ไม่ต่ำกว่า 80% 
2. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
3. เสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอย่าง
น้อยร้อยละ 20 สำหรับรายวิชาเฉพาะด้าน 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชี วิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
     (1)  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ เป็น

แบบอย่างที่ดีของสังคม 
     (2)  มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ

ดำเนินชีวิต 
     (3)  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน

 (4)  มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพ   
  กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

    2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     (1)  ทำโครงการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
     (2)  ศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (3)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
     (4)  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 
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    2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     (1)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

      (2)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (4)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
  2.1.2  ด้านการตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 
    2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 
     (1)  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
    2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสำนึกในความ 

เป็นไทย 
     (1)  บทบาทสมมุต ิ
     (2)  จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย 
     (3)  ศึกษาชุมชน 
     (4)  บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
     (5)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม / รายบุคคล 
    2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 
     (1)  เพื่อนประเมินเพ่ือน 
     (2)  ประเมินจากการนำเสนอกิจกรรม/โครงการ 
     (3)  ประเมินจากการรายงาน 
     (4)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
  2.1.3  ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  

ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ

และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ

นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
     (2)  บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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    2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  
มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณ ค่าของตนเอง  ผู้ อ่ืน  สั งคม  
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     (1)  มอบหมายหัวข้องานให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิต 

     (2)  แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันผ่าน
กิจกรรมกลุ่ม 

     (3)  นำเสนองานโดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

     (4)  มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล  คำศัพท์  ประโยคอ่ืนๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
    2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์

กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

     (1)  ประเมินจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
     (3)  ประเมินผลจากการบ้าน ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
  2.1.4  ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่ อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
     (1)  มีความรู้ ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการ

ดำรงชีวิต 
     (2)  มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
     (3)  สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
     (4)  สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 
     (5)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตอย่างมี

ความสุขและยั่งยืน 
    2.1.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้

ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     (1)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
     (2)  มอบหมายงานที่สามารถใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า  
     (3)  กำหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้า 
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    2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     (1)  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
     (2)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     (3)  ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษา 
  2.1.5  ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
    2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
     (1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่างๆ เพ่ือ

แก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
     (2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไม่ว่าจะ

ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความ
น่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 

     (3)  สามารถให้ความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 

     (4)  สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง  
บูรณาการและสร้างสรรค์ได้ 

     (5)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต 
และแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และได้ผลของการ
คิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

    2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
(1)  จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดแบบ  
      ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 

     (2)  ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใช้ทักษะการ
คิดแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 

    2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
     (1)  พิจารณากรณีศึกษา  โดยเน้นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
     (2)  ประเมินผลข้อมูลจากการค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง  เช่น 

ประเมินการนำเสนอชิ้นงาน  การตอบคำถาม 
     (3)  ประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  2.1.6  ด้านจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
    2.1.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 
     (1)  มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม

องค์กรได ้
     (2)  ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง

หลากหลายของมนุษย์ 
     (3)  มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม 

และมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น 
     (4)  สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นำ

และผู้ตาม 
     (5)  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ

ประชาคมนานาชาติ 
    2.1.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
     (1)  ทำโครงการ 
     (2)  บทบาทสมมุติ 
     (3)  การนำเสนอ 
    2.1.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็น

พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
     (1)  ตรวจโครงการ 
     (2)  ให้เพื่อนประเมิน 
     (3)  ผู้สอนร่วมประเมิน 
  2.1.7  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
    2.1.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
     (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     (2)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
     (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์

โลกในปัจจุบัน 
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     (5)  ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเองได้ 

    2.1.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

     (1)  กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     (2)  จัดกิจกรรมกลุ่มในการรวบรวมข้อมูลที่กำหนดและร่วมอภิปรายความ
น่าเชื่อถือ 

     (3)  นำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.1.7.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
     (1)  ประเมินผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
     (3)  ประเมินผลจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
  2.1.8  ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.1.8.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
     (1)  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
     (2)  สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม  
    2.1.8.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
     (1) บรรยาย  อภิปราย  และยกตัวอย่างการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 
     (2)  เปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิต

ประจำ เป็นรายกลุ่ม / บุคคล 
     (3)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า แสดงบทบาทสมมติ และทำกิจกรรมเป็น

รายบุคคล / กลุ่ม 
    2.1.8.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
     (1)  ประเมินผลการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมติ 
     (2)  ประเมินผลงานกลุ่ม และประเมินซึ่งกันและกัน 
     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (4)  แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
     (5)  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
     (6)  นำเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
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 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
3) มีวินัย อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
5) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
6) มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส 
7) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน 
    2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) กำหนดข้อตกลงร่วมกันเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีสัมมาคารวะและการแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกภาวะความเป็นผู้นำ และฝึกการรับผิดชอบในการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม 

3) อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ในรายวิชาการสอน 

4) มีการส่งเสริมให้กำลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และทำประโยชน์แก่สังคม 

    2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานที่ได้

มอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด 
2) ประเมินจากการมีวินัยและการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกโดยพร้อม

เพรียงกันของนักศึกษา 
3) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
5) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน 
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   2.2.2  ด้านความรู้ 
2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจด้านเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรม
อาหาร การประกันคุณภาพ การสุขาภิบาล  และการทำวิจัย 

2) มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหาร
จัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ 
ภาษาต่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาฯ 

3) มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา และหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 

4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

    2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถแสดงความ

คิดเห็นและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ 
2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การอภิปราย 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการฝึกปฏิบัติจริง 
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ

นอกชั้นเรียน 
4) เพ่ิมทักษะความรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ โดย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก 
5) จัดให้มีสัมมนา ปัญหาพิเศษ การฝึกงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 
    2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากการจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงาน ในชั้นเรียน 
4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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   2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
ใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอ่ืนๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคำนึ งความรู้ทางทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ใน
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3) สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้  ในกลุ่มเคมีอาหาร   
จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาล  และการวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ ได้แก่ การ
ดูแลจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจวิ เคราะห์ อาหาร   
การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน  ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา 
    2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีการอภิปรายในชั้นเรียนในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
2) จัดให้นักศึกษารู้จักการคิดและวางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง

เป็นระบบ 
3) ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู้ที่มีมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็น

ต่างๆ 
4) จัดให้มีการสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาด้วย

ตนเอง 
5) จัดให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า ใช้ศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งศาสตร์ท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องมาทดลองใช้ และรายงานผลการศึกษาในโจทย์ที่สนใจ 
    2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้

จากการศึกษาค้นคว้า เช่น รายงาน งานวิจัย หรือการสัมมนา เป็นต้น 
3) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
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   2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในการใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์
ร่วมกับผู้อ่ืน 

2) มีความรับผิดชอบต่อผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและทันเวลา 
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

ทำงานด้วยความอุตสาหะ และให้ความร่วมมือกับกลุ่มเพ่ือให้งานสำเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

4) สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่  และความ
รับผิดชอบ 

6) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

7) รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ติดตามเทคโนโลยีการผลิตหรือ
นวัตกรรมการผลิตอาหารแบบใหม่อย่างสม่ำเสมอ 

    2.2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้แสดงความคิดเห็น 
2) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
3) มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และ

ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม 
4) เน้นความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย องค์กรและสังคม 

    2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตาม

ขณะทำกิจกรรมร่วมกัน 
2) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการทำงานกลุ่ม การ

นำเสนอผลงานกลุ่ม  
3) ประเมินจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในการงานที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน

การประมวลผลและแปลผล และอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค ์

2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถระบุ  เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
และใช้อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 

5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์

โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้ งภาษาพูดและภาษาเขียน และ

ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานสื่อสารเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 
    2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  

  เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) นำอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้นักศึกษา

ทดลองใช้งานในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
2) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา  สถานการณ์

จำลอง 
3) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  และเปิดโอกาสให้แสดงความ

คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และ
การสรุปมติความเห็นของกลุ่ม 

4) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ด้านเทคโนโลยี 
5) เน้นการใช้ทักษะการสื่อสาร  การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่

ถูกต้องและเหมาะสม 
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    2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และตรงตามความต้องการ 

2) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล  

3) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงาน และการแสดงความคิดเห็นในประเด็นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
     Mapping) 
  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง  (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4  ข้อ 2)  โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นำสู่
มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้  (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้าย) 
 3.1  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
  3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
    (1)  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี

ของสังคม 
    (2)  มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการดำเนินชีวิต 
     (3)  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

 (4)  มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ  
      และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

  3.1.2   ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 
    (1)  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 
  3.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็น

คุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    (1)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถนำไปใช้ใน

การดำเนินชีวิตได้ 
    (2)  บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  3.1.4    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    (1)  มีความรู้ ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการดำรงชีวิต 
    (2)  มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท

หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
    (3)  สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
    (4)  สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 
    (5)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและ

ยั่งยืน 
  3.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
    (1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
    (2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไม่ว่าจะด้วยการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้
ข้อสรุปอันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 

    (3)  สามารถให้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ 

    (4)  สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง  บูรณาการ
และสร้างสรรค์ได้ 

    (5)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง
ความเป็นไปได้ที่ จะบรรลุ เป้ าหมายที่ กำหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 

  3.1.6  ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

    (1)  มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
 (2)  ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย

ของมนุษย์ 
    (3)  มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมี

จิตสำนึกรักท้องถิ่น 
    (4)  สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 

 (5)  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม
นานาชาติ 
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  3.1.7  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
 (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (2)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
 (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 (4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 
 (5)  ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

ให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
  3.1.8  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
    (1)  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
    (2)  สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 1.คุณธรรม จริยธรรมใน
ก า รด ำ เนิ น ชี วิ ต บ น
พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และสำนึก
ใ น ค ว า ม
เป็นไทย 

3.มี ค ว า ม
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  
มีโลกทัศน์
ก ว้ า ง ไก ล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้ อื่ น  
สังคม ศิลป
วัฒน-ธรรม
แ ล ะ
ธรรมชาติ 

4. มี ทั กษ ะการแสวงห า
ค ว าม รู้ ต ล อ ดชี วิ ต  เพื่ อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค์
รวม 

6. มี จิ ต อ าสาและสำนึ ก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

8.  ใช้ภาษา 
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                           
GEL0101  ภาษาไทยเพื่ อการ
สื่อสาร 

  
  

      
  

     
     

     
  

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลก
ปัจจุบัน 

  
  

      
     

  
     

      
 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงาน 

  
  

      
     

  
      

     
 

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการ
สื่อสาร 

  
  

      
     

  
      

     
 

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
การสื่อสาร 
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ผลการเรียนรู้ 1.คุณธรรม จริยธรรมใน
ก า รด ำ เนิ น ชี วิ ต บ น
พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และสำนึก
ใ น ค ว า ม
เป็นไทย 

3.มี ค ว า ม
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  
มีโลกทัศน์
ก ว้ า ง ไก ล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้ อื่ น  
สังคม ศิลป
วัฒน-ธรรม
แ ล ะ
ธรรมชาติ 

4. มี ทั กษ ะการแสวงห า
ค ว าม รู้ ต ล อ ดชี วิ ต  เพื่ อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค์
รวม 

6. มี จิ ต อ าสาและสำนึ ก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

8.  ใช้ภาษา 
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

GEL0303  ภาษาพม่ า เพื่ อการ
สื่อสาร 

  
  

      
     

  
      

     
 

GEL0304   ภ าษ าจี น เพื่ อ ก าร
สื่อสาร 

  
  

      
     

  
      

    
  

GEL0305  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สื่อสาร 

  
  

      
     

  
      

     
 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการ
สือ่สาร 

  
  

      
     

  
      

     
 

กลุ่ ม วิ ช าม นุ ษ ยศาสต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

                             

GEH0401  วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา    

    
   

   
  

  
     

     
  

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา       
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ผลการเรียนรู้ 1.คุณธรรม จริยธรรมใน
ก า รด ำ เนิ น ชี วิ ต บ น
พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และสำนึก
ใ น ค ว า ม
เป็นไทย 

3.มี ค ว า ม
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  
มีโลกทัศน์
ก ว้ า ง ไก ล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้ อื่ น  
สังคม ศิลป
วัฒน-ธรรม
แ ล ะ
ธรรมชาติ 

4. มี ทั กษ ะการแสวงห า
ค ว าม รู้ ต ล อ ดชี วิ ต  เพื่ อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค์
รวม 

6. มี จิ ต อ าสาและสำนึ ก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

8.  ใช้ภาษา 
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

GEH0403  มนุษย์กับความงาม     
     

    
    

    
      

  

GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และ
การพัฒนาตน     

  
  

   
      

  
   

     
  

GEH0 4 0 5   ม นุ ษ ย์ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

   
     

    
      

        
  

 

GEH0406  สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู ้

   
   

    
   

    
      

    
  

GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต     

   
        

  
      

    
  

GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิต
พอเพียง     

  
     

     
          

   

GEH0409  วิถีอาเซียน  
   

   
    

     
   

   
    

   
 

ก ลุ่ ม วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์                               



84 มคอ.2 
 มคอ.2 

ผลการเรียนรู้ 1.คุณธรรม จริยธรรมใน
ก า รด ำ เนิ น ชี วิ ต บ น
พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และสำนึก
ใ น ค ว า ม
เป็นไทย 

3.มี ค ว า ม
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  
มีโลกทัศน์
ก ว้ า ง ไก ล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้ อื่ น  
สังคม ศิลป
วัฒน-ธรรม
แ ล ะ
ธรรมชาติ 

4. มี ทั กษ ะการแสวงห า
ค ว าม รู้ ต ล อ ดชี วิ ต  เพื่ อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค์
รวม 

6. มี จิ ต อ าสาและสำนึ ก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

8.  ใช้ภาษา 
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

GES0501  วิเคราะห์การคิด     
   

               
       

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    
       

   
    

        
   

 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี     
      

  
     

   
  

       

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   
  

   
   

     
    

   
  

   
  

GES0701  อาหารและโภชนาการ
เบื้องต้น 

  
  

   
  

   
     

     
      

 

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการ 

  
  

   
  

    
  

    
   

     
  

GES0801งานช่างในชีวิตประจำวัน     
  

    
    

   
     

   
  

  

 



85 มคอ.2 
มคอ.2 

 3.2  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
  1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
3) มีวินัย อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
5) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
6) มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส 
7) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 

  2.  ด้านความรู้  
1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้านเคมีอาหาร  จุลชีววิทยาทางอาหาร  
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพ การสุขาภิบาล  และการทำวิจัย 

2) มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  เทคโนโลยีการบรรจุ  เทคโนโลยีชีวภาพ  ภาษาต่างประเทศและการเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ 

3) มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา และหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 

4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

  3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง  ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ   

แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไข 
ปัญหาหรืองานอื่นๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  โดยคำนึง 
ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ 
ตัดสินใจนั้น 

3) สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร   
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการวิจัย  ในบริบททาง
วิชาชีพและวิชาการ ได้แก่ การดูแลจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจวิเคราะห์อาหาร 
การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน  ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา 
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  4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบในการใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์ร่วมกับผู้อ่ืน 
2) มีความรับผิดชอบต่อผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและทันเวลา 
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม ทำงานด้วย 

ความอุตสาหะ และให้ความร่วมมือกับกลุ่มเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
4) สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้ งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ มได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพ และสามารถจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบ 
6) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
7) รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ติดตามเทคโนโลยีการผลิตหรือนวัตกรรมการ 

ผลิตอาหารแบบใหม่อย่างสม่ำเสมอ 
 

  5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประมวลผล 

และแปลผล และอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ 

นำเสนอท่ีเหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร  

จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ เหมาะสม และใช้อย่าง 

สม่ำเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล  แปลความ หมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ 
แนวความคิด 

5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์ โลก โดยใช้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งาน

สื่อสารเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
กลุ่มวิชาแกน 
4131009  ฟิสิกส์ทั่วไป                              
4211113  เคมีทั่วไป                              
4211114  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                              
4331113  ชีววิทยาทั่วไป                              
4331114  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                              
4571411  แคลคูลัส 1                              
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีอาหาร 
4212209  เคมีวิเคราะห์ทั่วไป                              
4212513  เคมีอินทรีย์ทั่วไป                              
4213305  ชีวเคมีทั่วไป                              
4213607  เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป                              
4362109  จุลชีววิทยาทั่วไป                              
4581111  หลักสถิติ                              
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
5073602  อาหารโภชนาการและสุขภาพ                              

กลุ่มวิชาเนื้อหา 
5071303  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น                              

5072203  จุลชีววิทยาทางอาหาร 1                              
5072204  จุลชีววิทยาทางอาหาร 2                              
5072703  เคมีอาหาร                               
5073001  ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีอาหาร 

                             

5073002  การวางแผนการทดลอง                              

5073304  การควบคุมคุณภาพอาหาร                              

5073305  อาหารปลอดภัยและ
ระบบการประกันคุณภาพอาหาร 

                             

5073309  สุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร                              

5073310  การวางแผนและการ
จัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
5073404  การแปรรูปอาหาร 1                              

5073405  การแปรรูปอาหาร 2                              

5073502  วิศวกรรมอาหาร 1                              
5073503  วิศวกรรมอาหาร 2                              
5073703  การวิเคราะห์ทางเคมีของ
อาหาร 

                             

5073903  สัมมนาทางเทคโนโลยี
อาหาร                              

5074001  การดำเนินธุรกิจอาหาร
และนวัตกรรมอาหาร 

                             

