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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 

สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑอ์าหาร 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา  เทคโนโลยีการเกษตร/โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

หมวดที่ 1    ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : 25551641100363 
 ภาษาไทย :  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Food Production and 

Food Product Management 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร) 
 ชื่อยํอ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Technology (Food Production and Food Product 

Management) 
 ชื่อยํอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Food Production and Food Product Management) 
 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมํน๎อยกวํา 128 หนํวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตํางชาติที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎  
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต๎นไป 
 ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา  ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 1) 
 ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา  ในการประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 2) 
 ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที ่15 มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 1) 
 ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที ่17 พฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 2) 
 ได๎รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 1) 
 ได๎รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที ่9 มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 2) 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพและตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

เทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2562 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผู๎ประกอบการธุรกิจการผลิตและจ าหนํายผลิตภัณฑ์อาหารขนาดกลางและขนาดยํอม 
8.2 บุคลากรในธุรกิจผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดยํอม โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือหนํวยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข๎องกับอาหาร เชํน ร๎านอาหาร ร๎านเบเกอรี่ ร๎านเครื่องดื่ม โรงแรม โรงพยาบาล และครัวการบิน เป็นต๎น 
โดยรับผิดชอบในงานได๎หลากหลาย เชํน การจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การแปรรูป การควบคุมและ
ประกันคุณภาพ รวมถึงคลังสินค๎า เป็นต๎น 

8.3 ผู๎แทนจ าหนําย วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร สารเคมี วัตถุเจือปนอาหาร และเครื่องมือที่
เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอาหาร 

8.4 บุคคลากรในหนํวยงานภาครัฐ 
 

9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. นางนพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

- วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร 
- วท.บ. วาริชศาสตร ์

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2539 
2535 

2. นางสาวปริยากร บุญสํง  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ - บธ.ม. การจัดการธุรกิจเกษตร 
- ศ.บ. เศรษฐศาสตรเ์กษตร

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2557 
2554 

3. นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ - ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอาหาร  

- วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร 
- วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหาร

และโภชนาการ  

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2558 
 

2547 
2543 

4. นายอิทธิพร แก๎วเพ็ง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

- ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอาหาร 

- Ms.E. Food Engineering 
- วท.บ. วิศวกรรมแปรรปู 

อาหาร 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

- Mokpo National University 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล๎าเจ๎าคณุทหารลาดกระบัง  

2555 
 

2551 
2547 

5. นางสาวขนิษฐา  หมวดเอียด 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ - วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

- วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2557 
 

2551 

 



4 
มคอ.2 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ใช๎สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยูํในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ

โปรแกรมวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
สถานที่ฝึกปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย ได๎แกํ ห๎องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารปฏิบัติการ

อาหารฮาลาล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหนํวยงาน
ราชการ หนํวยงานเอกชน ที่เก่ียวข๎องกับหลักสูตรในรายวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานทางธุรกิจอาหาร การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศไทยในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 
2564) อยูํในชํวงเวลาที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การแขํงขันด๎านเศรษฐกิจจะเข๎มข๎นมากขึ้น สังคม
โลกมีความเชื่อมโยงใกล๎ชิดกันเป็นสภาพไร๎พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก๎าวล้ า กระทบตํอชีวิต
ความเป็นอยูํในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยํางมาก การเรํงพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด๎านเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยทํามกลางการแขํงขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก   

ดังนั้นทํามกลางแนวโน๎มโลกท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมํก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว ท าให๎แตํละประเทศ
เรํงกันพัฒนานวัตกรรม เพ่ือน ามาใช๎ในการเพ่ิมมูลคําผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตอันเป็นอาวุธส าคัญส าหรับ
การตํอสู๎ในสนามแขํงขันของโลกและใช๎ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเทศไทยได๎ก าหนด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุํงเน๎นการน าความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท าให๎เกิดสิ่งใหมํที่มี
มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการใหมํ ๆ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู๎คนในสังคม รวมถึงการใช๎นวัตกรรมส าหรับ
การพัฒนาสินค๎าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ๎านจนถึงระดับสูง ซึ่งมีผลตํอคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของ
ประชาชนในวงกว๎าง  สอดคล๎องกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0  ที่ต๎องการปรับเปลี่ยน
โครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม  เพ่ือให๎เกิดผลจริง
ต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎ว
ตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ซึ่งกลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกลุํมแรกที่
มีแนวทางการพัฒนาสร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ (New Startups) ด๎านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร  
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสังคมมีผลตํอพฤติกรรมผู๎ บริโภค การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคท าให๎เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหมํข้ึนมากมาย 

- แนวโน๎มในการด าเนินชีวิตอยํางพอเพียง มีผลให๎มีการปรับเปลี่ยนการบริโภคสูํธรรมชาติมากขึ้น 
โดยการลดหรือการเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตอาหาร เวลาในการผลิต ท าให๎เกิดผู๎ ประกอบการรายยํอย 
อุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญํต๎องมีการปรับตัวให๎สอดคล๎อง 

- ความตื่นตัวด๎านอาหารปลอดภัยและความใสํใจในสุขภาพของผู๎บริโภค มีผลตํอแนวโน๎มของการ
ผลิตอาหารและนวัตกรรมใหมํ ๆ ที่เก่ียวข๎องกับอาหาร และมีผลตํอการก าหนด การก ากับดูแลกฎหมายอาหาร  
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