5074002  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร 

                             

5074312  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                              

เลือกเรียน 
5073311  การประเมินคุณภาพ
อาหารโดยประสาทสัมผัส 

                             

5073406  เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ประมง                              
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
5074102  เทคโนโลยีการบรรจุและ
บรรจุภัณฑ์อาหาร 

                             

5074202  การใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 

                             

5074312  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                              

5074413  ไอศกรีม                              
5074414  เทคโนโลยีขนมอบ                              
5074415  เทคโนโลยีธัญพืช                              
5074416  เทคโนโลยนีมและผลติภัณฑ์                              

5074417  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ
และสัตว์ปีก 

                             

5074418  เทคโนโลยีผักและผลไม้                              
5074419  เทคโนโลยีอาหารหมัก                              
5074420  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม 

                             

5074421  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
5074422  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
อาหารท้องถิ่น 

                             

5074906  โลกทัศน์ทางอุตสาหกรรม
อาหาร 

                             

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5073804  การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหาร 

                             

5074804  การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหาร 

                             

5074907  การวิจัยทางเทคโนโลยี
อาหาร 1 

                             

5074908  การวิจัยทางเทคโนโลยี
อาหาร 2 

                             

7000390  การเตรียมความพร้อม 
สหกิจศึกษา 

                             

7000490  สหกิจศึกษา                              
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หมวดที ่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
ใช้เกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้   

   ระดับคะแนน      ความหมาย    ค่าระดับคะแนน 
   A  ดีเยี่ยม (Excellent)   4.0 
   B+  ดีมาก (Very Good)   3.5  
   B  ดี (Good)    3.0 
   C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.5  
   C  พอใช้ (Fair)    2.0 
   D+  อ่อน (Poor)    1.5  
   D  อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
   E  ตก (Fail)    0.0 

  1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนกำหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
        ระดับการประเมิน       ผลการศึกษา 
        P (Pass)    ผ่าน 
        F (Fail)    ไม่ผ่าน 

      ระบบคะแนนนี้ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่ให้ประเมินผลโดยไม่มีค่าระดับคะแนน และ
วิชาที่ได้ผลประเมิน F นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน   
   

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีกระบวนการ ดังนี้ 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 2.1.2 อาจารย์ในสาขาวิชาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 2.2.1 สาขาวิชาติดตามประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร 
 2.2.2 มหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2.2.3 สาขาวิชาติดตามความก้าวหน้า หรือความต้องการการพัฒนาของบัณฑิตเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า 
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3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวดที่ 9 การสำเร็จการศึกษา 
  ข้อที่ 27 การขอรับและอนุมัติปริญญา 
   27.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วน และผ่านเกณฑ์อ่ืนตาม
ข้อกำหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
ไม่มีผลการสอบตกในรายวิชาบังคับและมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
      27.2 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรับปริญญาต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 30 
วัน นับแต่วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตร 
และในกรณีที่นักศึกษายังไม่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ด้วยมีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมใน
ภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการสอบปลาย
ภาค โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพ่ิมเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแล้วต้องไม่เกินระยะเวลา
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
   27.3 นักศึกษาจะต้องไม่มีพันธะใดๆ ต่อมหาวิทยาลัยจึงจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญา 
   27.4 นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่
ขัดต่อกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
   27.5 นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและการทำกิจกรรมครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
   27.6 นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินผลความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 27.7 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้ปริญญา 
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หมวดที ่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร         

และมหาวิทยาลัย 
 1.2  ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด

หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
 1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 1.4  มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการทำงานของอาจารย์ใหม่ 
 1.5  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง    
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ 

  2.1.2 การเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
  
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การร่วมเครือข่าย

วิชาชีพ 
  2.2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น การวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ 

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
  2.2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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หมวดที ่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโดยดำเนินการตามระบบ      
การประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบในการประกัน 6 ด้าน คือ 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 
อย่างน้อย 5 คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไมเ่กิน  1 หลักสูตร 
และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจำที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนซึ่งทำหน้าที่สอน ค้นคว้า และวิจัยในสาขาดังกล่าว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในรอบ 5 ปี ของการปรับปรุง  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน 
ติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีการจัดทำเอกสารรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.3 และ มคอ.4) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรมีการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ มีการปรับปรุงการเรียนการสอนจากรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
อาจารย์ใหม่ของหลักสูตรได้รับการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงแนวทางในการทำงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้รับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนจากนักศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ไม่น้อยกว่า 3.50  จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
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2. บัณฑิต 
 

  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการกำหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรมีการดำเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตด้วยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ
การส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ และจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจำนวนของบัณฑิต (ร้อยละ) ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
 

3. นักศึกษา 
 

  หลักสูตรมีระบบและกลไกลในการรับนักศึกษา และนำระบบและกลไกดังกล่าวมาใช้ในการรับ
นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รับนักศึกษาตามแผน
ที่วางไว้ ในแต่ละปีการศึกษา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในการรับนักศึกษา 
และ มีตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษา มีการกำกับติดตามนักศึกษาโดย
กำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 

4. อาจารย์ 
 

  มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นอย่างน้อยในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการพิจารณากรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาต่อ) ร่วมกับคณะเพ่ือให้อาจารย์ได้
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการทำผลงานวิชาการและการทำวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกับคณะจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
มีการจัดสรรวิชาสอนตรงกับความชำนาญของอาจารย์ผู้สอนและมีการเกลี่ยจำนวนภาระงานสอนให้มีความ
เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำรายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงเอกสาร มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ตามกำหนดเวลา 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

  หลักสูตรมีการจัดทำหลักสูตรโดยมีการวิจัยรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ใช้
บัณฑิต (ทั้งเอกชนและราชการ) ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน นักวิชาการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งได้
จัดให้มีการยกร่าง และสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมใน
ศาสตร์ด้านเกษตรมาร่วมให้ข้อมูล จากนั้นจึงยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรอง
หลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา 
 

  ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดทำหลักสูตรได้รับความเห็นชอบและดำเนินการเปิดรายวิชา
แล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องคำนึงถึงการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ให้ผู้สอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุก
กลุ่ม ผู้สอนใช้วิธีการและ/ หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย 
และสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน  
 

  สำหรับการประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนดน้ำหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการฝึกภาคสนาม มีการกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
นำมาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและ  
สถานีปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในด้านแสงสว่าง 
อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัด
สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ  
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องเรียนให้พร้อมสำหรับใช้งาน การจัดหาหนังสือ  
สื่อสิ่ งพิมพ์  เอกสาร ตำรา และสื่ออิ เลคทรอนิกส์ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ตลอดจนเครือข่ายแบบไร้สาย (wifi) ของมหาวิทยาลัย 
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 6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
โปรแกรมวิชาและคณะมีความพร้อมทั้งด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานีปฏิบัติการ และ

ครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ รวมทั้งความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา ซีดีรอม และการ
สืบค้นผ่านฐานข้อมูลบริการอินเตอร์เน็ต โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่บริหาร
จัดการ 
 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.2.1 โปรแกรมวิชา และอาจารย์ผู้สอนประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดหา หนังสือ ตำรา และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการเพิ่มเติม 

6.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะวางแผนเพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 
 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
    ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน 
 หลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์  
 ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 
 การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  และรายงานผล 
 การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ  
 มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
   ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
 เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 
 ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ 
 สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ 
 ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
 วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
  พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี  
  ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม  
  5.0 

   ✓ ✓ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 

รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
 
 เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  ตัวบ่งชี้บังคับ            
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย     
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียน
ว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การตอบคำถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่ หาก
ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรมีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน รวมทั้งอาจต้องจัดลำดับเนื้อหาบทเรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการทำความ
เข้าใจ และหรือให้มีการประชุมคณาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ 
 การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะทำให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจดีขึ้น สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบในการสอน  
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชาการใช้สื่อการสอนประกอบ  ทั้งนี้ให้ทำทุกรายวิชาที่เปิด
สอน และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพให้กับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับและนำไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม หรือ สัมมนากลุ่มย่อย จาก 
 1) นักศึกษาปีสุดท้าย และหรือ บัณฑิต 
 2) ผู้ใช้บัณฑิต และหรือ และสถานประกอบการ 
 3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ดำเนินการประเมินผลตามดัชนีบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล ทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา 
กรณีที่พบปัญหาให้จัดลำดับทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีที่
พบปัญหาให้จัดลำดับความสำคัญและความจำเป็น เพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย ควรเสนอ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสาขาวิชา
จะต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 



101 มคอ.2 
มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ข  

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอน 
ผลการเรียน พ.ศ.2553 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสำคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1.ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
           และเทคโนโลยีการอาหาร 

 

1.  ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

2. ชื่อปริญญา:  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
       และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      การอาหาร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor  of Science  
          (Food  Science  and  Technology) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Food  Science  and  Technology) 
 

2. ชื่อปริญญา:  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
       และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      การอาหาร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor  of Science  
          (Food  Science  and  Technology) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Food  Science  and  Technology) 
 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร: มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนำ
ความรู้  มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญา อันจะนำไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร: มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนำ
ความรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีอาหาร สามารถนำความรู้ไป
พัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศต่อไป 

เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม ความคิด
กว้างขวาง ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
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4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมในตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ประกอบอาชีพด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถนำความรู้
ทางทฤษฎี  และประสบการณ์การฝึกงานมาปรับใช้ในการคิด
วิเคราะห์  แก้ปัญหาในการทำงานการอาชีพอย่างเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ได้  สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการช่วยปรับปรุงและ
ยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารทุ กประเภท   
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:  
 4.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง  
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 4.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ทำเป็นและปฏิบัติตามคำสั่งได้ 
สามารถบริหารจัดการงานได ้
 4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีมีความใฝ่รู้พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 4.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร สามารถ
ทำงานเป็นกลุ่ม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
 

เพ่ือสร้างบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตร สามารถพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็น
กำลังและเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพของ
ท้องถิ่น และประเทศชาติได้  

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า             137  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6  หน่วยกิต 
 

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า     130  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
      และเทคโนโลยี       9  หน่วยกิต 

- ปรับลดจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ยังยึด
ตาม (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร พ.ศ. 2552 และ  Undergraduate 
Education Standards for Degrees in 
Food Science (IFT 2011 Revision) 
- นั กศึกษาได้ มี โอกาสศึ กษาวิชาเฉพาะ
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    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
      และเทคโนโลยี      9  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   101 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน     15 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   78 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/ 
      ประสบการณ์วิชาชีพ       8 หน่วยกิต 
 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ      94  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาแกน      14 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      72 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีอาหาร    20 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาเนื้อหา      52 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ ์
      วิชาชีพ            8 หน่วยกิต 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 

ทางเลือก ได้มากกว่าหลักสูตรเก่า ซึ่งเป็นผล
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2559 พบว่านักศึกษาต้องการ
เรียนวิชาเฉพาะสาขามากขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง   การพูด การ
อ่าน และการเขียน ให้สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEL1101 GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

  Thai for Communication 
     พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง  การพูด  
การอ่าน  และการเขียน  ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  
และวัฒนธรรมไทย 
     Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing, in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts.  
  

เป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ ป รั บ
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0-6) 
  English for Communication I 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือติดต่อในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจำวัน 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 
     English for Today’s World 
     พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาและการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ
ป รั บ ค ำอ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า ให้
เหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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      Develop learners in using English as a 
medium to access and retrieve information for education 
and daily life applications. 
 

1500304   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
  English for Communication II  
  การฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านรวมทั้งการเขียน
ข้อความสั้น ๆ เพ่ือการสื่อสารและฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด
เพ่ือให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6) 
  English at Work 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน  
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน สัมภาษณ์งาน  
และบริบทอ่ืนๆของการทำงาน 

Practice English skills in work-related 
contexts. Make use of English for job seeking, job applying, 
job interviewing, and other work-related contexts. 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค ำอ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า ให้
เหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500310   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนภาษาจีน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจำวัน 

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6 ) 
     Chinese for Communication  
  เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึก
ทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  เรียนรู้การศึกษา
ค้นคว้าภาษาจีนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั้งเรียนรู้และ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 

เป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ ป รั บ
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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     Study and practice basic structure of 
Mandarin Chinese with an emphasis on developing listening, 
speaking, reading and writing skills with application to a 
number of familiar everyday topics. Enhance learner 
autonomy through technology. Learn about culture and 
develop inter cultural awareness. 
 

1500311  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจำวัน 
 
 

GEL0305  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
     Japanese for Communication 
     ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูดเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้าน
สังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
     Study and practice skills in Japanese, focusing 
on listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Japanese cultures. 
 
 
 
 

เป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ ป รั บ
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษามาเลย์ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจำวัน 
 

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6 ) 
     Malay for Communication 
     การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการ
เขียน  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรก
บริบททางด้านวัฒนธรรม  เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
     Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Malay, focusing on listening and 
speaking for daily communication and  promoting the 
understanding of Thai and Malay cultures. 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า   แ ล ะป รั บ
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korea for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจำวัน 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
     Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Korean, focusing on listening and 
speaking for daily life. 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า   แ ล ะ เ พ่ิ ม
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และ
การเขียนภาษาพม่า  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจำวัน 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการ
เขียนภาษาพม่า  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจำวัน 
     Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Burmese, focusing on listening and 
speaking for daily life. 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า   แ ล ะ เ พ่ิ ม
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Indonesian for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด  การอ่าน และการ
เขียน  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร  สอดแทรก
บริบททางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

Study and practice Skills in listening, 
speaking, reading and writing in Indonesian, focusing on 
listening and speaking for daily communication and 
promoting the understanding of Thai and Indonesian 
cultures.  

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรม
และภาษาในกลุ่มอาเซียน 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 

Information for Study Skills and  
Research 

  ค วาม ห ม าย  ค วาม ส ำคั ญ ข อ งส ารส น เท ศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาเพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและวิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและ
ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน  

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  3(3-0-6) 
     Information for Learning 
     ความหมาย  ความสำคัญ   และความต้องการ
สารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การ
สืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การประเมินสารสนเทศ  การอ้างอิง
และบรรณานุกรม  การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดย
ตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
     Meaning and significance of information, 
information sources, information resources, electronic 
information searching strategy, information evaluation, 
information ethics, citation and bibliography, information 
presentation in various forms. 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่ ม วิ ช าม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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1510313 ปรัชญาและศาสนา  3(3-0-6) 
   Philosophy and Religions 

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท การวิเคราะห์
ปัญ หาของปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญาให้ เห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา เข้าใจ
คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของ
ปรัชญาและหลักคำสอนของศาสนาต่างๆ  สามารถนำหลักธรรมคำ
สอนของศาสนาดังกล่าวมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  
ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในสังคม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)
 Philosophy and Religions 
     ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของ
ปรัชญาและศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลัก
คำสอนของศาสนาต่างๆ นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
     Analytical elements of philosophy and 
religions, the relations between philosophy and religions, 
the real value of philosophy and religions, teachings and 
philosophical concepts of different  school of philosophy 
and religions for peace of life and peaceful societies. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุ่มวิชาจาก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เป็นกลุ่ม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้ได้ใจความ 
กระชับมากยิ่งขึ้น 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6) 
   Aesthetic of Life 

   ศาสตร์ทางความงาม ความหมายและข้อแตกต่าง
ของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น  ศาสตร์ทางการได้ยิน  และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว  

GEH0403 มนุษย์กับความงาม   3(3-0-6) 
     Human and Aesthetics 
     แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทาง
ศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 

ได้นำวิชาสุนทรียภาพของชีวิต
และวิชาศิลปะในชีวิตประจำวัน
มาบูรณาการใหม่ แล้วเปลี่ยน
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชาจาก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เป็นกลุ่ม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
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สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้เชิงคุณค่า ระดับการรำลึก ความคุ้นเคย และความซาบซึ้ง 
 
 
 

  Concept and theory of beauty, aesthetic 
elements in painting, music and performing arts, beauty in 
daily life. 

สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2000306 ศิลปะในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

  ศิลปะในชีวิตประจำวัน  รสนิยม  องค์ประกอบ
ทางศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสร้างและการตกแต่ง การ
นำเอาศิลปะ และการออกแบบมาใช้กับการแต่งกาย อาหาร การ
ตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

   Human Behavior and Self  
  Development 

 ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม 
สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้ อ่ืน 
ตลอดจนการพัฒนาตนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการทำงาน  และการ

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
Human Behavior and Self-Development 

      การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและ
ผู้อ่ืน  การพัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีทักษะชีวิต  สำนึกในความเป็น
พลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่
ร่วมกัน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่ ม วิ ช าม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
 

     The study of human behaviors, self-realization 
and self-development, physical, mental, emotional and social 
Self-discipline, self and social responsibility with public mind, 
life-skills, awareness of Thainess, good relation in multicultural 
societies in order to work together efficiently and happily. 

2500309 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
                   Moral Principles Leading to Self 
  Sufficiency 
  ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการ
ดำรงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนำ
หลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  3(3-0-6)
  Moral Principles Leading to self Sufficiency 
  ความหมายและคุณค่าของชีวิตหลักธรรมในการ
ดำรงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนำ
หลักธรรมมาใช้ ในการป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the 
wellness of life, mindedness and concentration, application 
of Self-Sufficiency principles in life. 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และกลุ่มวิชาจาก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เป็นกลุ่ม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคม ศาสตร์   แ ล ะ เพ่ิ ม เติ ม
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2500302 วิถีไทย    3(3-0-6)  

   Thai Living 
 ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปัญหาสังคมและ
แนวทางแก้ไข แนวทางการดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย  โดยศึกษา
ทฤษฎีการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึง
วิสัยทัศน์ ด้านสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

 
GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 

Man and Changing World 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการ
ติดตามการเปลี่ ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็ น ไทยและการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม  จิตสาธารณะ  การ
ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     General knowledge about human and the 
world he lives in, visions for the changing world emphasizing 
Thainess, ways of thinking and public minded activities 
based on the sufficiency economy philosophy. 
 