- บุคลากรในวัยแรงงานสํวนใหญํเป็นกลุํม Generation Y  ซึ่งเติบโตมาในยุคของสังคมดิจิทัล 
บุคลิกและลักษณะโลกทัศน์ของบุคคลกลุํมนี้ สามารถเรียนรู๎เทคโนโลยีได๎อยํางรวดเร็ว มีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ แตํมีความอดทนต่ า ชอบที่เป็นเจ๎าของกิจการเอง มากกวํา
การเป็นลูกจ๎างบริษัท 

- นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน าไปตํอยอดในกลุํมอุตสาหกรรม
อาหาร พัฒนาไปในด๎านสร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํด๎วยเทคโนโลยีการอาหาร  

ดังนั้นจึงจ าเป็นต๎องผลิตบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เพ่ือผลิตอาหารและ
พัฒนานวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารในท๎องถิ่นให๎มีความสามารถแขํงขันในตลาดทั้งในและ
ตํางประเทศ รวมถึงความรู๎เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ สามารถเป็นผู๎ประกอบการทางด๎านธุรกิจอาหารรายใหมํที่
มีคุณภาพ และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับอาหาร   
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ได๎เปิดรับนักศึกษามา

ตั้งแตํปีการศึกษา 2556 บัณฑิตรุํนแรกของหลักสูตรประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิเชํน เจ๎าหน๎าที่ฝุาย
ควบคุมคุณภาพและฝุายรับวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู๎จัดการร๎านและฝุายผลิต ในธุรกิจเบเกอรี่ 
ธุรกิจจ าหนํายสินค๎าและอาหาร เจ๎าของธุรกิจของตนเองทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ได๎แกํ ร๎านมินิมาร์ท  
ผลิตอาหารและขนมจ าหนํายและฝากขายตามร๎าน ชํวยพัฒนาธุรกิจของครอบครัว เชํน โรงงานน้ าดื่ม  
ร๎านติ่มซ า ร๎านน้ าชา นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไมํเก่ียวข๎องกับอาหาร เชํน จ าหนํายสินค๎าออนไลน์ หรือเป็น
ฝุายขายในกลุํมสินค๎าอ่ืน ๆ ซึ่งยังคงใช๎ทักษะทางด๎านการจัดการและการขายที่ได๎จากการศึกษาในหลักสูตรนี้
ในการประกอบอาชีพจริงทั้งสิ้น  จากแนวทางการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยี 
การพัฒนาหลักสูตรจึงต๎องทันสมัยและสอดคล๎องกับสภาวะปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน๎มของอุตสาหกรรมอาหาร พฤติกรรมผู๎บริโภค และการประกอบธุรกิจที่
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เกี่ยวข๎องกับอาหาร ดังนั้นหลักสูตรต๎องผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ และความสามารถในการด าเนินการ
ธุรกิจ และการผลิตอาหารได๎ โดยให๎ความส าคัญตํอประเด็นดังตํอไปนี้ 

(1) การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน และสามารถตํอยอดทางธุรกิจได๎ 
(2) สามารถน าทักษะในการจัดการมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินธุรกิจอาหารได๎ 
(3) มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาตํอรอง และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการผลิตและการ

จ าหนํายผลิตภัณฑ์อาหาร 
(4) มีความรับผิดชอบตํอวิชาชีพและสังคม 
จากผลการวิจัยศึกษาความเป็นไปได๎ของหลักสูตร พบวําวิชาที่มีความจ าเป็นตํอการศึกษาใน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ได๎แกํ วิชาการแปรรูปอาหาร 
การจัดการวัตถุดิบ การประเมินคุณภาพทางด๎านประสาทสัมผัส การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ การ
ประกันคุณภาพ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ และการเป็นผู๎ประกอบการ ทักษะที่
นักศึกษายังขาดและต๎องการเพ่ิมเติม ได๎แกํ วิชาภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการธุรกิจ
อาหาร และเทคนิคการขาย ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงด๎วยการเพ่ิมเติมบางรายวิชาที่มีความจ าเป็น 
ได๎แกํ หลักการตลาด องค์การและการจัดการสมัยใหมํ การเขียนแผนธุรกิจอาหาร แนวทางอาชีพและการ
วางแผนอนาคต การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร นวัตกรรมอาหาร พฤติกรรมผู๎บริโภคในธุรกิจอาหาร 
เทคนิคการขายและเจรจาตํอรองในธุรกิจอาหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
จากผลของสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่เป็นเหตุให๎จ าเป็นต๎องเรํง

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด๎านเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย ทางสถาบันจึงเรํงด าเนินการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารในท๎องถิ่นให๎มีความสามารถแขํงขันในตลาดทั้งในและตํางประเทศ ให๎
บัณฑิตมคีวามรู๎เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ สามารถเป็นผู๎ประกอบการทางด๎านธุรกิจอาหารรายใหมํที่มีคุณภาพ 
และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับอาหาร ซึ่งสอดคล๎องกับพันธกิจของสถาบัน ดังนี้ 

- พันธกิจข๎อ 1 “จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท๎องถิ่นให๎มี
คุณภาพและคุณธรรม” ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได๎มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให๎นักศึกษา
ได๎เรียนรู๎ในรายวิชาที่มีความหลากหลายและทันสมัยตํอการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด๎านตํางๆ ตั้งแตํ
ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารตําง ๆ การควบคุม
คุณภาพและกฎหมายอาหาร ตลอดจนความรู๎เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ รวมถึงได๎มีการสอดแทรกและปลูกฝัง
ทางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือมุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม มีทักษะ สามารถน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหารไปประกอบอาชีพของตนเองได๎ 

- พันธกิจข๎อ 2 “บริการวิชาการ และการถํายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนฐาน
ของการมีสํวนรํวม”  พันธกิจข๎อ 5 “วิจัย และพัฒนาเพ่ือสร๎างสมองค์ความรู๎ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของท๎องถิ่น” 
และพันธกิจข๎อ 6 “สํงเสริม สืบสาน และสร๎างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ” หลักสูตรมี
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การจัดการเรียนการสอนโดยการสนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํจากการค๎นคว๎า การวิจัย และการบริการ
วิชาการทางด๎านผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถน าไปพัฒนาตํอยอดวัตถุดิบทางการเกษตรในท๎องถิ่นได๎ โดยบูรณาการ
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ให๎เกิดประโยชน์ตามความต๎องการของชุมชน เน๎นกระบวนการเรียน
การสอนให๎มีการน าผลิตภัณฑ์อาหารที่ได๎ปฏิบัติในรายวิชาไปพัฒนาตํอยอดเป็นผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เพ่ือสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ  

- พันธกิจข๎อ 7 “เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน” 
หลักสูตรมีรายวิชาที่สํงเสริมให๎นักศึกษามีทักษะทางด๎านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การสร๎าง
แนวความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบและสร๎างสรรค์นวัตกรรม
อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมไปถึงความรู๎เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ เพ่ือมุํงผลิตบัณฑิตให๎มีทักษะ
ปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะการเป็นผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพพร๎อมก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

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

หลักสูตรนี้มีรายวิชาทีต่๎องเรียนจากคณะอ่ืน ๆ ดังนี้ 
  13.1.1 กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  13.1.2 กลุํมวิชาวิทยาการจัดการ ได๎แกํ รายวิชาหลักการตลาด องค์การและการจัดการสมัยใหมํ 
จัดการเรียนการสอนโดย คณะวิทยาการจัดการ 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไมํมี 
 13.3 การบริหารจัดการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู๎แทนจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ในคณะที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ให๎บริการการสอน 
วิชาตํางๆ และจัดการด๎านเนื้อหาสาระของรายวิชาตําง ๆ การจัดท า มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6,  
การจัดตารางเวลาเรียน ตารางเวลาสอบ การจัดกลุํมนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐานความรู๎ และการจัดท า มคอ.7 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานอยํางตํอเนื่อง 
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หมวดที่   2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  สร๎างบัณฑิตที่เป็นนักการผลิตและนักการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสูํการสร๎างนวัตกรรมสนองนโยบาย
การพัฒนาประเทศ 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นหลักสูตร 
สหวิทยาการทางด๎านเทคโนโลยีอาหาร การจัดการและธุรกิจ เพ่ือสนองความต๎องการบุคลากรของประเทศ
ด๎านการผลิตและการจัดการธุรกิจอาหาร หลักสูตรนี้จึงเน๎นให๎นักศึกษามีความสามารถในการผลิต บริหาร
จัดการและท าธุรกิจได๎ โดยให๎ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคูํกับภาคปฏิบัติ เน๎นการจัด
กิจกรรมให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง รํวมกับการสํงเสริมความรู๎และประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง
กับผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎และเกิดทักษะตําง ๆ จากสถานการณ์จริงในการเป็น
ผู๎ประกอบการ อันเป็นแนวทางที่นักศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพด๎านธุรกิจอาหารของตนเองหรือเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ตลอดจนสามารถน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารในท๎องถิ่นให๎เป็นที่ยอมรับ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.3.1 มีทักษะในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน สามารถตํอยอดทาง 
ธุรกิจได ๎
  1.3.2 มีทักษะในการจัดการ สามารถประยุกต์ใช๎ในการด าเนินธุรกิจอาหารได๎  
  1.3.3 มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาตํอรอง และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการผลิตและ
การจ าหนํายผลิตภัณฑ์อาหาร 
  1.3.4 มีความรับผิดชอบตํอวิชาชีพและสังคม 
 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มีแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรที่ประกอบด๎วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบํงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวํา
จะแล๎วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. และ
สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎ใช๎บัณฑิต 

1. ปรับปรุงหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 
2. ก ากับ สนับสนุน และสํงเสริมให๎

มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎

บัณฑิต 

หลักฐาน 
1. รายงานการประเมินและปรับปรุง

หลักสูตร 
2. ค าสั่งแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. รายงานผลการส ารวจความต๎องการ

และความพึงพอใจในการใช๎บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 
1. มีการจัดท า มคอ.3-มคอ.7 และ

รายงานการประเมินของหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา 

2. มีรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อยํางน๎อย 5 คน 

3. ได๎คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ ย 
ไมํน๎อยกวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2. พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะทาง
วิ ช า ชี พ  ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1. สํงเสริมและสนับสนุนการฝึก
ปฏิบัติทางวิชาชีพของนักศึกษา 

2. สํงเสริมและสนับสนุนทักษะ
ภาษาตํางประเทศ 

หลักฐาน 
1. จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพ 
2. การเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ด๎านภาษาของคณะ/มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ี 
1. มีการฝึกปฏิบัติงานไมํต่ ากวํา 180 

ชั่ ว โ มง  นอก เหนื อจ ากการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจ
ศึกษา 

2. มี ก า ร เ ข๎ า รํ ว ม กิ จ ก ร ร ม 
ไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 ของกิจกรรม
ทั้งหมด 

3. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎
ความสามารถ และทักษะ
ทางวิชาชีพ 

1. สํ ง เ ส ริ มและสนั บสนุ นกา ร
จัดการ เรี ยนการสอนที่ เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

หลักฐาน 
1. จ านวนอาจารย์ที่ได๎รับการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. สํงเสริมและสนับสนุนการเข๎า