 
ได้นำวิชาวิถี ไทย  วิชาวิถี โลก  
วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  และ
วิชามนุษย์กับสังคมมาบูรณการ 
แล้ว เปลี่ ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ก ลุ่ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ่ ม วิ ช า
สั ง ค ม ศ าส ต ร์ เป็ น ก ลุ่ ม วิ ช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และมีการปรับคำอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500303 วิถีโลก    3(3-0-6)  
   Global Living 

ความเป็นมาของมนุษยชาติกับการสร้างสรรค์อารยธรรม 
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัด
ระเบียบโลก ปัญหาและการแก้ปัญหาของสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมโลกการปรับตัวของไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ใน
สังคมแห่งปัญญาและข้อมูลข่าวสาร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2500304 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   Man and Environment 

ความหมาย ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม   ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์แนว
ทางการแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมการ
ส่งเสริมบำรุงรักษา ตลอดจนสร้างแนวคิดและจิตสำนึกเพ่ือการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
 

  

2500305 มนุษย์กับสังคม   3(3-0-6) 
   Man and Society 

ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์  องค์ประกอบ
โครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
มนุษย์ในมิติต่างๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและการปกครอง แนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคม
ปัจจุบัน 
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2500306 เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
   Sufficient Economy 

 ความหมายความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ 

  

2500307 สันติศึกษา   3(3-0-6) 
   Peace Studies 

  ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพ
และสันติภาพศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับ
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ และการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

  

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Local Development Studies  
 ความหมาย ความสำคัญ ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์
ของท้องถิ่น การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหา ในท้องถิ่น และแนวทางในการแก้ไขป้องกัน
ปัญหา พัฒนาเหตุการณ์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อ่ืนและ
สังคมการประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ปัญหากรณีศึกษา 

GEH0401  วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   3(3 -0 -6)
     Songkhla Lake Basin Living 
     ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ 
สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการพระราชดำริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 
 

นำรายวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นมาบูรณาการใหม่ เพ่ือให้
นั กศึ กษ ามี ความ เข้ า ใจ  และ
เรียนรู้พ้ืนที่ของลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา และมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่ความเป็นพลเมือง
ที่ ดี ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ เข้ า ใ จ
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  History, physical characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 
have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

2500310   กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
  Law in Daily Life 
  ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความ 
สำคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคมประเภทและที่มาของ
กฎหมาย หลักทั่วไปอ่ืน ๆ ของกฎหมายหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
Fundamental Law for Quality of Life  

     วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญ
และสิทธิขั้น พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต  
     Evolution of the Law, human rights, 
constitutional Law and fundamental rights, emphasizing, on 
Laws related to student Life, and educate students to have 
virtue, morality, and corruption prevention.   
  
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุ่ ม วิ ช าม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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2500311 อาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 
  ASEAN  Studies 
  ศึกษาความเป็นมา ความหลากหลายทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน พัฒนาการการรวมตัวของประชาคมอาเซียน กลไก กฎบัตร 
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกและเขตการค้าเสรีอาเซียน 
อาเซียนในปัจจุบัน และประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียน ผลกระทบ ความพร้อมและการปรับตัวของสังคมไทยใน
ประชาคมอาเซียน 
 

GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6) 
ASEAN Ways     

     พัฒ นาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 
สถานภาพและบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ทิศทางการปรับตัวของไทยใน
บริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
     Development of ASEAN Community, its status 
and role in the current world in politic, economic, social and 
cultural dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN 
context and sustainable development. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุ่ ม วิ ช าม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1000308 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

   Sports and Exercise for Health 
 หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 

ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับ
สุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การประยุกต์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  การปฏิบัติที่เป็น
พ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายตามวิถีไทยและสากล 

 
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)  
     Integrated Health Care  
     ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการด้านอาหาร  การออกกำลังกาย  และการจัดการ
ความเครียด  เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผิด
ทางด้านสุขภาพ  
 

 
นำรายวิชากีฬาและการออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพมาบูรณา
การ แล้วเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และคำอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการดูแลสุขภาพเพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
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     Definition and composition of wellness, 
integrated health care exercises and stress management, 
improvement of the quality of life and right views of 
wellness. 
 

4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
   Science for Quality of Life  

ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจตคติ
เชิ งวิทยาศาสตร์  กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์   
ความหมายขององค์ประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเป็น
องค์ประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิตผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน และการ
ประเมินคุณภาพชีวิต 

 

  

4000306 การคิดและการตัดสินใจ  3(2-2-5) 
   Thinking and Decision Making 

กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ
และการใช้คณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 

GES0501  วิเคราะห์การคิด      3(2-2-5) 
     Thinking Analysis 
     กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่ อวิชา และ
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้
ในวิเคราะห์ข้อมูลได ้
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     Thinking process, waysofthinking, Mathematics 
decision making, information technology for data analysis 
and presentation. 
 

4000307   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ที่มี
อิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การประมวลผลข้อมูลการจัดการ
และการใช้งานข้อมูลการใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์
การสืบค้นข้อมูลการแสวงหาความรู้การสื่อสารข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆการ
เคารพกฎหมายและสิทธิทางปัญญา 
 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
     Life and Technology 
     เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี 
ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
     Technology in daily life, technology effects, 
security, ethics and computer laws. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่ อวิชา และ
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ให้
นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบันและการใช้สารสนเทศ
ตามกฎหมายและจริยธรรม 

4000309 ชีวิตกับพลังงาน   3(3-0-6) 
   Life and Energy 

  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน รูปแบบของพลังงานและการ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน 
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4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์  3(3-0-6) 
   Reproductive Health 

ความหมาย  ความเป็นมา  และขอบข่ายของ
อนามัยการเจริญพันธุ์  สถานการณ์และแนวโน้มด้านอนามัย
การเจริญพันธุ ์  การเลือกคู ่ครอง  การเตรียมแต่งงาน  การ
แต ่งงาน  การสร ้างเสริมส ุขภาพครอบครัว   การวางแผน
ครอบครัว  การเตรียมตัว เป็นพ่อ -แม่  การดูแลสุขภาพแม่ 
ตลอดการตั้งครรภ์คลอดหลังคลอด  และการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพลูก 

 

  

4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Food and Nutrition 

ความหมาย   ความสำค ัญ ของอาห ารและ
โภชนาการต่อสุขภาพ  อาหารหลัก  5  หมู่  สารอาหาร  ข้อ
ปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื ่อสุขภาพที ่ดีของคนไทย  ภาวะ
โภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหารของร่างกาย 
การเลือกซื้ออาหาร หลักในการประกอบอาหารพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น  3(3-0-6) 
Introduction to Food and Nutrition 

     อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและ
สารอาหารของร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพที่ดี  สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
     Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for wellness, situation 
of food and nutrition. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมีการปรับ
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  3(3-0-6) 
   Local Science 

บริบทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา   ปฏิบัติการสำรวจทั่วไป  ค้นหาองค์ความรู้หรือสาระการ
เรียนรู้ต่ างๆ แบบมีส่ วนร่วม  นำข้อมูลที่ ได้มาวางแผนการ
ดำเนินงาน  ปฏิบัติการตามแผน  ประเมินผล  วิเคราะห์และสรุปผล  
สามารถนำผลที่ได้มาสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  

 

  

4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก  3(3-0-6) 
   Earth System Science 

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ ความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบที่สำคัญของโลก  ได้แก่  ด้านธรณีวิทยา  
อุตุนิยมวิทยา  ดาราศาสตร์  สมุทรศาสตร์  รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
   Chemical and Drugs in Daily Life 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและยา รวมถึง
เครื่องสำอาง และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 

 

4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
   Environment in Daily Life 

ความรู้ เกี่ ย วกั บ สิ่ งแ วดล้ อมที่ เกี่ ย วข้ อ ง ใน
ชีวิตประจำวัน ด้านน้ำ อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย 
พลังงาน การอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิต  การป้ องกันผลกระทบ และการนำไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
Life and Environment 

     ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจำวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ป้องกันและควบคุมมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ดำรงชีวิตหลักการอนุรักษ์พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัย
พิบัติทางธรรมชาติเพ่ือนำไปสู่แนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยง
ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 
 
 
  

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
การปรับคำอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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     Knowledge of environment in daily life, 
environmental preservation and technologies for the 
prevention and control of pollution, relations between 
energy and life, principle of energy conservation, Earth and 
Nature System, environmental changes and natural 
disasters, environmental solutions in real life. 
 

4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต  3(3-0-6) 
   Plant for Life 

 ความสำคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความ
หลากหลายของพืชพรรณภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จาก
พืชพรรณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และ
การพัฒนาพืชพรรณ 
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4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
   Agriculture for Quality of Life 

 ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน การ
ใช้ความรู้ทางการเกษตร ทั้งการปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และการ
แปรรูปเพ่ือผลิตอาหารคุณภาพ เพ่ือประกอบอาชีพเสริม เละเพ่ือ
นันทนาการ มีความเข้าใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรที่ปลอดภัยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต    3(3-0-6) 
Agriculture for Life 

     การเกษตรในชีวิตประจำวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ 
เกษตรปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร  
     Agriculture in daily life, agriculture for 
recreation, safe agriculture, revolution in agricultural 
technology. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
การปรับคำอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
   Mental Health in Daily Life 

ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิต ปัญหา
สุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข การวิเคราะห์ การปรับปรุงตนเอง
ให้ เข้ากับวัย และสถานการณ์  ผลของสุขภาพจิตต่อสุขภาพ 
พฤติกรรมผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต 

 

  

 GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
  Jobs on a Daily Basis 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงานระบบ
สุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง  การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้นักศึกษามี 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 
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  Study and practice on the use of basic hand 
tools, the maintenance of electrical equipments in the 
home and office, the sanitary system, the lighting system, 
the materials linkage, and the value-added materials. 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
4101101 ฟิสิกส์พื้นฐาน   3(3-0-6) 
  Fundamental of Physics 
  การวัดและหน่ วยการวัดทั้ งระบบมาตรฐาน
นานาชาติ และระบบการค้า ความแม่นยำในการวัด ลักษณะ
ปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ทั้งเชิงเส้นและเชิงมุม 
มวลและโมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง 
เครื่องกลแบบต่างๆ งานกำลังและพลังงาน กฎการอนุรักษ์ พลังงาน
และโมเมนตัม โดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและวิชาชีพของ
แต่ละสาขาวิชาชีพ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกน 
4131009 ฟิสิกส์ท่ัวไป    3(2-3-6)   
     General Physics 

      ปริมาณทางฟิสิกส์ การวัดและระบบหน่วย แรงและการ
เคลื่อนที่  งานและพลังงาน  กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์   คลื่น
กล  ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น และปฏิบัติการที่เกี่ยงข้องกับ
หัวข้อเหล่านี้ 
     Physical quantities, measurements and unit 
systems, forces and motions, work and energy, fluid 
mechanics, thermodynamics, mechanical waves, electricity, 
introduction to electromagnetic waves, and experiments 
involving these topics. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับ
ชั่ ว โม งท ฤษ ฎี แล ะป ฏิ บั ติ ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 
เข้าใจง่าย และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
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4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-2) 
  Fundamental of Physics Laboratory 
  ปฏิบัติการ การวัด โดยใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานในทาง
ฟิสิกส์ และเครื่องมือประยุกต์ที่อาศัยหลักทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการทดลอง
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง 
เครื่องกลแบบต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจากห้องปฏิบัติการ 
หรือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตามความเหมาะสม 
 

 ยกเลิกวิชานี้ เนื่ องจากได้ รวม
ทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันใน
รายวิชา 4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป 

4201101 เคมีพื้นฐาน   3(3-0-6) 
  Fundamental of Chemistry 
  หลักพ้ืนฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้าง
อะตอม ตารางธาตุพันธะเคมีเบื้องต้น เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีว
โมเลกุล ของเหลวและสารสะลาย 
 

4211113 เคมีทั่วไป    3(3-0-6) 
     General Chemistry     
     โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย 
สมดุลเคมีเบื้องต้น ทฤษฎีกรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร์ 
     Atomic structures; periodic table of elements; 
fundamentals of chemical bonding; stoichiometry; gases; 
liquids and solution; fundamentals of chemical equilibria; 
acid-base theories, salts and buffers 
   
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 
เข้าใจง่าย และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
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4201102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-2) 
  Fundamental of Chemistry Laboratory 
  ปฏิ บั ติ ก าร เกี่ ย วกับ เทคนิ ค เบื้ อ งต้ น ในการ
ปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้
เครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่างๆ เช่น การกรอง การ
ตกผลึก การกลั่น การใช้ตัวทำละลาย และโครมาโทกราฟี  การ
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์ และการเตรียม
สารละลาย 

4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป             1(0-3-2) 
     General Chemistry Laboratory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4211113  เคมีทั่วไป 
           หรือเรียนควบคู่กัน 

 เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือที่ใช้ในปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การสกัดด้วยตัวทำละลาย โครมา
โตกราฟีแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดาและการกลั่นลำดับส่วน การหา
จุดเดือดและจุดหลอมเหลว การหาค่าคงที่ของแก๊ส การเตรียม
สารละลาย สมดุลเคมีเบื้องต้น การหาค่าพีเอชของสารละลายโดยใช้
อินดิเคเตอร์ สมดุลไอออนิก สารละลายบัฟเฟอร์ 
  General techniques and instruments in 
general chemistry laboratory; chemical safety in laboratory; 
solvent extraction; paper chromatography; normal 
distillation and fractional distillation; boiling points and 
melting points; determination of gas constant; preparation of 
solutions; fundamentals of chemical equilibria; pH of 
solution determination by using indicators; ionic equilibria; 
buffer solutions 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 
เข้าใจง่าย และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 



147 มคอ.2 
 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

4301101 ชีววิทยาพื้นฐาน   3(3-0-6) 
  Fundamental of Biology 
  คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต กำเนิดชีวิต สารประกอบ
เคมีในสิ่งชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การทำงานของระบบ
ต่างๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจำแนกประเภท
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

4331113 ชีววิทยาทั่วไป             3(3-0-6) 
     General Biology 
  คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การ
จำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา 
     Properties of organism, chemical substance in 
organism, cell, structure and function of plants and animals, 
genetics, evolution, classification of organism, ecology 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 
เข้าใจง่าย และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

4301102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2) 
  Fundamental of Biology Laboratory 
  กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การทำงานของระบบต่างๆ พฤติกรรม
และการปรับตัว การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป             1(0-3-2) 
     General Biology Laboratory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป 
          หรือเรียนควบคู่กัน 
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ สารเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโตและพัฒนา การแบ่งเซลล์ การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศ 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 
เข้าใจง่าย และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
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     Laboratory of scientific methods, microscopy, 
chemical substance in organism, cell, cellular respiration, 
photosynthesis, tissues, reproduction, growth and 
development, cell division, classification of organism, 
ecosystem 
 

4501201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Fundamental  Mathematics 
  ระบบจำนวนจริง ฟังก์ชันและกราฟ ฟังก์ชัน
พีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม 
 

 ไม่เรียนวิชานี้เนื่องจากนักศึกษา
ต้ อ ง เ รี ย น วิ ช า  4571411 
แคลคูลัส  1 ซึ่ งผู้ สอนจะสอน
ครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานให้อยู่แล้ว 

4501401 แคลคูลัส 1   3(3-0-6) 
  Calculus  I 
  ลิมิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันต่อเนื่อง  อนุพันธ์และ
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพืชคณิต  ฟังก์ชันอดิศัย  การประยุกต์
อนุพันธ์  และปริพันธ์ใหม่จำกัดเขต 
 

4571411   แคลคูลัส 1    3(3-0-6) 
                   Calculus I 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและ
การประยุกต ์

    Limits and continuity of functions; derivatives 
of single variable function and applications; integrals of 
single variable function and applications. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาวิชาให้กระชับ เข้าใจและ
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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4502401 แคลคูลัส 2   3(3-0-6) 
  Calculus  II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4501401  แคลคูลสั 1 
  สมการอิงตัวแปรเสริม  ปริพันธ์จำกัดเขต  เทคนิค
การหาปริพันธ์  การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต  อนุพันธ์และปริพันธ์
ของฟังก์ชันในเชิงพิกัดเชิงขั้ว  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบหลักเกณฑ์โลปี
ตาล  ลำดับและอนุกรม  อนุกรมกำลัง 
 

 ยกเลิกวิชานี้ เนื่ องจากได้ รวม
ทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันใน
รายวิชา 4571411 แคลคูลัส 1  