รํ ว ม ป ร ะ ชุ ม  สั ม ม น า แ ล ะ
ฝึกอบรมของคณาจารย์ และ 
บุคลากร 

3. สํ ง เ ส ริ มและสนั บสนุ นกา ร
บริการวิชาการ 

4. ส ํงเสริมและสนับสนุนคณาจารย์
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ 

2. จ านวนการเข๎ารํวมประชุม สัมมนา
และฝึกอบรมของคณาจารย์ และ
บุคลากร 

3. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ 
4. จ า น วนผล ง านทา ง วิ ช า ก า รที่

เผยแพรํ 
ตัวบ่งช้ี 
1. อาจารย์ได๎รับการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญอยํางน๎อย 1 คนตํอปี 

2. อาจารย์เข๎ารํวมประชุม สัมมนาและ
ฝึกอบรม อยํางน๎อย 1 ครั้งตํอปี  

3. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
เ ข๎ า รํ ว ม ป ร ะชุ ม  สั ม มน า แล ะ
ฝึกอบรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50  
ตํอปี 

4. มีกิจกรรมบริการวิชาการอยํางน๎อย 
1 กิจกรรมตํอปี 

5. อาจารย์ มี การ เผยแพรํ ผลงาน
วิชาการอยํางน๎อย 1 เรื่องตํอ 3 ปี 

4. จัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎เ พ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน 

1. จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

2. พัฒนาและปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ 

หลักฐาน 
1. แผนงบประมาณของหนํวยงาน 
2. จ านวนโครงการปรับปรุงสถานี

ปฏิบัติการ 
ตัวบ่งช้ี 
1. มีการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนอยํางน๎อย 1 ครั้ง
ตํอปี 

2. มีโครงการปรับปรุงสถานีปฏิบัติการ
อยํางน๎อย 1 โครงการตํอปี 
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หมวดที่   3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ ข๎อก าหนดตําง ๆ เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนสามารถจัดได๎โดยให๎อยูํในดุลยพินิจของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมํมี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทํา  
  2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ๎วนตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข๎าศึกษา (ภาคผนวก ก) 



12 
มคอ.2 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า/ 2.4 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
1. ปัญหาการปรับตัวที่เปลี่ยนจากนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษามาเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ เพ่ือแนะน าระบบ

การ เรี ยนการสอน และการด า เนินชีวิ ตใน
มหาวิทยาลัย 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางคณาจารย์ 
ศิษย์เกํา นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาแรกเข๎า 
เพ่ือการวางเปูาหมายชีวิตการวางแผนการเรียน
และการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยให๎เหมาะสม 

3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน๎าที่สอดสํองดูแล 
ตักเตือน ให๎ค าปรึกษาแนะน า โดยให๎ผู๎ปกครองมี
สํวนรํวม 

2. นั กศึ กษามี คว ามรู๎ แ ละทั กษะ พ้ืนฐ านด๎ าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย คํอนข๎างต่ า 

1. จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร๎ อมในรายวิช า
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย ให๎กับนักศึกษาแรกเข๎า  

2. โครงการสอนเสริมในรายวิชาตําง ๆ ตามความ
จ าเป็น 

3. สํ ง เ ส ริ ม ให๎ นั ก ศึ กษ า ได๎ ใ ช๎ ภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 

 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 50 50 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
  ใช๎งบประมาณเงินรายได๎และรายจํายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. งบประมาณเงินรายได้      
- คํา FTES ตํอปี 29.17 55.56 104.17 136.11 136.11 
- คําหัวจริงตํอเทอม 2,552.00 2,532.00 2,656.00 2,649.00 2,649.00 
- จ านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 50 100 150 200 200 

รวม 127,600.00 253,200.00 398,400.00 529,800.00 529,800.00 
2. งบประมาณรายจ่าย      
- คําหัวจริงตํอปี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
- จ านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 50 100 150 200 200 

รวม 150,000.00 300,000.00 450,000.00 600,000.00 600,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 277,600.00 553,200.00 848,400.00 1,129,800.00 1,129,800.00 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผํานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผํานสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  การเทียบโอนหนํวยกิตจากสถาบันอื่น ให๎เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการ
โอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ข) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 128 หนํวยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

โครงสร๎างหลักสูตร  แบํงเป็นหมวดวิชาที่สอดคล๎องกับท่ีก าหนดไว๎ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
- บังคับเรียน  9 หนํวยกิต 
- เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 

1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 
- บังคับเรียน  3 หนํวยกิต 
- เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

1.3 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 

- บังคับเรียน  3 หนํวยกิต 

- เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกติ 

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 43 หนํวยกิต 
 2.1.1 กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หนํวยกิต 
 2.1.2 กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี 31 หนํวยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด๎าน ไมํน๎อยกวํา 41 หนํวยกิต 
 2.2.1 กลุํมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 
  - บังคบัเรียน 30 หนํวยกิต 
  - เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
 2.2.2 กลุํมวิชาโครงงาน  ไมํน๎อยกวํา 5 หนํวยกิต 
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ วิชาการบูรณาการการเรียนรู๎รํวมการท างาน  

ไมํน๎อยกวํา 8 หนํวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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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  
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 English for Today’s World  
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
 English at Work  
 

- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
GEL0301 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Indonesian for Communication  
GEL0303 ภาษาพมําเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  
GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   
GEL0305 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 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 วิถีลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 
 Songkhla Lake Basin Living  
 

- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religions 
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GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6) 
 Human and Aesthetics  
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development  
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Man and Changing World  
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ 3(3-0-6) 
 Information for Learning  
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Fundamental Law for Quality of Life  
GEH0408 เรียนรู๎คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 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  
 

- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 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 อาหารและโภชนาการเบื้องต๎น 3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition  
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
 Integrated Health Care  
GES0801 งานชํางในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Jobs on a Daily Basis  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 92  หน่วยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 43  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12  หน่วยกิต 

5101101 คณิตศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 

3(3-0-6) 

 Mathematics for Food Production and Food 
Product Management 

 

5101102 วิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 

1(1-0-2) 

 Sciences for Food Production and Food 
Product Management 

 

5101103 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

2(0-4-2) 

 Sciences for Food Production and Food 
Product Management Laboratory 

 

5101105 เคมีอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 

1(1-0-2) 

 Food Chemistry for Food Production and Food 
Product Management 

 

5101106 ปฏิบัติการเคมีอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

2(0-4-2) 

 Food Chemistry for Food Production and Food 
Product Management Laboratory 

 

5101107 จุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

1(1-0-2) 

 Food Microbiology for Food Production and 
Food Product Management 

 

5101108 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

2(0-4-2) 

 Food Microbiology for Food Production and 
Food Product Management Laboratory 
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2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 31  หน่วยกิต 

3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหมํ 3(3-0-6) 
 Organization and Modern Management  
5101001 แนวทางอาชีพและการวางแผนอนาคต 1(1-0-2) 
 Career Guidance and Future Planning  
5101104 อาหารและโภชนาการพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Basics of Food and Nutrition  
5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 1(1-0-2) 
 Food Processing Technology I  
5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 2(0-4-2) 
 Food Processing Technology Laboratory I  
5102403 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 1(1-0-2) 
 Food Processing Technology II  
5102404 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 2(0-4-2) 
 Food Processing Technology Laboratory II  
5103001 ภาษาอังกฤษส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์

อาหาร 
3(2-2-5) 

 English for Food Production and Food Product 
Management 

 

5103301 เทคนิคการขายและการเจรจาตํอรองในธุรกิจอาหาร 1(1-0-2) 
 Salesmanship and Negotiation in Food Business  
5103302 การขายและการเจรจาตํอรองในธุรกิจอาหาร 2(0-4-2) 
 Sales and Negotiation in Food Business   
5103401 การวางแผนและการจัดการการผลิตอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Planning and Production Management  
5103603 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 1(1-0-2) 
 Food Quality Assurance and Food Safety  
5103604 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของ

อาหาร 
2(0-4-2) 

 Food Quality Assurance and Food Safety 
Laboratory 
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5103901 สัมมนา 1(0-3-2) 
 Seminar  
5104201 การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานอาหาร 3(2-2-5) 
 Logistics and Food Supply Chain Management  
5104701 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์

อาหาร 
3(2-2-5) 

 Information Technology for Food Product  
Management 

 

 
 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 41  หน่วยกิต 
2.2.1  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 36  หน่วยกิต 

- บังคับเรียน 30  หน่วยกิต 
3541102  หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 1(1-0-2) 
 Production and Bakery Business Management  
5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 2(0-4-2) 
 Production and Bakery  Business Managment 

Laboratory 
 

5102301 หลักการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร 1(1-0-2) 
 Principles of Entrepreneurship in Food Business  
5102302 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร 2(0-4-2) 
 Entrepreneurship in Food Business  
5102303 พฤติกรรมของผู๎บริโภคในธุรกิจอาหาร 2(1-2-3) 
 Consumer Behavior in Food Business  
5102405 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3) 
 Food Packaging Technology  
5103201 การเขียนแผนธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Business Plan  
5103501 เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 2(1-2-3) 
 Sensory Evaluation Technique   
5103502 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
 Principles of Food Product Development  
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5103503 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 
 Food Product Development Laboratory  
5103504 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท๎องถิ่น 1(1-0-2) 
 Product Development of Traditional Food 

Products 
 

5103505 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท๎องถิ่น 2(0-4-2) 
 Product Development of Traditional Food 

Products Laboratory 
 

5103601 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
 Quality Control of Food Products  
5103602 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 
 Quality Control of Food Products Laboratory  
5104001 การฝึกอบรมและการถํายทอดเทคโนโลยี 1(0-3-2) 
 Training and Technology Transfer  
5104501 นวัตกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
 Food Innovation  

 
 

- เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
5103402 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 1(1-0-2) 
 Production Technology of Beverage Products   
5103403 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 2(0-4-2) 
 Production Technology of Beverage Products 

Laboratory 
 

5103404 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม๎ และธัญพืช 1(1-0-2) 
 Production Technology of Vegetable Fruit and 

Cereal Products 
 

5103405 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม๎ และ
ธัญพืช 

2(0-4-2) 

 Production Technology of Vegetable Fruit and 
Cereal Products Laboratory 

 

5103406 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม 1(1-0-2) 
 Production Technology of Dairy Products 
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5103407 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม 2(0-4-2) 
 Production Technology of Dairy Products 

Laboratory 
 

5103408 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 1(1-0-2) 
 Production Technology of Fishery Products   
5103409 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 2(0-4-2) 
 Production Technology of Fishery Products 

Laboratory 
 

5103410 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  1(1-0-2) 
 Production Technology of Meat Products  
5103411 ปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 2(0-4-2) 
 Production of Meat Products Laboratory  
5103701 การประยุกต์ใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการ 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 
3(2-2-5) 

 Application Software Packages for  
Food Product Management 

 

5104202 การจัดการธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Business Management  
5104203 ประเด็นปัจจุบันในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
 Current Topics in Food Business   
5104502 เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 1(1-0-2) 
 Healthy Food Products Technology   
5104503 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 2(0-4-2) 
 Healthy Food Products Technology Laboratory  
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2.2.2  กลุ่มวิชาโครงงาน  ไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต 
 

5103902 ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 
 Research Methodology  
5103903 โครงการพิเศษ 3(0-6-3) 
 Special Project  

 

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 
ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8  หน่วยกิต 
 

5104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

2(0-4-2) 

 Preparation for Experience in Food Production 
and Food Product Management 

 

5104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

6(540) 

 Experience in Food Production and Food  
Product Management 

 

 

กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา 8  หน่วยกิต 
 

7003506 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษาด๎านการผลิตและ 
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

2(1-2-3) 

 Co-operative Education Preparation for Food 
Production and Food Product Management 

 

7004506 สหกิจศึกษาด๎านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 6(640) 
 Co-operative Education for Food Production and 

Food Product Management 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
หมายเหตุ 

1. หากนักศึกษาไมํมีคุณสมบัติตามหลักสหกิจศึกษา ให๎ลงทะเบียนเรียนกลุํม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. กรณีนักศึกษาผํานการเรียนในรายวิชา 7003506 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษาด๎านการผลิต

และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารแล๎ว แตํไมํสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได๎หรือเหตุผลใดก็ตาม ให๎นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร โดยไมํต๎องลงทะเบียนรายวิชา 5104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
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  ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
   เลขรหัสประจ ารายวิชา  ประกอบด๎วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัส  3 ตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาและหมูํวิชา 
เลขรหัส  ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี  หรือระดับความยากงําย 
เลขรหัส  ตัวที่ 5 หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขรหัส  ตัวที่ 6,7 หมายถึง ล าดับกํอนหลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   เลขรหัสตัวที่ 5 ได๎จัดลักษณะเนื้อหารายวิชาไว๎ ดังนี้ 
0  หมูํวิชาที่นอกเหนือจากสาขาการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 510-0-- 
1  วิทยาศาสตร์การอาหาร 510-1-- 
2  การจัดการธุรกิจอาหาร 510-2-- 
3  การตลาดธุรกิจอาหาร 510-3-- 
4  เทคโนโลยีการผลิตอาหาร 510-4-- 
5  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 510-5-- 
6  การควบคุมคุณภาพอาหาร 510-6-- 
7  เทคโนโลยีสารสนเทศ 510-7-- 
8  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 510-8-- 
9  การสัมมนา/โครงการพิเศษ 510-9-- 

 
ความหมายของจ านวนหนํวยกิต 

ตัวอยํางเชํน   3(2-2-5) 
เลขตัวที่ 1  หมายถึง จ านวนหนํวยกิตรวม 
เลขตัวที่ 2  หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีตํอสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติตํอสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด๎วยตนเองตํอสัปดาห์ 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับกํอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากงําย 

หมวดวิชาและหมูํวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 6 

เฉพาะพ้ืนฐาน 5101001 แนวทางอาชีพและการวางแผนอนาคต 1(1-0-2) 
5101101 คณิตศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6) 
5101102 วิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
5101103 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการ

ผลิตภัณฑ์อาหาร 
2(0-4-2) 

เฉพาะด๎าน 
(บังคับ) 

5101104 อาหารและโภชนาการพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 15 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 6 

เฉพาะพ้ืนฐาน 5101105 เคมีอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
5101106 ปฏิบัติการเคมีอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์

อาหาร 
2(0-4-2) 

5101107 จุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 

1(1-0-2) 

5101108 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

2(0-4-2) 

เฉพาะด๎าน 
(บังคับ) 

3541102 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 1(1-0-2) 
5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 9 

เฉพาะพ้ืนฐาน 3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหมํ 3(3-0-6) 
5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 1(1-0-2) 
5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 2(0-4-2) 

เฉพาะด๎าน 
(บังคับ) 

5102301 หลักการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร 1(1-0-2) 
5102302 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร 2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 9  

เฉพาะพ้ืนฐาน 5102403 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 1(1-0-2) 
5102404 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 2(0-4-2) 

เฉพาะด๎าน 
(บังคับ) 

5102303 พฤติกรรมของผู๎บริโภคในธุรกิจอาหาร 2(1-2-3) 
5102405 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

5103301 เทคนิคการขายและการเจรจาตํอรองในธุรกิจอาหาร 1(1-0-2) 
5103302 การขายและการเจรจาตํอรองในธุรกิจอาหาร 2(0-4-2) 
5103401 การวางแผนและการจัดการการผลิตอาหาร 3(2-2-5) 
5103901 สัมมนา 1(0-3-2) 

เฉพาะด๎าน 
(บังคับ) 

5103501 เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 2(1-2-3) 
5103502 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร 1(1-0-2) 
5103503 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 
5103601 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
5103602 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 

โครงงาน 5103902 ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 
รวมหน่วยกิต 17 

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

5103001 ภาษาอังกฤษส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
5103603 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 1(1-0-2) 
5103604 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 2(0-4-2) 

เฉพาะด๎าน 
(บังคับ) 

5103201 การเขียนแผนธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) 
5103504 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท๎องถิ่น 1(1-0-2) 
5103505 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท๎องถิ่น 2(0-4-2) 

เฉพาะด๎าน 
(เลือก) 

510xxxx เลือกเรียน 3 

โครงงาน 5103903 โครงการพิเศษ    3(0-6-3) 
รวมหน่วยกิต 18 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

5104201 การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานอาหาร 3(2-2-5) 
5104701 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 

เฉพาะด๎าน 
(บังคับ) 

5104001 การฝึกอบรมและการถํายทอดเทคโนโลยี 1(0-3-2) 
5104501 นวัตกรรมอาหาร 2(2-0-4) 

เฉพาะด๎าน 
(เลือก) 