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1   3(3-0-6) 
  Analytical  Chemistry  I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4201101  เคมีพ้ืนฐาน 
บทบาทของเคมีวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หน่วยทางเคมี สมดุลเคมี หลักในการ
วิเคราะห์ปริมาณโดยน้ำหนัก และการวิเคราะห์ปริมาณด้วยการ
ไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตของ
ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน  การไทเทรต  แบบรีดอกซ์  การ
ไทเทรตในสารละลายที่ไม่ใช่น้ำ 
 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอาหาร 
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป             3(2-3-6) 
     General Analytical Chemistry 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113  เคมีทั่วไป และ 
       4211114 ปฏบัิติการเคมีท่ัวไป 
  การวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยความเข้มข้นและการเตรียมสารละลาย 
หลักการวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ำหนักและปริมาตร ทฤษฎีการไทเทรตของปฏิกิริยา
กรด-เบส การเกิดตะกอน การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และออกซิเดชัน-รีดักชัน บท
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความเข้มข้นและการเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์
ปริมาณโดยน้ำหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ
เกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับ
ชั่ ว โม งท ฤษ ฎี แล ะป ฏิ บั ติ ให้
เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา และ
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 



150 มคอ.2 
 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

     Data analysis; concentration units and 
preparation of solutions; principles of quantitative analysis 
by gravimetry and volumetry; theories of acid-base, 
precipitation, complex-formation and oxidation-reduction 
titrations; laboratories for concentration units and 
preparation of solutions; gravimetric analysis; acid-base 
titrations; precipitation titrations; complex-formation 
titrations; oxidation-reduction titrations 
 

4202202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-2) 
  Analytical  Chemistry  Laboratory  I 
  รายวิชาที่ ต้ องเรียนก่อน  : 4202201  เคมี
วิเคราะห์ 1 หรือ  เรียนควบคู่กัน  การวิเคราะห์หาปริมาณโดย
น้ำหนัก  และการวิเคราะห์ปริมาณด้วยการไทเทรต  กรด-เบส  การ
ไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรตของปฏิกิริยาการเกิดสาร
เชิงซ้อนการไทเทรตแบบรีดอกซ์ 
 
 
 

 ยกเลิกวิชานี้ เนื่ องจากได้ รวม
ทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันใน
รายวิชา 4212209 เคมีวิเคราะห์
ทั่วไป 
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4201501  เคมีอินทรีย์ 1   3(3-0-6) 
  Organic  Chemistry  I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4201101  เคมีพ้ืนฐาน 
  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติ
ทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา  การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี และการเตรียม
ปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน พอลินิวเคลียร์   แอโรมาติก ออร์แกโนแฮโลเจน 
แอลกอฮอล์ ฟีนอลและอีเธอร์เฮเทอโร-ไซคลิก 
 

4212513 เคมีอินทรีย์ท่ัวไป            3(2-3-6) 
     General Organic Chemistry 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113 เคมีทั่วไป และ 
         4211114 ปฏบัิตกิารเคมีท่ัวไป 
  โครงสร้างและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การเตรียม
และปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอมีน 
แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง 
     Structures and general properties, 
nomenclature, preparation and important reactions of 
hydrocarbons; aromatic hydrocarbons; organohalogens; 
alcohols; phenols ethers; amines; aldehydes; ketone; 
carboxylic acids and derivatives and related laboratories 
 
 
 
 
 

 
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับ
ชั่ ว โม งท ฤษ ฎี แล ะป ฏิ บั ติ ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และเพ่ิม
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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4201502  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1(0-3-2) 
  Organic  Chemistry  Laboratory  I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4201501  เคมีอินทรีย์ 
1 หรือเรียนควบคู่กัน  เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป การตกผลึก การ
กลั่น การสกัด และโครมาโทกราฟี การทดสอบการละลายและหมู่
ฟังก์ชัน การทดสอบคาร์โบไฮเดรตลิพิด  โปรตีน 
 

 ยกเลิกวิชานี้ เนื่ องจากได้ รวม
ทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันใน
รายวิชา 4212513 เคมีอินทรีย์
ทั่วไป 

4202301 ชีวเคมี    3(3-0-6) 
  Biochemistry 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4201101  เคมีพ้ืนฐาน 
  จุดเริ่มต้นของชีวิต  น้ำและสารชีวโมเลกุลขนาด
ใหญ่ภายในเซลล์   สมบัติทางเคมีกายภาพ  และหน้าที่ ของ
คาร์ โบ ไฮ เด รต   ลิ พิ ด   โป รตี น   เอน ไซม์   ก รดนิ วคลี อิ ค  
กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สำคัญของสัตว์  พืช  และจุลชีพ  
รวมทั้งการสังเคราะห์แสง  ความสำคัญของวิตามิน  เกลือแร่  และ
ฮอร์โมน 
 

4213305 ชีวเคมีทั่วไป             3(2-3-6) 
     General Biochemistry 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 
  น้ำ โครงสร้าง สมบัติ  และหน้าที่ ของชีวโมเลกุล 
เอนไซม์ เมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม 
หลักการทางพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และบทปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
    Water; structures, properties and roles of 
biomolecules; enzymes; metabolisms; gene expression 
controlling; basic principles of genetic engineering and 
related laboratories. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับ
ชั่ ว โม งท ฤษ ฎี แล ะป ฏิ บั ติ ให้
เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา และ
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 



153 มคอ.2 
 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

4202302 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-2) 
  Biochemistry  Laboratory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4202301  ชีวเคมี  
       หรือเรียนควบคู่กัน   
  การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์  ปฏิบัติการการ
ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  กรดอะมิโนและ
โปรตีน  ปฏิบัติการจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ 
 

 ยกเลิกวิชานี้ เนื่ องจากได้ รวม
ทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันใน
รายวิชา 4213305 ชีวเคมีทั่วไป 

4202601 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
  Physical  Chemistry  I 
                   รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4201101  เคมีพ้ืนฐาน    
                                               4101101  ฟิสิกสพ้ื์นฐาน    
                                             4501401  แคลคลูสั 1   
  แก๊ ส  ทฤษฎี จลน์ ของแก๊ส  อุณ หพลศาสตร์  
จลนศาสตร์ เคมี  เคมี ไฟ ฟ้ า เคมีนิ ว เคลี ยร์  ระบบที่ มีหลาย
องค์ประกอบและสมดุลเคมี วัฏภาคสมดุลของระบบบริสุทธิ์ วัฏภาค
สมดุลของสารละลาย 
 
 

4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ท่ัวไป             3(2-3-6) 
     General Physical Chemistry 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113 เคมีทั่วไป และ 
                                  4211114 ปฏบัิติการเคมีท่ัวไป 
  ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง  อุณหพลศาสตร์เคมี วัฏภาค
และสมดุลวัฏภาคของสารละลาย และบทปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
     Gases; liquids; solids; chemical 
thermodynamics; phase and phase equilibria of solutions 
and related laboratories. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับ
ชั่ ว โม งท ฤษ ฎี แล ะป ฏิ บั ติ ให้
เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา และ
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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4202602 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
  Physical  Chemistry  Laboratory  I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4202601  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1           
           หรือเรียนควบคู่กัน   
  การหาสมบัติทางอุณหพลศาสตร์  เช่น  ปริมาณ
พาเชียลโมลาร์  เอนทัลปี  ของการระเหยของของเหลว  การวัด
ความหนืดของของเหลวหรือสารละลาย  แผนภาพเฟสของระบบที่มี
หลายองค์ประกอบ  การใช้คอนดักโทเมตรีเพ่ือหาค่าคงที่ของการ
แตกตั วของกรด อ่อน   การหาค่ าค งที่ สมดุ ล ของปฏิ กิ ริ ย า
จลนพลศาสตร์เคมี 
 

 ยกเลิกวิชานี้ เนื่ องจากได้ รวม
ทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันใน
รายวิชา 4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์
ทั่วไป 

4312102 จุลชีววิทยา   3(3-0-6) 
  Microbiology 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4301101  ชีววิทยาพื้นฐาน 
  พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา  ศึกษาเปรียบเทียบโพรคา
ริโอตและยูคาริโอต  การจำแนกประเภท  สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  
การเจริญเติบโต  การสืบพันธุ์  พันธุกรรม  การควบคุมจุลินทรีย์  
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร  น้ำ  ดิน  อากาศ  การ
อุตสาหกรรม  การสุขาภิบาล  โรคติดต่อและภูมิต้านทาน 
 

4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป            3(2-3-6) 
     General Microbiology 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยาทั่วไป และ  
              4331114  ปฏิบัติการชีววิทยา
      ทั่วไป 

 ประวัติความเป็นมา กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ เทคนิคพ้ืนฐานสำหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและเมแทบอลึซึม พันธุกรรม
ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ การจำแนกประเภทของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ การควบคุมโรคและการติดเชื้อ และวิทยาภูมิคุ้ม 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับ
ชั่ ว โม งท ฤษ ฎี แล ะป ฏิ บั ติ ให้
เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา และ
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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     The historical foundations of microbiology ; 
microscopes;  the structures and function of microbial cells; 
fundamental microbial techniques ; nutrition, culture, growth and 
metabolisms of microorganisms , microbial genetics and applications, 
the classification of microbes, microbial environmental and 
applications;  disease controls and  infections;  and immune system. 

4312103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-2) 
  Microbiology  Laboratory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4312102  จุลชีววิทยา  
             หรือเรียนควบคู่กัน 
  วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือศึกษาจุลินทรีย์  เทคนิค
การทำปลอดเชื้อ  การเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์  เทคนิค
การแยกเชื้อบริสุทธิ์  การทดสอบทางชีวเคมี  การวินิจฉัยจุลินทรีย์
เบื้องต้น  การควบคุมจุลินทรีย์  การตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร  น้ำ  
และดิน 
 
 
 
 

 ยกเลิกวิชานี้ เนื่ องจากได้ รวม
ทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันใน
รายวิชา 4312100 จุลชีววิทยา
ทั่วไป 
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4551101 หลักสถิต ิ   3(3-0-6) 
  Principles  of  Statistics 
  ความหมายของสถิต  ขอบเขตและประโยชน์ของ
สถิติ  ขั้นตอนในการใช้  สถิติเพ่ือการตัดสินใจ  หลักเบื้องต้นของ
ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม   การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวิ
นาม  แบบปัวซง  และแบบปกติ  การแจกแจงชักตัวอย่างและการ
ประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน  การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและการพยากรณ์  เป็นต้น 
 

4581111 หลักสถิต ิ    3(3-0-6) 
     Principles of Statistics 

 ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ 
สถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลัก
เบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบทวินาม  ปัวส์ซอง ปรกติ ที และเอฟ การแจกแจงค่าที่ได้จาก
ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน ประชากรกลุ่มเดียว 
สองกลุ่มและหลายกลุ่ม และสหสัมพันธ์ของตัวแปร   

     The meaning; uses and roles of statistics for 
everyday life; The process of using statistics to make 
decisions; principle of probability; random variable binomial 
distribution; Poisson distribution; normal distribution; t-
distribution; and F-distribution; sampling distribution; 
statistical estimation; hypothesis testing of one population 
group; two population groups  and correlation of variables. 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับเนื้อหาให้
เหมาะสมยิ่ งขึ้น  และเพ่ิมเติม
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5073601 อาหารและโภชนาการ  3(3-0-6) 
  Food  and  Nutrition 
  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ เมตาโบลิซึม 
ความต้องการและปัญหาการขาดสารอาหาร  การประเมินคุณภาพ
อาหาร และโภชนาการ ผลการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อ
สารอาหาร และผลของสารอาหารที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแปร
รูปและเก็บรักษาที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการอาหารต่อแนวโน้มการผลิตอาหารเฉพาะด้าน เช่น  
อาหารเพ่ือสุขภาพ (Healthy Food) อาหารชีวจิต อาหารดัดแปลง
พันธุกรรม  และอาการท่ีมีผลเชิงสุขภาพ เป็นต้น 

5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ  2(2-0-4) 
     Food Nutrition and Health 
     ความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีผลต่อ
สุขภาพ หลักการบริโภคอาหารให้ มีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ของ
สรีรวิทยาของร่างกายกับการใช้ประโยชน์ของอาหาร การประเมินภาวะ
โภชนาการ บทบาทของอาหารและโภชนาการในการป้องกันและรักษา
โรค การประกอบอาหารอย่างสงวนคุณค่า ผลของการแปรรูปและการ
เก็บรักษาต่อสารอาหาร ฉลากโภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
อาหารสุขภาพและบทบาทในการเสริมสร้างสุขภาพ อาหารกลุ่มฟังก์ชั่น
ที่มีผลต่อสุขภาพ  เช่น อาหารชีวจิต อาหารมังสวิรัติ อาหารดัดแปลง
พันธุกรรม แมคโครไบโอติกส์ โพรไบโอติกและพรีไบโอติก เป็นต้น 
     Importance of food and nutrition and its effects on 
health. Principles of healthy eating. Relationship between the physiology 
of the body and food benefits. Role of food and nutrition for healing. 
How to preserve food without nutrient loss. Effects of food processing 
and storage on food nutrition. Nutritional labels. Food supplements and 
healthy foods and their effect on consumer health and remedies. 
Functional food such as bio-organic food, vegetarian food, genetically 
modified food, macrobiotics, probiotics and prebiotics etc. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส แ ล ะ ชื่ อ วิ ช า  
ปรับเนื้อหาให้มีความครอบคลุม
และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปั จ จุ บั น ม า ก ขึ้ น  แ ล ะ เ พ่ิ ม
คำอธิบายรายวิชาเป็ภาษาอังกฤษ 
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5071301 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
  1(1-0-2) 
  Introduction  to  Food  Science  and  Technology 
  ลักษณะของอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโน โลยี กับการถนอมและแปรรูปอ าหาร แนวโน้ มของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในปัจจุบัน และโอกาสในการ
ประกอบสัมมาอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
 

  - กลุ่มวิชาเนื้อหา 
    - บังคับเรียน 
5071303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 
  2(2-0-4) 

 Introduction to Food Science and  Technology 
ศึกษาภาพรวมของของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร โดยเน้นความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยการจ้าง

งาน และประเภทของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้ งบทบาทของ

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร และนักเทคโนโลยีอาหาร โอกาสและ

ตำแหน่งงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

 An overview of food science and technology 
study with emphasis on the importance of this field to 
Thailand economic, employment and types of food 
industries. The role of food scientists and food technologist 
and career opportunities and positions are included. 
 
 
 
 

ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้เหมาะสม
กับจำนวนหน่วยกิตและคาบเรียน 
เ พ่ิ ม ค ำอ ธิ บ าย ร าย วิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5072201 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1  2(1-2-3) 
  Food  Microbiology  I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4032601  จุลชีววิทยา 
  จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญต่ออาหาร  จุลินทรีย์ที่ใช้
ในกระบวนการผลิตอาหาร  จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย  
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและการควบคุมมาตรฐาน
และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่าง ๆ  โดย
ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 
 

5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1             2(1-3-4) 
     Food Microbiology I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4362109  จุลชีววิทยาทั่วไป 
     จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญต่ออาหาร  จุลินทรีย์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหาร  จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย  จุลินทรีย์ที่
ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษรวมทั้งมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่าง ๆ 
    The importance of microorganisms associated 
with food, food production, food spoilage, standard of 
microorganisms in foods and foods microbial analysis.    
 

เป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  ป รั บ ป รุ ง
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติการเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติและเข้าใจ
ได้ดียิ่งขึ้น และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

5072202 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2  2(1-2-3) 
  Food  Microbiology  II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 5072201  จุลชีววิทยา
     ทางอาหาร 1 
  แหล่งที่มาของการปนเปื้อน ผลของวิธีการผลิตต่อ
จุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร  
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยปฏิบัติการสอดคล้องกับ
เนื้อหาข้างต้น 

5072204 จุลชวีวิทยาทางอาหาร 2             2(1-3-4) 
     Food Microbiology II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072203  จุลชีววิทยา
                  ทางอาหาร 1 
     แหล่งที่มาของการปนเปื้อน ผลของวิธีการผลิตต่อ
จุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น  
 

เป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  ป รั บ ป รุ ง
คำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติการเพ่ือให้
ผู้ เรี ยน เกิ ดทั กษะปฏิ บั ติ และ
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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      Sources of contamination, influence of food 
processing on microorganisms and control of microorganisms 
beneficial microorganisms for human health. The related 
demonstrations both conceptually and practical laboratory. 
 

5072701 เคมีอาหาร 1   3(2-2-5) 
  Food  Chemistry  I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4202301  ชีวเคมี   
                                             4202302  ปฏิบัติการ
          ชีวเคมี 
  องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร  โครงสร้าง  
สมบัติทางกายภาพ  และทางเคมีของโปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต  
แร่ธาตุ  วิตามิน  และน้ำ  เอมไซม์ทางอาหาร  กลิ่นรส  และรงค
วัตถุธรรมชาติในอาหาร  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในอาหารระหว่าง
การแปรรูปและเก็บรักษา  และวิธีป้องกันแก้ไข หลักการและ
เทคนิควิเคราะห์อย่างประมาณ (Proximate  analysis) 

5072703 เคมีอาหาร     3(2-3-6) 
     Food Chemistry  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4213305 ชีวเคมีทั่วไป   

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบอาหาร 

ได้แก่ น้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ กลิ่นรส 

และรงควัตถุในอาหาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทางเคมีที่เกี่ยวข้อง

กับอาหารในระหว่างการแปรรูป การเก็บรักษา ตลอดจนวิธีการป้องกัน

แก้ไข วัตถุเจือปนในอาหาร อันตรายทางเคมีหลักการและเทคนิคการ

วิเคราะห์อาหารทางเคมีที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา ปรับปรุง
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
กระชับ เหมาะสม และชัดเจน
มากขึ้น ปรับเพ่ิมบทปฏิบัติการให้
มีครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เนื้ อห ามากขึ้ น  และเพ่ิ ม เติ ม
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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     Structure and properties of food components, 
including water, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, 
minerals, enzymes, flavour and natural pigments. Chemical 
changes and reactions related to the constituents of foods 
during processing, storage and suggested ways to prevent 
their changes. Food additives. Chemical hazards. The 
principles and analytical techniques associated with food 
and food products. 
 

5004110  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
  2(2-0-4) 
  English  for  Agricultural  Technology 
  เรียนรู้คำศัพท์พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
การอ่าน และการแปลความหมายบทความ รายงาน ข่าวสาร คู่มือ
การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆทางเทคโนโลยีการเกษตร การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ และไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนรายงาน ลำดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ และบทความทางวิชาการ 
 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6) 
     English for Food Technology 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: GEL0201 ภาษาอังกฤษ
                ในโลกปัจจุบัน และ 
                               GEL0202 ภาษาอังกฤษ
                  เพื่อการทำงาน 
     การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะทางด้านการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งการเรียนรู้คำศัพท์
และการทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ และการนำเสนองานเฉพาะ
สาขาอาชีพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
และชั่วโมงทฤษฎี โดยปรับเปลี่ยน
คำอธิบายรายวิชา เน้นทางด้าน
เทคโนโลยีอาหารมากขึ้นและ
เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่ อง 
และเพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชา
เป็นภาษาอังกฤษ 
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     English communication with emphasis on 
listening, speaking, reading and writing skills in food 
technology contexts. Vocabulary expansion, systematic 
grammar review, and presentation tasks for professional 
texts.  
 

5004905 การวางแผนการทดลอง  3(3-0-6) 
  Experimental  Design 
  หลักการวางแผนการทดลอง  การสุ่มตัวอย่าง  
วิธีการวางแผนการทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 

5073002 การวางแผนการทดลอง             3(2-3-6) 
     Experimental Design 
     หลักการวางแผนการทดลอง วิธีการวางแผนและการ
ทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
     Experimental principal designs, methodology 
in experimental designs, statistical analysis, and uses of 
computer programmes for analysis of experiments. 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงจำนวน
คาบเรียน คำอธิบายรายวิชาให้
กระชับ เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
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5073301 การควบคุมคุณภาพอาหาร 2(1-2-3) 
  Food  Quality  Control 
  หลักการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร  
ปัจจัยคุณภาพ  การวัดค่าคุณภาพของอาหารทางด้านเคมี  กายภาพ  
และจุลินทรีย์  ในกระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม  
ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ  กระบวนการแปรรูป  และผลิตภัณฑ์
สุดท้าย  การสุ่มตัวอย่างอาหาร  การประเมินคุณภาพอาหารโดย
ประสาทสัมผัส  สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพอาหาร 

5073304 การควบคุมคุณภาพอาหาร  2(1-2-3) 
        Food Quality Control 
    ความสำคัญและหลักการควบคุมคุณภาพอาหารปัจจัย
คุณภาพและการตรวจวัดคุณภาพของอาหาร การใช้ประสาทสัมผัสใน
การควบคุมคุณภาพอาหาร การสุ่ มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ และ
เครื่องมือทางสถิติในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอาหาร และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 
     Significance and principles of food quality 
control. Quality factors and measurements of food quality. 
Sensory evaluation for food quality control. Acceptance 
sampling techniques. Statistical tools for the control and 
improvement of food quality and the related 
demonstrations both conceptually and practical laboratory. 
 
 
 
 
 
 

เป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  ป รั บ ป รุ ง
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้อง
กั บ ร ายล ะ เอี ย ด เนื้ อ ห าขอ ง
หลักสูตร และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
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5073303 การประกันคุณภาพอาหาร 2(1-2-3) 
  Food  Quality  Assurance 
  ความสำคัญของระบบประกันคุณภาพอาหาร สถิติ
ที่ใช้ในการประกันคุณภาพ  ระบบประกันคุณภาพ  การจัดทำ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ หลักพ้ืนฐานในการจัดการด้านคุณภาพ 
กลุ่มสร้างคุณภาพ และระบบการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุม
จุดวิกฤติในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบความปลอดภัยของอาหาร 
กฎหมายและมาตรฐานอาหารของไทยและต่างประเทศ 

5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกันคุณภาพอาหาร

       2(1-2-3) 

     Food Safety and Quality Assurance System 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5073304 การควบคมุ 

                    คุณภาพอาหาร 

      ความหมายความปลอดภัยของอาหาร  อันตราย 

ประเภทของอันตราย ทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์  การวิเคราะ

ความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  การสื่อสาร

ความ เสี่ ย ง   การใช้ ระบบ ประกั น คุณ ภ าพ ในห่ ว งโฃ่ ก ารผลิ ต

อาหาร  ระบบGAP HACCP   GMP   ISO  9000 และ ISO2200 

  

     Definition of food safety, hazard and types of of 
chemical, physical and microbiological hazard. Risk assessment. 
Risk evaluation. Risk management. Risk communication. 
Application of food quality assurance in food processing chain. 
GAP, HACCP, GMP, ISO 9000 and ISO 2200 systems. 
 
 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา ปรับปรุง
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้อง
กั บ ร ายล ะ เอี ย ด เนื้ อ ห าขอ ง
หลักสูตร และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
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5074302 สุ ข าภิ บ าล โร งงาน อุ ต ส าห ก รรม อ าห า ร   
  2 (1-2-3) 
  Food  Industrial  Plant  Sanitation 
  หลักเบื้องต้นและความสำคัญของการสุขาภิบาลใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต  
จุลินทรีย์ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ด้านสุขาภิบาล  การจัดการน้ำ  และของเสีย
ในโรงงาน  การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ  การควบคุมแมลง
และสัตว์นำโรคในโรงงานอุตสาหกรรม  การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้
ในโรงงาน  การบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม  สุข
วิทยาส่ วนบุ คคล  การชี้บ่ งและสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์   
สุขาภิบาลของสถานที่เก็บรักษาอาหารและโกดังสินค้า  ข้อกำหนด
ทางด้านสุขาภิบาลของต่างประเทศ  ปฏิบัติการด้านสุขาภิบาล
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ศึกษาดูงาน 

5073309 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3) 
     Food Industrial Plant Sanitation 
     ความสำคัญของการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร  วิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร หลักการทำความสะอาดและฆ่า
เชื้อในโรงงาน การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ใช้ในโรงงาน  การบำบัดน้ ำเสียและน้ำทิ้ งเพ่ือรักษาสิ่ งแวดล้อม 
สุขลักษณะส่วนบุคคล การสุ ขาภิบาลสถานที่ เก็บรักษาอาหาร 
ข้อกำหนดทางด้านสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 
     The importance of sanitation in the food 
industry. Good manufacturing practice. Principles of cleaning 
and disinfection. Pest and animal control. Water treatment 
for water utilization in the factory. Waste water management 
to protect the environment. Personal hygienic and 
Sanitation of the warehouses. International Regulations of 
food industry sanitation and the related demonstrations 
both conceptually and practical laboratory. 
 
 
 

เป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  ป รั บ ป รุ ง
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
กระชับ เหมาะสม และชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
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5073302 การวางแผนและการจัดการในโรงงาน 
  อุตสาหกรรมอาหาร       2(1-2-3) 
  Food  Industrial  Planning  and  
Management 
  หลักการทั่วไปในการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร  ระบบและปัจจัยการผลิต  การวางแผนการผลิต  การ
ควบคุมต้นทุนการผลิต  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  
จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
 

5073310  การวางแผนและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

               2(1-2-3) 

    Food Industrial Planning and Management 

รายวิชานี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตอาหาร 

ได้แก่ การพยากรณ์  การกำหนดรายการวัสดุ การกำหนดตารางการ

ผลิตหลัก และ การศึกษาเวลามาตรฐาน รวมทั้งการบริหารงานนโยบาย 

การบริหารงานประจำวันและการแก้ไข 

    This course focuses on food production planning such 
as forecasting, bill of material, master production scheduling, material 
requirement planning and standard time. Policy Management, Daily 
Management and problem solving are included. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับเนื้อหาให้
เหมาะสม โดยเน้นเนื้อหาที่ผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะ และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

5072401 การแปรรูปอาหาร 1  2(2-0-4) 
  Food  Processing  I 
  คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบและส่วนประกอบอาหาร  
การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ  หลักการถนอมอาหาร  การแปรรูป
อาหารโดยการใช้ความร้อน  การทำแห้ง  การรมควัน  การระเหย  การ
หมักดอง  และการใช้สารเคมี  ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพ 

5073404 การแปรรูปอาหาร 1   3(2-2-5) 
     Food Processing I 
     คุณลักษณะของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและการเตรียม

วัตถุดบิ  หลักการถนอมและเทคนิคการแปรรูปอาหารโดยการหมัก การทำให้เข้มข้น 

การฉายรังสี ไมโครเวฟ เอ็กซ์ทรูชัน ความดันสูง และการใช้สารเคมี ปัจจัยการแปร

รูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
จัดลำดับเนื้อหาให้เหมาะสม และ
เพ่ิ ม เติ ม ค ำอ ธิ บ าย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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     Characteristics of raw food materials. Raw 
material handling and preparation. Principles of food 
preservation and processing techniques such as 
fermentation, concentration, irradiation, microwave, 
extrusion, high pressure and additive. Processing parameters 
that influence food product qualities and the related 
demonstrations both conceptually and practical laboratory. 
 

5072402 ปฏิบัติการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 1 
  1(0-3-2) 
  Food  Processing  and  Engineering  Laboratory I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  5072401  การแปรรูป
       อาหาร 1 
                                5072501  วิศวกรรม
       อาหาร 1  
                                                 หรือเรียนควบคู่กัน  
  ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและปฏิบัติการวิศวกรรม
อาหารที่เกี่ยวข้องกับการชั่ง  ตวง  วัด  การใช้ความร้อน  การ
ระเหย  การมควัน  การหมักดอง  และการใช้สารเคมี 
 

 ย ก เลิ ก วิ ช านี้  เนื่ อ ง จ าก น ำ
ภ าค ป ฏิ บั ติ ไป เรี ย น ร่ ว ม กั บ
ภาคทฤษฎีในรายวิชาการแปรรูป
อาหาร 1 และวิศวกรรมอาหาร 1 
แล้ว 
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5073401 การแปรรูปอาหาร 2  2(2-0-4) 
  Food  Processing  II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072401  การแปรรปูอาหาร 1 
  การแปรรูปอาหารโดยใช้ความเย็น  เอ็กซ์ทรูชัน  
การใช้ความดันสูง  การใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การบรรจุ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร  การวางผังโรงงาน  และ
เทคโนโลยีสะอาด 

5073405 การแปรรูปอาหาร 2     3(2-2-5) 
     Food Processing II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073404  การแปรรูปอาหาร 1 
     หลักการถนอมและเทคนิคการแปรรูปอาหารโดยการใช้

ความร้อน การทำแห้ง  การแช่แข็ง เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และกระบวนการ

แปรรูปแบบปลอดเชื้อ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 

     Principles of food preservation and processing 
techniques such as thermal, drying, freezing, hurdle 
technology and aseptic processing. Processing parameters 
that influence the food product qualities. Food packaging, 
storage and the related demonstrations both conceptually 
and practical laboratory. 
 
 
 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ย น เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
และเพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชา
เป็ นภาษาอังกฤษ  นำเนื้ อห า
บางส่วนที่ตัดออกจากรายวิชา
การแปรรูปอาหาร 1 มาเพ่ิมเติม
ในรายวิชานี้ เนื่องจากเป็นเนื้อหา
ที่นักศึกษาควรเรียนรู้ 
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5073402 ปฏิบัติการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 2         1(0-3-2) 
  Food  Processing  and  Engineering  Laboratory  II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073401  การแปร
        รูปอาหาร 2   
                                            5072502  วิศวกรรม
        อาหาร 2  
        หรือเรียนควบคู่กัน 
  ปฏิ บั ติ การแปรรูปอาหาร  แล ะปฏิ บั ติ ก าร
วิศวกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องการ  แช่แข็งอาหารการใช้พลังงานคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  การผสม  บรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ย ก เลิ ก วิ ช านี้  เนื่ อ ง จ าก น ำ
ภ าค ป ฏิ บั ติ ไป เรี ย น ร่ ว ม กั บ
ภาคทฤษฎีในรายวิชาการแปรรูป
อาหาร 2 และวิศวกรรมอาหาร 2 
แล้ว 
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5072501 วิศวกรรมอาหาร 1  2(2-0-4) 
  Food  Engineering  I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4101101 ฟิสิกสพ้ื์นฐาน  
                                                    4501201 คณิตศาสตร์
     พื้นฐาน 
  ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  หน่วย
และมิติ  สมดุลมวลสารและพลังงาน  กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น  
การถ่ายโอนความร้อน และมวลสาร อุณหพลศาสตร์ 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1   2(1-2-3) 
     Food Engineering I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131009  ฟิสิกส์ทั่วไป และ  
                                 4571411  แคลคูลัส 1 
     หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม สัญลักษณ์ หน่วยและ

มิติ  ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ เรื่อง สมดุลมวลสารและพลังงาน 

กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ใน

อุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาการใช้เครื่องถ่ายโอนความร้อน เครื่องฆ่าเชื้อ

แบบพาสเจอไรซ์เซชั่น และแบบเสตอร์ลิไรซ์เซชั่นในหน่วยย่อยต่างใน

กระบวนการผลิตอาหาร มีปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 

     The basics of food engineering, symbol, unit 
and dimension.Theory and application in food industry of 
mass and energy balances, fluid flow, heat and mass 
transferand thermodynamics.The equipment used for heat 
transfer, pasteurization and sterilization operationsin 
different unit operationsis discussed.Related practical 
laboratories are included. 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
และเพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 



171 มคอ.2 
 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

5072502 วิศวกรรมอาหาร 2  2(2-0-4) 
  Food  Engineering  II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 5073501  วิศวกรรม
      อาหาร 1 
  หลักการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการทำความเย็น 
การแช่แข็ง ไซโครเมทริกส์  การทำแห้ง การแยกโดยใช้เมมเบรน 
การกรอง และการผสม แผนผังกระบวนการผลิต 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2   2(1-2-3) 
     Food Engineering II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073502  วิศวกรรมอาหาร 1 
     หลักการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการทำความเย็น การ

แช่แข็ง ไซโครเมทริกส์  การทำแห้ง การแยกโดยใช้เมมเบรน การกลั่น

การสกัดของแข็ง-ของเหลว การดูดซับ การดูดซึมการกรอง และการ

ผสม ศึกษาการใช้เครื่องมือสำหรับการแช่เยือกแข็ง เครื่องกรอง เครื่อง

ระเหย เครื่องทำแห้ง ในหน่วยย่อยต่างในกระบวนการผลิตอาหารมี

ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 

     The principle of food engineering related to 
cooling and freezing systems, psychometric, separation 
process with membrane, distillation, solid-liquid extraction, 
absorption, absorption filtration, mixing process. The 
equipment used for freezing, filtration, evaporation, and 
dehydration operations in different unit operations is 
discussed. Related practical laboratories are included. 
 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ เรียน เกิด
ทักษะปฏิบั ติ  และเข้ าใจได้ดี
ยิ่ งขึ้น  และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



172 มคอ.2 
 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

5072702 เคมีอาหาร 2   3(2-2-5) 
  Food  Chemistry  II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072701 เคมี
            อาหาร 1 
  อ งค์ ป ร ะก อ บ ท าง เค มี   โค ร งส ร้ า ง   ก า ร
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมัน  เนื้อสัตว์  ธัญพืชผักและแลไม้  
น้ำมันและไขมัน  และผลิตภัณฑ์อาหารในระหว่างการแปรรูปและ
การเก็บรักษา  การป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหาร  วัตถุ
เจือปนในอาหาร  อันตรายทางเคมี  หลักการและเทคนิคตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของอาหารตามเนื้อหาข้างต้น 

5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร  3(2-3-6) 

     Chemical Analysis of Foods 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072703  เคมีอาหาร  

การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างเพ่ือการ

วิเคราะห์ทางเคมีทฤษฏี หลักการ และเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางเคมี 

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ นม เนื้อสัตว์ 

อาหารทะเล ธัญพืช ผักและผลไม้ น้ำมันและไขมัน สารเติมแต่ง และ

สารตกค้างในอาหาร 

     Sampling and preparation of laboratory 
samples. Theory, principles and analytical techniques. 
Practical laboratory in raw material and products of milk, 
meat, seafood, cereals, fruits, vegetables, fats, food additive 
and residues. 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา ปรับปรุง
คำอธิบ ายรายวิช าให้ มี ความ
กระชับ เหมาะสม และชัดเจน
มากขึ้น และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5073901 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  1(0-3-2) 
  Food  Science  and  Technology  Seminar 
  พัฒนาทักษะทางการพูด  การอ่าน  การเขียน  
และการคิด  ผ่านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารในประเด็นที่นักศึกษาและ/หรือสังคมสนใจ
นำมาเรียบเรียง  แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นรายบุคคล 

5073903 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร            1(0-3-2) 
     Food Technology Seminar 
     ศึกษาและนำเสนอวิทยาการสมัยใหม่และหัวข้อวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร รวบรวมและนำเสนอในชั้นเรียน 
     Studying and searching the recent advances 
or particular topic in food technology. Scientifically 
collected data and oral presentation in class. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาให้มีความ
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ชื่ อ ห ลั ก สู ต ร 
ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้มี
ความกระชับ เหมาะสม และ
ชั ด เจ น ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ เ พ่ิ ม เติ ม
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 5074001 การดำเนินธุรกิจอาหารและนวัตกรรมอาหาร  2(2-0-4) 

     Food Business and Food Innovation 

  ศึกษาความรู้เบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจอาหาร การ

บริหารการดำเนินงานในธุรกิจอาหาร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจ

อาหาร การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและพฤติกรรมผู้บริโภค การ

จัดการการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร และกฎหมายธุรกิจอาหารสำหรับ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

     Studying basic food business, Operations management 
in food business, innovative applications in the food business, food 
product business marketing and consumer behavior, financial 
management for food business and food business law for SMEs  

รายวิชาใหม่ตามคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร 
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 5074002 ก า รจั ด ก า ร ห่ ว ง โซ่ อุ ป ท าน แ ล ะ โล จิ ส ติ ก ส์  

ในอุตสาหกรรมอาหาร     2(2-0-4) 

 Supply Chain and Logistics Management in 

Food Industry 

 ความสำคัญของการจั ดการห่ วงโซ่ อุ ปทานและ 

โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวชี้วัด การ

ออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ การจัดการการผลิตและการจัดการคุณภาพ

ในห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลังและการ

คลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ประสานงานในห่วงโซ่อุปทาน  การศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา 

  Importance of supply chain management and 

logistics in food industry; supply chain drivers and matrices; 

logistics network design; production management and 

quality management in supply chain; raw material 

procurement; inventory management and warehousing; 

transportation and distribution; information technology and 

coordination in supply chain, field study and case studies. 