510xxxx เลือกเรียน 3 

ฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ 

5104801 
 

7003506 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร   หรือ 
การเตรียมความพร๎อมสหกิจด๎านการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

2(0-4-2) 
 

2(1-2-3) 
 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต 17 

 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ 
5104802 

 
7004506 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร   หรือ 
สหกิจศึกษาด๎านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

6(540) 
 

6(640) 
รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
  

 3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
 พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  และ
การเขียน  ให๎มีความรอบรู๎และสามารถใช๎ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  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 
 พัฒนาผู๎ เรียนให๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช๎ในการศึกษาและการ
ด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

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

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English at Work 
 ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในบริบทของการท างาน  และสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณ์งาน  และบริบทอ่ืนๆของ
การท างาน 
 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 
 การฝึกทักษะด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  และการเขียน  โดยเน๎น
ทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด๎าน
วัฒนธรรม  เพื่อการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 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 
 การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด  การอําน  และการเขียน  โดยเน๎น
ทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบททางด๎าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 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 
 การฝึกทักษะด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  และการเขียนภาษาพมํา  
โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Burmese, focusing on listening and speaking for daily 
life. 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication  
 เรียนรู๎ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึกทักษะฟัง  พูด  
อําน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  เรียนรู๎การศึกษาค๎นคว๎าภาษาจีนด๎วย
ตนเองผํานเทคโนโลยีสมัยใหมํ  พร๎อมทั้งเรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตําง
ระหวํางวัฒนธรรมไทยจีน 
 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. 
 

3(3-0-6) 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 
 ฝึกทักษะการใช๎ภาษาญี่ปุุน โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูด เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และเสริมสร๎างความเข๎าใจด๎านสังคมและวัฒนธรรม
ระหวํางไทยและญี่ปุุน 
 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 
 การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. 
 

3(3-0-6) 
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3.1.5.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
Songkhla Lake Basin Living 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  เศรษฐกิจ  
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชด าริ  รวมทั้ง
สร๎างจิตสาธารณะ  สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน๎าที่พลเมือง 
 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. 
 

3(3-0-6) 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 
Philosophy and Religions 
 ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและศาสนา  
สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกตํางระหวํางปรัชญาและศาสนา 
คุณคําที่แท๎จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค าสอนของศาสนาตํางๆ น า
หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให๎เกิด
สันติภาพและสันติสุข 
 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 
 แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต๎น  องค์ประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  และ
ศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self-Development 
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข๎าใจตนเองและผู๎อ่ืน  การพัฒนาตนด๎าน
รํางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตํอสังคม มี
ทักษะชีวิต  ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร๎างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุ
วัฒนธรรม เพ่ือการอยูํรํวมกัน การท างานอยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 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. 
 

3(3-0-6) 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง  
Man and Changing World 
 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เน๎นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 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  ความส าคัญ  และความต๎องการสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหลํงสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค๎นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
การประเมินสารสนเทศ  การอ๎างอิงและบรรณานุกรม  การน าเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบตํางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
 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  รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมด๎านการปูองกัน
การทุจริต 
 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 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 
Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
 ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการด ารงชีวิต การฝึกสติ 
สมาธิ การสร๎างศรัทธาและปัญญา การน าหลักธรรมมาใช๎ในการปูองกัน 
แก๎ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 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 
 พัฒนาการความรํวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท
ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทํามกลางกระแสโลก
จากฐานแนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 Development of ASEAN community, its status and role in 
the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self-adjustment of Thailand in ASEAN context and 
sustainable development. 
 

3(3-0-6) 

 



35 
มคอ.2 

 3.1.5.1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

GES0501 วิเคราะห์การคิด 
Thinking Analysis 
 กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล 
 Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision 
making, information technology for data analysis and presentation. 

 

3(2-2-5) 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
Life and Environment  
 ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและมลพิษ สิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ าวัน
รวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการปูองกันและควบคุม
มลพิษ ความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิต หลักการอนุรักษ์
พลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือ
น าไปสูํแนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงไปใช๎ประโยชน์ได๎ในชีวิตจริง
 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 
 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
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 
 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการเกษตร 
 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  ความต๎องการพลังงานและสารอาหารของ
รํางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี  สภาวะอาหาร
และโภชนาการในปัจจุบัน 
 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  การดูแลสุขภาพแบบ 
บูรณาการ  ด๎านอาหาร  การออกก าลังกาย  และการจัดการความเครียด   
เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแก๎ไขความเชื่อที่ผิดทางด๎านสุขภาพ
 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 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 
Jobs on a Daily Basis 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือชํางพ้ืนฐาน  การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟูาภายในบ๎านและส านักงาน  ระบบสุขภัณฑ์  ระบบแสง
สวําง  การตํอวัสดุ และการเพิ่มมูลคําวัสดุเหลือใช๎ 
 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(2-2-5) 
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 3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 3.1.5.2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 3.1.5.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5101101 คณิตศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

Mathematics for Food Production and Food Product 
Management 
 จ านวนเต็ม เศษสํวน เลขยกก าลัง สมการ การค านวณพ้ืนที่ ปริมาตร
รูปทรงตํางๆ การแปลงหนํวย คําเฉลี่ยและการกระจายข๎อมูล ร๎อยละและการ
ประยุกต์ใช๎ 
 Integral number, fraction, logarithm, equation, calculation of 
area and volume of various shapes, unit conversion, mean, data 
distribution, percentage and their applications. 
 