รายวิชาใหม่ตามคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (สภาวิชาการ) 
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5074301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3) 
  Food  Product  Development 
  ความสำคัญ  หลักการและประโยชน์ของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การสร้างแนวคิด
ผลิตภัณฑ์  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การสำรวจ
ผู้บริโภค  การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์  การออกข้อกำหนด
ผลิตภัณฑ์  ความเป็นไปได้ทางการตลาด  การสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ  การทดสอบผลิตภัณฑ์  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

5074312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร            2(1-3-4) 
                 Food Product Development 
    ความสำคัญและหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนาสูตรและกรรมวิธี ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดของผลิตภัณฑ์
ใหม่ การประเมินผลความสำเร็จของโครงการ 
     Importance and principles of product 
development. Product development process. Creating and 
screening new product concepts. Prototype development. 
Development of formulas and processes. Product testing. 
Marketing of new food products. Assessing the new product 
development project success. 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับเพ่ิมชั่วโมง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจดียิ่งขึ้น
และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้
มีความกระชับ เหมาะสม และ
ชั ด เจ น ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ เ พ่ิ ม เติ ม
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5074304 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
  3(2-2-5) 
  Sensory  Evaluation  of  Food  Quality 
  ความสำคัญและประโยชน์ของการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส  การรับความรู้สึกทางประสาทสัมผัส  
ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  การ
คัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส  
วิธีการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส  การวิเคราะห์ทาง
สถิติของข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

     - เลือกเรียน 
5073311 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส  
                   3(2-3-6) 
     Sensory Evaluation of Food Quality 
    คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การรับความรู้สึกทาง
ประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ วิธีการทดสอบประสาทสัมผัสแบบ
ต่างๆ การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการ
ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถิติสำหรับการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส 
     Sensory attributes and perceptions of taste, 
odor, appearance, hearing and texture. Factors affecting 
sensory evaluation. Selection and training of panelists. Type 
of sensory evaluation. Applications of sensory tests for 
product quality control and product development. 
Statistical analysis of data from sensory evaluation. 
 
 
 

 
เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มีความ
กระชับ เหมาะสม และชัดเจน
มากขึ้น และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง       3(2-2-5) 
  Fishery  Products  Technology 
  ประเภทของสัตว์น้ำที่ใช้ในการบริโภค  โครงสร้าง  
องค์ประกอบทางเคมี  กายภาพ  และชีวภาพของสัตว์น้ำ  สาเหตุ
การเสื่อมเสีย  และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำ และ
ผลิตภัณฑ์  หลักการแปรรูป  การบรรจุ  การเก็บรักษา  การขนส่ง  
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  การศึกษานอก
สถานที่ 

5073406 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง            3(2-3-6) 
     Fishery Products Technology 
     โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ำ สาเหตุ
การเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับ การประเมิน
ความสดของสัตว์น้ำ หลักการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ประมงชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง และแนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประมง 
     Structure and chemical compositions of 
aquatic animals. Cause of spoilage and quality changes of 
fish after harvesting. Principles and technologies of fishery 
products processing, packing, storage, quality control and 
standards of the products. Fisheries by-products. Trends in 
fishery product development. 
 
 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มีความ
กระชับ เหมาะสม และชัดเจน
มากขึ้น เพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง
แ ล ะ แ น ว โน้ ม ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ประมง และเพ่ิมเติม
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5074101 บรรจุภัณฑ์อาหาร        3(2-2-5) 
  Food  Packaging 
  ความหมาย  ความสำคัญ  และบทบาทของ
ภาชนะบรรจุ  ชนิดของวัสดุ  ประเภทและคุณสมบัติทางด้าน
กายภาพและเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ  หลักการ
พิจารณาเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร  
เครื่องมือและหลักการบรรจุหีบห่อเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร  
ฉลากและการโฆษณา  การออกแบบภาชนะบรรจุ  และระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหาร  ฉลากโภชนาการ  รหัสผลิตภัณฑ์ 

5074102 เทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์อาหาร    3(2-3-6) 
     Food Packing and Packaging Technology 
     ความสำคัญ และบทบาทของบรรจุภัณฑ์ ชนิดของวัสดุ 
ประเภทและคุณสมบัติทางด้านกายภาพและเคมีของบรรจุภัณฑ์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ  หลักการพิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร  หลักการบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ฉลากและการโฆษณา การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กฎหมายที่ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร  ฉลาก
โภชนาการ 
     Principle and role of packaging, the types of 
packaging materials, physical and chemical properties of 
food products packaging. Selection the suitable packaging 
for food. Principles of food packing technology and relevant 
instruments. Package labeling and advertising.  Packaging 
design. Regulations and food standards related to food 
packaging and nutritional labeling. 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา ปรับเพ่ิม
ชั่วโมงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดทักษะปฏิบัติและเข้ าใจดี
ยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มี
ความกระชับมากขึ้น และเพ่ิมเติม
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5074201 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร
  3(2-2-5) 
  Utilization  of  Microorganism  in  Food  
  Industry 
  ความสำคัญของจุลินทรีย์ที่มีต่ออุตสาหกรรม
อาหาร  ชนิดและประเภทของ จุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร  การใช้จุลินทรีย์
ในการผลิตสารชีวมวลในอุตสาหกรรม 

5074202 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร
  3(2-3-6) 

 Utilization of Microorganism in Food  
  Industry 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5072204 จุลชีววิทยา 
                  ทางอาหาร 2 
  ความสำคัญของจุลินทรีย์ที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหาร 
การนำจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม  สารตั้ง
ต้นที่ใช้เป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ การแยก การคัดเลือก การเก็บรักษา
และการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญ การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
และการทำให้บริสุทธิ์ ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในระดับ
อุตสาหกรรม เช่น วิตามิน สารปฏิชีวนะ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน เซลล์
จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ใหม่และน่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจดียิ่งขึ้น 
เพ่ิมเนื้อหาให้ครอบคลุมมากขึ้น 
และเพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชา
เป็นภาอังกฤษ 
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  The important of microorganisms involved in 
food industry. Application of microorganisms in the 
production of industrial products, substrate used as 
microbiological media, isolation, screening, long term 
preservation and strain development products recovery and 
purification. Industrial products from microorganisms such as 
vitamins, antibiotics, organic acids, amino acids, biomass and 
other microbial products of industrial interest. 
 

5074303 ความสัมพันธ์ของการเกษตร  วิทยาศาสตร์การ
  อาหารและโภชนาการ   
  3(2-2-5) 
  Relationship  of  Agriculture, Food  
  Science, and  Nutrition 
  การผลิตอาหารกับอัตราการเพ่ิมของประชากรโลก  
อาหารในอนาคต  ขอบข่ายและความสำคัญของโภชนาการต่อ
คุณภาพชีวิต  องค์ประกอบ  หน้าที่  การย่อยและการดูดซึมอาหาร  
การใช้ตารางแสดงองค์ประกอบของอาหาร  ปริมาณสารอาหารที่
จำเป็นต่อมนุษย์  ปัญหาโภชนาการและโรคขาดสารอาหาร  การวัด

 ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์หลักสูตร
แนะนำให้ตัดวิชานี้ออก เนื่องจาก
วิชานี้ ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนติดต่อกันหลายปี 
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โภชนาการ  การสูญเสียคุณค่าทางอาหารระหว่างการผลิตและการ
เก็บ  การสงวนคุณค่าอาหารระหว่างการผลิต  และการแปรรูป  
การปรับปรุงคุณค่าอาหารด้วยวิธีการใหม่ 
 

5074305 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร       3(3-0-6) 
  Food  Law  and  Food  Standard 
  กฎหมายอาหาร  ข้อบังคับ  การตีความ  และการ
นำไปใช้  มาตรฐานของอาหารระดับประเทศ  และระดับสากล  
ฉลากอาหาร  ฉลากโภชนาการ  กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและสิ่งแวดล้อม 

5074312  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  2(2-0-4) 
     Food Law and Food Standard 
   พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจระบบกฎหมายของไทย บทบาท
ความสำคัญของกฎหมายอาหาร นโยบาย และกฎหมายอาหารของไทย
และข้อบังคับต่าง ๆ โดยเน้นเนื้อหาด้านพระราชบัญญัติอาหาร 
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหาร เช่น องค์การอาหารและยา มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ แห่ งประเทศไทย (มกท .) สำนั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลาก
โภชนาการ มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ จีน 
ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กลุ่มสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
รวมทั้งศึกษากฎหมายโคเชอร์และกฎหมายฮาลาล และการนำไปใช้กับ
อุตสาหกรรมอาหาร  
 
 

เป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  ป รั บ ป รุ ง
คำอธิบายรายวิชาตามคำแนะนำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และ
สอดคล้องกับรายละเอียดเนื้อหา
ข อ งห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ เพ่ิ ม เติ ม
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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     Develop learners to understand Thailand 
legal system. The important role of food law of policy, and 
Thailand food laws and regulations. These focuses on food 
act and related ministerial regulations and notification. 
Departments and organizations connected to food standards 
such as the Food and Drug Administration (FDA), Organic 
Agriculture Certification Thailand (ACT), Thai Industrial 
Standards Institute (TISI), World Health Organization (WHO) 
and Food and Agriculture Organization (FAO). Food labeling 
and nutritional labeling are provided International food 
standards such as Singapore China Japan Australia and New 
Zealand European countries and United States are included. 
Kosher and halal food laws and their application to food 
industry are studied.  
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5074401 ไอศกรีม         3(2-2-5) 
  Ice  Cream 
  ประเภทของไอศกรีม  สมบัติและหน้าที่ของ
ส่วนผสมต่างๆ ในไอศกรีม  วิธีการผลิตไอศกรีม  คุณภาพและ
มาตรฐานของไอศกรีม 

5074413 ไอศกรีม               3(2-3-6) 
     Ice Cream 
     ศึกษาไอศกรีมและหวานเย็น หน้าที่ของส่วนผสม 
กระบวนการผลิต ตำหนิ และมาตรฐานของไอศกรีม 
  Study on ice cream and other frozen desserts 
functionality of ingredients, production, defects and ice 
cream standard. 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ เรียน เกิด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม เข้าใจง่าย และเพ่ิมเติม
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5074402 เทคโนโลยีขนมอบ       3(2-2-5) 
  Bakery  Technology 
  สมบัติและส่วนผสมของขนมอบ  การผลิตขนมอบ
ประเภทต่างๆ เครื่องมือและการบำรุงรักษา  คุณภาพของขนมอบ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 

5074414 เทคโนโลยีขนมอบ             3(2-3-6) 
     Bakery Technology 
     วัตถุดิบในการผลิตขนมอบ ผลของวัตถุดิบต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมือและการปฏิบัติทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑ์
ขนม เทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ การควบคุม
คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
 
 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
ปรับเนื้อหาให้มีความครอบคลุม
มากขึ้นรวมถึงเพ่ิมเนื้อหาในการ
จัดการธุ รกิ จ เพ่ิ มขึ้ น  เพ่ื อ ให้
นั กศึกษาเห็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจทางด้านเบเกอรี่ 
อย่ างครบวงจร และเพ่ิม เติม
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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     Raw materials for bakery production. Effect of 
raw materials on bakery products quality. Equipment and 
general practice in bakery products production. Bakery 
production technology and products qualities. Bakery 
products quality control, packaging, storage and 
deterioration. Trends in bakery product development and 
business management. 
 

5074403 เทคโนโลยีธัญพืช       3(2-2-5) 
  Cereal  Technology 
  ศึกษาโครงสร้าง  คุณสมบัติ   และคุณค่าทาง
โภชนาการของธัญพืช กรรมวิธีการผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากธัญพืช การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืช และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น 

5074415 เทคโนโลยีธัญพืช             3(2-3-6) 
     Cereal Technology 
     ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และคุณค่าทางโภชนาการ
ของธัญพืช เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จากธัญพืช การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืช   
     Structure, properties and nutritional value of 
cereals. The production technologies of cereal grain 
products. Cereal product development. 
 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบั ติ  และเข้ าใจได้ดี
ยิ่ งขึ้น  และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาอังกฤษ 
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5074405 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์       3(2-2-5) 
  Milk  and  Milk  Product  Technology 
  ธรรมชาติของน้ำนม  คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  
กายภาพ  และจุลชีววิทยาของน้ำนมการเสื่อมเสีย  กรรมวิธีผลิต  
การแปรรูป  การเก็บรักษา  การตรวจสอบคุณภาพ  มาตรฐานของ
นมและผลิตภัณฑ์นม 

5074416 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์            3(2-3-6) 
     Milk and Milk Product Technology 
     ธรรมชาติของน้ำนม  คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  
และจุลชีววิทยาของน้ำนม ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของ
น้ำนม การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ การแปรรูป การเก็บรักษา 
และการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์นม  มาตรฐานของนมและผลิตภัณฑ์นม  
     The nature of milk. Physical, chemical and 
microbiological characteristics of milk. Factors affecting the 
quantity and quality of milk. Quality measurement of raw 
milk and its products. The production technologies of dairy 
products. storage and deterioration. Milk and milk products 
standards.  
 
 
 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
เพ่ิมเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมและ
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ  
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5074406 เทคโนโลยีเนื้อ  สัตว์ปีก  และไข่       3(2-2-5) 
  Meat, Poultry, and  Egg  Technology 
  บทบาทของเทคโนโลยีเนื้อ  สัตว์ปีก  และไข่  ต่อ
ประชากรของโลก  การผลิตสัตว์โครงสร้าง  คุณสมบัติทางเคมี  
กายภาพและชีวภาพของกล้ามเนื้อ  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ  การ
เสื่อมเสีย  วิธีแปรรูป  การเก็บรักษา  การตรวจสอบและการ
ควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว์  ไข่  และผลิตภัณฑ์   ตลาดและ
แนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5074417 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก        3(2-3-6) 
     Meat and Poultry Products Technology 
     คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของเนื้อ สัตว์
ปีกและผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการฆ่าและตัดแต่งซาก เทคโนโลยีการแปรรูป
เนื้อและสัตว์ปีก สารเจือปนอาหารที่ ใช้ ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์  
การควบคุมคุณภาพของเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ บรรจุภัณฑ์ การตลาด
และแนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
     Physical, chemical and biological properties of 
meat, poultry and products. Slaughtering and trimming of 
carcasses. Processing technology of meat and poultry 
product. Food additives used in the meat industry. Quality 
control in meat and meat products.  Meat packaging and 
marketing. Trends in meat products development. 
 

เปลี่ ยนรหั สและชื่ อวิช า  เพ่ิ ม
ชั่วโมงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดี
ยิ่งขึ้น ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุม
มากขึ้น โดยเพ่ิมเนื้อหาในเรื่อง
สารเจือปนอาหาร และบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ใ น ปั จ จุ บั น มี ก า ร
พัฒนาขึ้นอย่างมาก และเพ่ิมเติม
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5074407 เทคโนโลยีผักและผลไม้        3(2-2-5) 
  Fruit  and  Vegetable  Technology 
  องค์ประกอบ โครงสร้างและชนิดของผัก  ผลไม้  
การเปลี่ยนแปลง  การเสื่อมเสียของผักและผลไม้  วิธีการแปรรูป  
การบรรจุและการเก็บรักษา  การใช้ประโยชน์ โดยตรงจาก
อุตสาหกรรมผักและผลไม้  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 

5074418 เทคโนโลยีผักและผลไม้             3(2-3-6) 
     Fruit and Vegetable Technology 
     คุณลักษณะของผักและผลไม้   การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว  การจัดการและการเตรียม เทคโนโลยีการ
แปรรูปผักและผลไม้ การบรรจุและ การเก็บรักษา  
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ เรียน เกิด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
และเพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชา
เป็นภาษาอังกฤษ  
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     Characteristics of fruits and vegetables. Post-
harvest changes. Raw materials handling and preparation. 
Processing technology of fruits and vegetables. Packing and 
storage.  
 

5074408 เทคโนโลยีอาหารหมัก        3(2-2-5) 
  Fermentation  Technology 
  จุลินทรีย์ที่สำคัญในกระบวนการหมัก  การเตรียม
หัวเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือกระบวนการหมักและปัจจัยในการผลิตอาหาร
หมักชนิดต่างๆ กรรมวิธีการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก
ชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา  การทดสอบ
คุณภาพอาหารหมัก  ตลอดจนอาหารหมักกับสุขภาพ  การศึกษา
นอกสถานที่ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก 

5074419 เทคโนโลยีอาหารหมัก             3(2-3-6) 
     Fermentation Technology 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5072204 จุลชีววิทยา 
                ทางอาหาร 2 
     จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหมักประเภทต่างๆ และ
บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักอาหาร การพัฒนากล้า
เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือใช้ในการหมัก การหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ  
การหมักโดยการเติมเชื้อบริสุทธิ์และเชื้อผสม กรรมวิธีการผลิตอาหาร
หมักในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับอุตสาหกรรมโดยการศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  เพ่ิ มชั่ ว โม ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
ทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
ปรับ เนื้ อห าให้ สอดคล้ อ งกั บ
รายวิชามากขึ้น  และเพ่ิมเติม
ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ  
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     Microorganisms involving in fermented foods 
and their roles in food fermentation. Development of 
quality inoculums for use in fermented foods, natural 
fermentation, addition of pure/mixed culture fermentation, 
food fermentation process in laboratory and industrial scale. 
 

5074409 เครื่องดื่ม        3(2-2-5) 
  Beverage 
  บทบาทของเครื่องดื่ม  ชนิดและประเภทของ
เครื่องดื่ม  ส่วนประกอบและคุณภาพของเครื่องดื่ม  กรรมวิธีการ
ผลิตเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ชนิดอัด
แก๊สและไม่อัดแก๊ส  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผสมและการบริการ  การผสมเครื่องดื่มชนิดที่มี
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ 

5074420 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม            3(2-3-6) 
     Beverage Products Technology 
     ความรู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งดื่ ม   ประเภทและ
ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และปราศจาก
แอลกอฮอล์ คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี เทคโนโลยีการผลิต  
การบรรจุ  การเก็บรักษา  เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  
     General knowledge of beverages. Types and 
ingredients of beverages, alcoholic and non-alcoholic 
beverages. Physical and chemical properties, processing 
technology, packing, storage of beverages. Equipment of 
beverage production.  Quality control of beverage products.  
Development of new beverage products.  
 

เปลี่ ยนรหั สและชื่ อวิช า  เพ่ิ ม
ชั่วโมงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดทักษะปฏิบัติและเข้าใจได้ดี
ยิ่ ง ขึ้ น  เ พ่ิ ม เนื้ อ ห า ใน เรื่ อ ง
กระบวนการผลิต การบรรจุ การ
เก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ  
และเพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชา
เป็นภาษาอังกฤษ 



189 มคอ.2 
 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

5074410 การทำอาหารแห้ง       3(2-2-5) 
  Food  Dehydration 
  หลักการและกรรมวิธีการทำแห้งอาหารชนิดและ
ประเภทของเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแห้งอาหาร  การบรรจุ  
การเก็บรักษาและปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง  การเปลี่ยนแปลง
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเมื่อผ่านการทำแห้ง 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์หลักสูตร
แนะนำให้ตัดวิชานี้ออก เนื่องจาก
วิชานี้ ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนติดต่อกันหลายปี 

 5074421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ    3(2-3-6) 
  Healthy Food Products Technology 
  ความหมาย วิวัฒนาการ และแนวโน้มของการผลิต

อาหารเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารชีวจิต อาหาร

มังสวิรัติ อาหารแมคโครไบโอติก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เทคโนโลยี

ในการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ นวัตกรรมทางด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ

ผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

กล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร

เพ่ือสุขภาพ  

 

 

 

เพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มและความนิยมของ
ผู้บริโภคอาหารในปัจจุบัน 
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  The meaning, evolution and trends of healthy 
food production. Functional food and, bio-organic food, 
vegetarian food, macrobiotic, food supplemented products. 
Technology of functional food production. Innovation in 
Healthy and Functional Foods. Effect of processing on 
nutrients of food. Food law, health claim and nutritional 
labels of healthy foods. 
 

 5074422 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น         3(2-3-6) 
  Traditional Food Products Technology 
  ภูมิปัญญาที่ เกี่ยวข้องกับอาหารท้องถิ่น ชนิดและ
ประเภทของอาหารท้องถิ่น  อาหารท้องถิ่นประจำภาค การถนอมและ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารท้องถิ่น  การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ 
การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์  
  The wisdom associated with traditional 
cuisines. The types and categories of traditional foods. 
Regional food. The preservation and processing technology 
of traditional food products. Quality control, packing, storage 
and standards of traditional food products.  
 

เพ่ิมรายวิชานี้ เนื่องจากมีความ
สอดค ล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
มหาวิทยาลั ยโดยต้องการให้
นั ก ศึ ก ษ า ได้ เรี ย น รู้ เกี่ ย ว กั บ
เอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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5074902 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การอาหาร          
  3(3-0-6) 
  Selected  Topics  in  Food  Science  
  and  Technology 
  ศึกษาความรู้ความก้าวหน้า  และข้อมูลใหม่ที่
กำลังเป็นที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

 ตัดวิชานี้ออก เนื่องจากรายวิชานี้
มีเนื้อหาเหมาะสำหรับหลักสูตร
ปริญญาโทมากกว่า อีกทั้ งใน
หลักสูตรเองมีรายวิชาสัมมนาทาง
เทคโนโลยีอาหารแล้ว 

5074903 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 1(0-3-2) 
  Field  Trip  in  Food  Industry 
  ศึกษาดูงานด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป
อาหาร  การควบคุมคุณภาพ  การจัดการในระบบอุตสาหกรรมอาหาร  
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ มีการจัดกลุ่มอภิปรายหลังจากดูงาน 

5074906 โลกทัศน์ทางอุตสาหกรรมอาหาร            1(0-3-2) 
   Food Industrial Vision 
   การศึกษาดูงานภาคสนามโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 Field work visiting study on food industrial 
enterprises.  
 
 
 
 
 
    

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา ปรับปรุง
คำอธิบ ายรายวิชาให้ กระชับ 
ยืดหยุ่น ต่อการศึกษาเรียนรู้ 
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-  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5073801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีการอาหาร          2(90) 
  Preparation  for  Professional   
  Experience  in  Food  Science  and  
  Technology   
  มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  รับรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  โดยมีกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยวิธีการทางวิทยาสา
สตร์  รวมถึงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5073804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี 
  อาหาร      2(1-2-3) 
  Preparation for Professional Experience in       
     Food Technology  
     การปฏิ บั ติ ก ารเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ  รับรู้
โอกาสในการประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพ  โดยมีกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  รวมถึงการศึกษา
ดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     Preparation for professional practice in an 
organization or food industry. Career opportunity awareness. 
Development of knowledge, skills and attitude to 
profession. Activities to promote learning and systematic 
solution using scientific methods. Visiting the food industries 
and related organizations. 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส แ ล ะชื่ อ วิ ช า ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับชื่อ
หลักสูตร ปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิช าให้ มี ความ เหมาะสม 
ชั ด เจ น  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร 
และเพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชา
เป็นภาษาอังกฤษ 
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5074801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีการอาหาร           6(360) 
  Field  Experience  in  Food  Science  
  and  Technology 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073801  การ
            เตรียมฝึก 
            ป ระสบ การณ์
            วิ ช า ชี พ    
                      วิท ยาศ าสตร์      
            และเทคโนโลยี  
            การอาหาร 
  การฝึกประสบการณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร  หรือสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  เช่น  ฝึก
ด้านกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การสุขาภิบาลโรงงาน
อาหาร  การจัดการองค์กรในระบบเชิงมาตรฐาน  หรือเสนอ
โครงการที่มีวิธีการทดลองค้นคว้า  เทคนิคการแก้ปัญหา  การ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือหลายอย่าง  มีการนำเสนอ
และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

5074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหาร 
             3(320) 
     Field Experience in Food Technology 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073804  การเตรียม
          ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
          ด้านเทคโนโลยีอาหาร 
     ฝึกงานภาคสนาม จำนวน 320 ชั่ วโมง เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอาหาร โดยฝึกประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
หรือสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหาร  หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  เช่น  ฝึกด้านกระบวนการผลิต  การ
ควบคุมคุณภาพ  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร  การจัดการองค์กรใน
ระบบเชิงมาตรฐาน  หรือเสนอโครงการที่มีวิธีการทดลองค้นคว้า  
เทคนิคการแก้ปัญหา  การปรับปรุงแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือหลาย
อย่าง  มีการนำเสนอและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตและชั่วโมง
การฝึกประสบการณ์ วิช าชีพ 
เพ่ื อให้ มีความยืดหยุ่น ในการ
จัดการเรียนการสอนมากข้ึน และ
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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     Field work minimum 320 hours focusing at 
food technology. The field experience in food industrials or 
educational institutions of food technology or the agencies 
associated with the food industry, such as the training in 
food process, quality control, food sanitation, plant system 
management and standards, or provides projects which are 
include experimental methodology and research, the 
solution techniques for problems. Doing a presentation and 
writing report. 
 

5074901  ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
  อาหาร          3(1-4-4) 
  Special  Problems  in  Food  Science  
  and  Technology 
  ค้นคว้า  ทดลองและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  หรือปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลและเสนอ
เป็นรายงาน  ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปัญหาพิเศษ 

5074907 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1  1(1-0-2) 
     Research in Food Technology I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5073002 การวางแผน
                 การทดลอง  
     การสืบค้นข้อมูลสำหรับหัวข้อการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
อาหารโดยอาศัยเทคโนโลยีข่าวสาร ข้อมูลจากวารสาร และรายงานการวิจัย 
การวางแผนโครงการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย และนำเสนอโครงร่าง
งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยอิสระในสาขาวิชา
ทางเทคโนโลยีอาหารภายใต้การควบคุมและชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

แยกรายวิชาเป็น 2 รายวิชาซึ่งจะ
เป็นรายวิชาต่อเนื่ องที่ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียน 
โดยจะมี ค วาม เห ม าะสม กั บ
ระยะเวลาจริงที่นักศึกษาใช้ใน
การค้นคว้ าและวิจั ย  รวมทั้ ง
เปลี่ยนแปลงชื่อวิชาใหม่โดยให้มี
ความสอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 
เขียนคำอธิบายรายวิชาใหม่โดย
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     Literature survey for research topics in food 
technology via information technology, journal articles and 
research reports. Planning a research project, writing a 
research proposal, and presenting an oral proposal under 
advisor’s guidance. Individual research work in the area of 
food technology under the supervision and guidance of an 
advisor. 
 

ปรับจากรายวิชาเดิมให้มีความ
กระชับ เหมาะสม และชัดเจน
มากขึ้น และเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

5074908 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 2      2(0-4-2) 
                   Research in Food Technology II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5074907  การวิจัยทาง
         เทคโนโลยีอาหาร 1 
  หมายเหตุ  นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผนการเรียน 
สหกิจศึกษาไม่ต้องเรียน  
     ดำเนินการวิจัยตามแผนงานที่นำเสนอในวิชาการวิจัย
ทางเทคโนโลยีอาหาร 1 ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์และสรุปผล ทำการเขียนและเสนอเป็นรูปเล่ม
รายงาน 
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     Conducting the experiments in the laboratory 
relevant to the working plan proposed in research in food 
technology I under advisor’s guidance. Collecting, analyzing, 
discussing and summarizing the data. Writing and submitting 
the research papers are required. 
 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา        2(90) 
  Cooperative  Education  Preparation  
  หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคใน
การสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ  ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอการเขียนรายงาน 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     2(90) 
     Cooperative Education Preparation  

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์
การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการนำเสนอการเขียนรายงาน 
     Principle, concepts and processes of 
cooperative education, regulations, fundamentals and 
techniques in job application, fundamental in practice, 
communication, human relationship, personal development, 
quality management system in the workplace, technical 
report writing. 

เ พ่ิ ม เติ ม ค ำอ ธิ บ าย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
 



197 มคอ.2 
 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

7000490 สหกิจศึกษา          6(640) 
  Cooperative  Education 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000390  การเตรียม 
               ความพร้อมสหกิจศึกษา 
  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตาม
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนการจัดทำรายงานและการ
นำเสนอ 

7000490 สหกิจศึกษา      6(640) 
     Cooperative Education 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000390  การเตรียม
         ความพร้อมสหกิจศึกษา 
     ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการตามเวลาที่กำหนด ส่งรายงาน
วิชาการหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณาจารย์ และการประเมินผลทำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ 
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และประเมินจาก
รายงานวิชาการ 
     Performing fulltime and professional practice 
as a temporary employee at a workplace for a specific 
period of time. Submitting an academic report after 
completing the stint at the work practice. Doing a 
presentation for the teacher. The evaluation is done by a 
panel of advisers and the supervisor in the workplace and is 
also based on the academic report. 

เ พ่ิ ม เติ ม ค ำอ ธิ บ าย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ง   

คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF) 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่   708/2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
     

 ด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กิจกรรมที่ 1 : อภิปราย
จัดทำร่างหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการวันที่ 22 มีนาคม 2559 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
จัดโครงการวันที่ 24 มีนาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดโครงการวันที่ 25 
มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) 
  

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
1.1 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    ประธานกรรมการ 
1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
1.3 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
1.4 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
1.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 
1.6 รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ   กรรมการและเลขานุการ 

               หน้าที่  ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และอำนวยการให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

2.1.1 ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน  ประธานกรรมการ 
2.1.2 นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์  รองประธานกรรมการ 
2.1.3 นายพินิจ  ดำรงเลาหพันธ์  กรรมการ 
2.1.4 ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์  กรรมการ 
2.1.5 รศ.ดร.ขวัญจิตร  สันติประชา  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2.1.6 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2.1.7 นายบุญชาญ  บุญพงษ์มณี  กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
2.1.8 นางอุษา  ศรีใส   กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
2.1.9 นายวิโชค  คลองนาวี  กรรมการ (ศิษย์เก่า) 
2.1.10 นางสาวอนุธิดา  ชูแก้ว   กรรมการ (ศิษย์เก่า)  
2.1.11 นายอภิชัย  เพ็ชรช่วย  กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)  
2.1.12 นายณัฐสิทธิ์  รัตนะ   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)                         
2.1.13 นายอภิชาติ  พันชูกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 2.2.1 ผศ.สบาย  ตันไทย   ประธานกรรมการ 
 2.2.2 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี  รองประธานกรรมการ 
 2.2.3 ดร.ทนงศักดิ์  ธนูทอง   กรรมการ 
 2.2.4 นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์  กรรมการ  
 2.2.5 นายกานตกานท์  เทพณรงค์  กรรมการ 
 2.2.6 นางสาววิจิตรา  ตุ้งซี่   กรรมการ 
  2.2.7 รศ.ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  2.2.8 ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  2.2.9 ดร.อัตรา  ไชยมงคล  กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
  2.2.10 นายสุริยน  เสียมไหม  กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
  2.2.11 นายทวีศักดิ์  คงทองคำ  กรรมการ (ศิษย์เก่า)  
  2.2.12 นายสหภัทร์  ดือราซอ   กรรมการ (ศิษย์เก่า) 
  2.2.13 นายณัฐพล  ธีระกุล   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.2.14 นางสาวกุลนิดา รัตณบุตรศรี  กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.2.15 นายไพศาล  หนูแก้ว   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.2.16 นางสาววานิต้า  เส็นทอง   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
   2.2.17 นางณิศา  มาชู   กรรมการและเลขานุการ 
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 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  2.3.1 ดร.อวิกา  ศิริรัตนากร  ประธานกรรมการ 
  2.3.2 ดร.ธิติมา  พานิชย์   รองประธานกรรมการ 
  2.3.3 ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด  กรรมการ 
  2.3.4 นางสาวณิศรา  ปรีชานนท์  กรรมการ 
  2.3.5 ผศ.ดร.มณี  วิทยานนท์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  2.3.6 ผศ.ดร.ชลทิศา  สุขเกษม   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  2.3.7 นายอดิศร์  กปิลกาญจน์  กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)    
  2.3.8 นางสาวไหวสะเราะ ไทยยะ   กรรมการ (ศิษย์เก่า) 
  2.3.9 นางสาวลีลา  แสละมุหมีน  กรรมการ (ศิษย์เก่า)  
  2.3.10 นางสาวกนกทิพย์ เปรมประชา  กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.3.11 นางสาวอาภาภรณ์ แซ่หลี   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)   
  2.3.12 นางสุเพ็ญ  ด้วงทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  

 2.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  2.4.1 นายสันติ  หมัดหมัน  ประธานกรรมการ 
  2.4.2 นายรัญจวน  อิสรรักษ์   รองประธานกรรมการ 
  2.4.3 นายทวีศักดิ์  ทองไฝ   กรรมการ 
  2.4.4 นายจิรพงศ์  สุขจันทร์  กรรมการ 
  2.4.5 นายปริญญา  พานิชย์   กรรมการ 
  2.4.6 นายวิณากร  ที่รัก   กรรมการ 
  2.4.7 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักด ี   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  2.4.8 ผศ.ดร.ร่วมจิตร  นกเขา   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  2.4.9 นายวินิจ  คำสังข ์   กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)     
  2.4.10 นางคำปั่น  หวานสง   กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)    
  2.4.11 นายธีระพงศ์  คงอินทร์   กรรมการ (ศิษย์เก่า) 
  2.4.12 นายศุภฤกษ์  พลูสวัสดิ์  กรรมการ (ศิษย์เก่า) 
  2.4.13 นายชัยรัตน์  ชุมพล   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)   
  2.4.14 นางสาวกัลยาณิน ศรีประชุม  กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.4.15 ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม  กรรมการและเลขานุการ 
     หน้าที ่ศึกษาหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือดำเนินการยกร่างหลักสูตร                 

      และจัดอภิปรายยกร่างหลักสูตร (มคอ.2) ตามกำหนดวันและเวลาของแต่ละหลักสูตร 
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3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
3.1 ดร.ภัทรพร   ภักดีฉนวน  ประธานกรรมการ 
3.2 ผศ.ดร.จักรกริช   อนันตศรัณย์  กรรมการ 
3.3 ดร.ธิติมา   พานิชย์   กรรมการ 
3.4 ดร.ทนงศักดิ์   ธนูทอง   กรรมการ 
3.5 นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์  กรรมการ 
3.6 ผศ.สบาย   ตันไทย   กรรมการ 
3.7 ดร.อวิกา   ศิริรัตนากร  กรรมการ 
3.8 นายสันติ   หมัดหมัน  กรรมการ 
3.9 นางสาวเกศสุพร   มากสาขา  กรรมการ 
3.10 นางธัญญาภรณ์  รักษ์ทอง  กรรมการ 
3.11 นางสาวปณัฏฐา  ศรีบัวจับ  กรรมการ 
3.12 นางสาวสุรีพร   วิจิตรโสภา  กรรมการ 
3.13 นางสาวศุจิรัตน์   สรประสิทธิ์  กรรมการ 
3.14 นายเอกชัย   เบ่าอุบลย์  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่ เข้าร่วมประชุมวางแผนงาน จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ ตวัแทนผูใ้ช้บัณฑิต 

ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ภายในหลกัสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
 4.1 ดร.ภัทรพร   ภักดีฉนวน  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายสันติ   หมัดหมัน  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายรัญจวน   อิสรรักษ์   กรรมการ 
 4.4 ดร.อมรรัตน์   ชุมทอง   กรรมการ 
 4.5 นางสาวเกศสุพร   มากสาขา  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารว่มอภิปราย  
 

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
 5.1 นายเอกชัย   เบ่าอุบลย์  ประธานกรรมการ 
 5.2 นางมลิ    ล่องเซ่ง   กรรมการ 
 5.3 นางสาวเพ็ญพร   นพกุล   กรรมการ 
 5.4 นางสาวเยาวลักษณ์  รัตนพงศ์  กรรมการ 
 5.5 นางทศพร   แสนสุข   กรรมการ 

 5.6 นายวชิรพันธ์   จันทร์พาณิชย์  กรรมการ 
  หน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพการจัดกิจกรรม และงานอ่ืนๆ 
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6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 6.1 นางสาวเกศสุพร   มากสาขา  ประธานกรรมการ 
 6.2 นางมลิ    ล่องเซ่ง   กรรมการ 
 6.3 นางสุกัญญา   หนูหลง   กรรมการ 
 6.4 นางสาวเพ็ญพร   นพกุล   กรรมการ 
 6.5 นางสาวเยาวลักษณ์  รัตนพงศ์  กรรมการ 
 6.6 นางสุชีรา   โพธิพงษา  กรรมการ 
 6.7 นางทศพร   แสนสุข          กรรมการ 
 6.8 นางสาวปณัฏฐา   ศรีบัวจับ  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผลโครงการ 
 7.1 นายเอกชัย   เบ่าอุบลย์  ประธานกรรมการ 
 7.2 นางสาวสุรีพร   วิจิตรโสภา  กรรมการ 
 7.3 นางสาวกัญญรัตน์  ปิ่นแก้ว   กรรมการ 
 7.4 นางสาวปณัฏฐา   ศรีบัวจับ  กรรมการ 
 7.5 นางสาวฝนทิพย์   ทองนุ้ย   กรรมการ 
 7.6 นางสาวศุจิรัตน์   สรประสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่  จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอภิปราย ลงทะเบียน และสรุปประเมินผลโครงการ          

 

 8. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 8.1 นางณิศา   มาชู   ประธานกรรมการ 

8.2 นางสาวเกศสุพร   มากสาขา  กรรมการ 
8.3 นางธัญญาภรณ์   รักษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเบิก-จ่าย คา่ใช้จ่ายในโครงการ 
 

9. ผู้ทรงคุณวุฒ ิตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
       ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.1 รศ.ดร.ขวัญจิตร  สันติประชา สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 9.2 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด  สังกัดศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

9.3 รศ.ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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9.4 ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน  สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9.5 ผศ.ดร.มณี  วิทยานนท์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9.6 ผศ.ดร.ชลทิศา  สุขเกษม  สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

9.7 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักด ี  สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 9.8 ผศ.ดร.ร่วมจิตร  นกเขา  สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
       ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 9.9 รศ.ไพบูลย์    ธรรมรัตน์วาสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 9.10 นายบุญชาญ  บุญพงษ์มณี สังกัดร้านหมื่นไม้การเกษตร 
 9.11 นางอุษา  ศรีใส  สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา 
 9.12 ดร.อัตรา  ไชยมงคล สังกัดสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา 
 9.13 นายสุริยน  เสียมไหม สังกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด 
 9.14 นายอดิศร์  กปิลกาญจน์ สังกัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
 9.15 นายวินิจ  คำสังข์  สังกัดสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา 
 9.16 นางคำปั่น  หวานสง  สังกัดร้านคำปั่นไม้ไทย 
 ตัวแทนศิษย์เก่า 
 9.17 นายวิโชค  คลองนาวี ตัวแทนศิษย์เก่า 
 9.18 นางสาวอนุธิดา  ชูแก้ว  ตัวแทนศิษย์เก่า 
 9.19 นายทวีศักดิ์  คงทองคำ ตัวแทนศิษย์เก่า 
 9.20 นายสหภัทร์  ดือราซอ  ตัวแทนศิษย์เก่า 
 9.21 นางสาวไหวสะเราะ ไทยยะ  ตัวแทนศิษย์เก่า 
 9.22 นางสาวลีลา  แสละมุหมีน ตัวแทนศิษย์เก่า 
 9.23 นายธีระพงศ์  คงอินทร์  ตัวแทนศิษย์เก่า 
 9.24 นายศุภฤกษ์  พลูสวัสดิ์ ตัวแทนศิษย์เก่า 
 ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.25 นายอภิชัย  เพ็ชรช่วย ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.26 นายณัฐสิทธิ์  รัตนะ  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
  9.27 นายณัฐพล  ธีระกุล  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
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 9.28 นางสาวกุลนิดา  รัตณบุตรศรี ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.29 นายไพศาล  หนูแก้ว  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.30 นางสาววานิต้า  เส็นทอง  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.31 นางสาวกนกทิพย์ เปรมประชา ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.32 นางสาวอาภาภรณ์ แซ่หลี  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.33 นายชัยรัตน์  ชุมพล  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.34 นางสาวกัลยาณิน ศรีประชุม ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 หน้าที่  อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขการจัดทำร่าง 
       หลักสูตรของแต่ละหลักสูตร 
 

 10. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
     จัดโครงการวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 62-301 ชั้น 3 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู้เข้าร่วม ดังนี้   

10.1.1 ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน   
10.1.2 นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์   
10.1.3 นายพินิจ  ดำรงเลาหพันธ์   
10.1.4 ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์   
10.1.5 นายอภิชาติ  พันชูกลาง 
10.1.6 รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 
10.1.7 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  
10.1.8 นายบุญชาญ  บุญพงษ์มณี 
10.1.9 นางอุษา  ศรีใส 
10.1.10 นายวิโชค  คลองนาวี 
10.1.11 นางสาวอนุธิดา ชูแก้ว 
10.1.12 นายอภิชัย  เพ็ชรช่วย 
10.1.13 นายณัฐสิทธิ์  รัตนะ                           

 10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
        (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

     จัดโครงการวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีฯ  
     ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู้เข้าร่วม ดังนี้   

  10.2.1 ดร.อวิกา  ศิริรัตนากร   
  10.2.2 ดร.ธิติมา  พานิชย์ 
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  10.2.3 ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 
  10.2.4 นางสาวณิศรา  ปรีชานนท์   
  10.2.5 นางสุเพ็ญ  ด้วงทอง 
  10.2.6 ผศ.ดร.มณี  วิทยานนท์ 
  10.2.7 ผศ.ดร.ชลทิศา  สุขเกษม 
  10.2.8 นายอดิศร์  กปิลกาญจน์ 
  10.2.9 นางสาวไหวสะเราะ ไทยยะ 
  10.2.10 นางสาวลีลา  แสละมุหมีน 
  10.2.11 นางสาวกนกทิพย์ เปรมประชา 
  10.2.12 นางสาวอาภาภรณ์ แซ่หลี 
     10.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

     จัดโครงการวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 62-301 ชั้น 3 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู้เข้าร่วม ดังนี้ 
    10.3.1 นายสันติ  หมัดหมัน   

  10.3.2 นายรัญจวน  อิสรรักษ์    
  10.3.3 นายทวีศักดิ์  ทองไฝ    
  10.3.4 นายจิรพงศ์  สุขจันทร์   
  10.3.5 นายปริญญา  พานิชย์    
  10.3.6 นายวิณากร  ที่รัก    
  10.3.7 ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม 
  10.3.8 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักด ี
  10.3.9 ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา 
  10.3.10 รศ.ไพบูลย์    ธรรมรัตน์วาสิก 
  10.3.11 นายวินิจ  คำสังข ์
  10.3.12 นางคำปั่น  หวานสง 
  10.3.13 นายธีระพงศ์  คงอินทร์ 
  10.3.14 นายศุภฤกษ์  พลูสวัสดิ์ 
  10.3.15 นายชัยรัตน์  ชุมพล 
  10.3.16 นางสาวกัลยาณิน ศรีประชุม 
  10.3.17 นางสาวเกศสุพร มากสาขา 
  10.3.18 นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง 
  10.3.19 นางสาวกัญญรัตน์ ปิ่นแก้ว 
  10.3.20 นางสาวสุรีพร  วิจิตรโสภา 
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  10.3.21 นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์ 
  10.3.22 นางสาวปณัฏฐา ศรีบัวจับ 
  10.3.23 นางสาวฝนทิพย์ ทองนุ้ย 
  10.3.24 นายวชิรพันธ์  จันทร์พาณิชย์ 
  10.3.25 นายเอกชัย  เบ่าอุบลย์ 
  10.3.26 นางมลิ  ล่องเซ่ง 
  10.3.27 นางสุกัญญา  หนูหลง 
  10.3.28 นางสาวเพ็ญพร นพกุล 
  10.3.29 นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนพงศ์ 
  10.3.30 นางสุชีรา  โพธิพงษา 
  10.3.31 นางทศพร  แสนสุข  
 10.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

    จัดโครงการวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 62-301 ชั้น 3 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู้เข้าร่วม ดังนี้ 

 10.4.1 ผศ.สบาย  ตันไทย    
 10.4.2 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี   
 10.4.3 ดร.ทนงศักดิ์  ธนูทอง    
 10.4.4 นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์  
 10.4.5 นายกานตกานท์ เทพณรงค์   
 10.4.6 นางสาววิจิตรา  ตุ้งซี่    
 10.4.7 นางณิศา  มาชู    
  10.4.8 รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 
  10.4.9 ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
  10.4.10 ดร.อัตรา  ไชยมงคล 
  10.4.11 นายสุริยน  เสียมไหม 
  10.4.12 นายทวีศักดิ์  คงทองคำ 
  10.4.13 นายสหภัทร์  ดือราซอ 
  10.4.14 นายณัฐพล  ธีระกุล 
  10.4.15 นางสาวกุลนิดา รัตณบุตรศรี 
  10.4.16 นายไพศาล  หนูแก้ว 
  10.4.17 นางสาววานิต้า เส็นทอง 
  หน้าที่  เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ กิจกรรมที่ 1 : อภิปรายจัดทำร่างหลักสูตร  
     ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละหลักสูตรกำหนด 
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาหลักสูตร งบรายจ่ายอ่ืน จำนวนเงินทั้งสิ้น 160 ,000 บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

   สั่ง  ณ   วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 

 
(ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ภาคผนวก จ   

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ 
และประสบการณ์การสอน 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล นางสาวอวิกา  ศิริรัตนากร 
2. ตำแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
Ph.D Food  Science University  of  Newcastle ออสเตรเลีย 2550 
M.Fd. Tech. Food Technology University  of  Newcastle ออสเตรเลีย 2542 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 2536 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
อภิชาติ พันชูกลาง, สุรีพร วิจิตรโสภา, อวิกา ศิริรัตนากร และณิศรา ปรีชานนท์. (2559). “การตรวจสอบเชื้อ

แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลล่า ด้วยวิธีพีซีอาร์และวิธีการย้อมสีแกรม.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 : การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น . สงขลา. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 1192 – 1196. 

 
5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 

1. หลักการวิเคราะห์อาหาร 
2. กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
3. การแปรรูปอาหาร 
4. เคมีอาหาร 
5. เครื่องดื่ม 
6. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
7. เทคโนโลยีขนมอบ 
8. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
9. เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 
10. เทคโนโลยีผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ 
11. เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์ 
12. หลักการถนอมอาหาร 
13. สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
14. การแปรรูปสัตว์น้ำ 
15. การจัดและการวางแผนโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
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16. จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 
17. จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 
18. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 
19. ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
20. ไอศกรีม 
21. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
22. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
23. การควบคุมคุณภาพอาหาร 
24. TA Food Analysis 
25. TA Food Processing
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล นางธิติมา  พานิชย์ 
2. ตำแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
Ph.D Marine Life Science Hokkaido University ญ่ีปุ่น 2556 
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2547 
วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2544 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
Dublin,  D.R., Pilumwong, J., Chaiwong, S., Jantakoson, T., Chompupoung, A., and Tanaka, N. 

2015. Satoyama agricultural development tool (SADT) for collaborative assessment 
of hilltribe communities in Chiangmai: Case studies of Mueang ANG, Nhong Lom and 
Pa Kea Noi. App. Envi. Res. 37 (1): 19-33. 

 
5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 

1. เคมีอาหาร 1 
2. เคมีอาหาร 2 
3. หลักการวิเคราะห์อาหาร 
4. การแปรรูปอาหาร 2 
5. การควบคุมคุณภาพอาหาร 
6. การประกันคุณภาพอาหาร 
7. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
9. จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 
10. จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 
11. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
12. การวางแผนการทดลองสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
13. ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
14. ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
15. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
16. สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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17. ปัญญาหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
18. เคมีอาหารพื้นฐาน 
19. หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
20. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ประมง 
21. การแปรรูปสัตว์น้ำ 
22. มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำปลอดภัย 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล นางสุเพ็ญ  ด้วงทอง 
2. ตำแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2542 
ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

อาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไทย 2530 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
Keawpeng, I., Doungthong, S., and Vonghirundacha, N. 2016. Effects of Alkaline Solutions on 

the Production of Alkalized Quail Eggs. 16th – 18th June, 2016. Bangkok, Thailand. 
Keawpeng, I., Doungthong, S., Vonghirundacha, N., and Wijitsopa, S. 2016. Production of 

Alkalized Quail Eggs from Alkaline Solution with Natural Extracts. 16th – 18th June, 
2016. Bangkok, Thailand. 

 
5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 

1. หลักการวิเคราะห์อาหาร 
2. กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
3. การแปรรูปอาหาร 
4. เคมีอาหาร 1 
5. เคมีอาหาร 2 
6. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
7. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
8. เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 
9. แปรรูปผักและผลไม้ 
10. สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
11. เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 
12. สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
13. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
14. หลักการถนอมอาหาร 
15. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ประมง 
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16. อาหารท้องถิ่น 
17. หลักการประกอบอาหาร 
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ประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล นางณฐมน  เสมือนคิด 
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย 2545 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวิทยาลัยราชมงคล  

วิทยาเขตบางพระ 
ไทย 2537 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
อดิศรา ตันตสุทธิกุล และณฐมน เสมือนคิด. (2556). “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาปรุงรส.”  

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น”  
ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2556. สงขลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 167 – 176.  

 
5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 

1. อาหารและโภชนาการ 
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3. เครื่องดื่ม 
4. เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 
5. จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 
6. จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 
7. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
8. เคมีอาหาร 1 
9. สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
10. เทคโนโลยีเนื้อ สัตว์ปีกและไข่ 
11. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
12. การแปรรูปสัตว์น้ำ 
13. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ประมง 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล นางสาวณิศรา  ปรีชานนท์ 
2. ตำแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

คศ.ม. คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2530 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2522 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
อภิชาติ พันชูกลาง, สุรีพร วิจิตรโสภา, อวิกา ศิริรัตนากร และณิศรา ปรีชานนท์. (2559). “การตรวจสอบเชื้อ

แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลล่า ด้วยวิธีพีซีอาร์และวิธีการย้อมสีแกรม.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 : การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น . สงขลา. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 1192 – 1196. 

 
5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 

1. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
2. การแปรรูปสัตว์น้ำ 
3. การวิเคราะห์อาหาร 
4. การควบคุมคุณภาพอาหาร 
5. การประกันคุณภาพอาหาร 
6. อาหารและโภชนาการ 
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
8. การถนอมอาหาร 
9. การแปรรูปอาหาร 
10. บรรจุภัณฑ์อาหาร 
11. เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 
12. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
13. สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
14. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
15. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  