3(3-0-6) 

5101102 วิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Sciences for Food Production and Food Product Management  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101103 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับ

การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101103 Sciences for Food 

Production and Food Product 
Management Laboratory 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช๎เครื่องชั่ง ตวง วัด คุณสมบัติ
ของสสารและการจ าแนกสสาร ธาตุและสารประกอบ สารชีวโมเลกุล ระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล๎อม และหํวงโซํอาหาร สิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน  
 Scientific process skills, the use of measurement instruments, the 
properties of substances and classification, elements and compounds, 
biomolecules, ecosystem, environment, food chain, organism, motion, 
work and energy. 
 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5101103 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Sciences for Food Production and Food Product Management 
Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101102  วิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิต

และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101102  Sciences for Food 

Production and Food Product 
Management  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เคมีพ้ืนฐาน ชีววิทยา
พ้ืนฐาน และฟิสิกส์พื้นฐาน ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Practical laboratory related to basic chemistry, biology and 
physics for Food Production and Food Product Management. 
 

2(0-4-2) 
 

5101105 เคมีอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Food Chemistry for Food Production and Food Product 
Management  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101106 ปฏิบัติการเคมีอาหารส าหรับการ

ผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101106 Food Chemistry for Food 

Production and Food Product 
Management Laboratory  

 ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับองค์ ประกอบทางเคมี ในอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารในระหวํางการแปรรูป การเก็บรักษา และการ
จัดการเพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร  
 Principle knowledge of chemical composition of food, 
chemical changes related to the constituents of foods during 
processing, storage and suggested ways to prevent their changes. 
Food additives and the related demonstrations both conceptually. 
 
 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5101106 ปฏิบัติการเคมีอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Food Chemistry for Food Production and Food Product  
Management Laboratory   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101105 เคมีอาหารส าหรับการผลิตและ

การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101105 Food Chemistry for Food 

Production and Food Product 
Management  

 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและตรวจสอบคุณภาพ
ทางเคมีของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดตํางๆ 
 Practice in chemical composition analysis of food products 
and theirs chemical qualities. 
 

2(0-4-2) 

5101107 จุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Food Microbiology for Food Production and Food Product 
Management 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101108 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร

ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 

Co-requisite : 5101108 Food Microbiology for Food 
Production and Food Product 
Management Laboratory 

 ความรู๎ พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของ 
จุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช๎ในการแปรรูป การเสื่อมเสียและการเนําเสียของ
อาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ  
 Basic microbiology, factors affecting the growth of 
microorganisms in foods, microorganisms in food processing, the 
deterioration and spoilage of foods, food control and 
microorganisms control in food, foodborne disease. 
 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5101108 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 
Food Microbiology for Food Production and Food Product 
Management Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101107 จุลชีววิทยาอาหารส าหรับการ

ผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101107 Food Microbiology for Food 

Production and Food Product 
Management  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร 
การแปรรูปโดยใช๎จุลินทรีย์ การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารเบื้องต๎น 
 Practical laboratory related to factors affecting the growth of 
microorganisms in food, microorganisms in food processing and the 
basic analysis method of food microbiology. 
 

2(0-4-2) 

 
 3.5.1.2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
 

3561102 

  

องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
Organization and Modern Management 
 แนวคิด ทฤษฎีขององค์การ ประเภทขององค์การ สภาวะแวดล๎อมทางการ
จัดการ หน๎าที่และกระบวนการในการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ 
การจัดคนเข๎าท างาน การสั่งการ ภาวะผู๎น าและการควบคุม การจูงใจ การ
ติดตํอสื่อสารในองค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหมํ จริยธรรมในการจัดการ
องค์การ 
 Concept of organization, organization theories, types of 
organization, management environment, function and process in 
management, planning, organizing, staffing, leading, controlling, 
motivation, communication in organization, technique in modern 
management and ethics in organization management. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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5101001 แนวทางอาชีพและการวางแผนอนาคต 
Career Guidance and Future Planning 
 การสร๎างแรงบันดาลใจในการเป็นผู๎ประกอบการและอาชีพที่เกี่ยวข๎อง
กับธุรกิจอาหาร ตลอดจนการวางแผนการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  
 Motivational creation of entrepreneurship and related 
careers in the food business, career planning after graduation. 
 

1(1-0-2) 

5101104 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 
Basics of Food and Nutrition 
 ชนิดและความส าคัญของสารอาหาร การยํอยและการดูดซึมสารอาหาร 
ความต๎องการพลังงานและสารอาหารของรํางกาย ภาวะโภชนาการ ผลของการ
แปรรูปและการเก็บรักษาตํอสารอาหาร ฉลากโภชนาการ และอาหารเพ่ือสุขภาพ 

Types and importance of nutrients, such as digestion and 
absorption of nutrients, energy and nutrients for human, nutritional 
status, effects of food processing and storage on food nutrition, 
nutritional labels and healthy food.  

 

2(2-0-4) 

5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1  
Food Processing Technology I 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูป

อาหาร 1 
Co-requisite : 5102402 Food Processing Technology 

Laboratory I 
คุณลักษณะ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบอาหาร สาเหตุของการ

เสื่อมเสีย ปัจจัยที่ต๎องควบคุม หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยการ
ใช๎ความร๎อน การทอด การท าแห๎ง การท าให๎เข๎มข๎น  
 Characteristics, handling and preparation of food raw 
materials, causes of food deterioration and factors to control. The 
principles and food processing technology, such as thermal 
process, frying, drying, concentration process. 
 
 

1(1-0-2) 
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5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 
Food Processing Technology Laboratory I 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 
Co-requisite : 5102401 Food Processing Technology I 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการและการเตรียมวัตถุดิบอาหาร การใช๎
ความร๎อน การทอด การท าแห๎งอาหาร และการท าให๎อาหารเข๎มข๎น  
 Practical laboratory related to the handling and preparation 
of food raw materials, thermal process, frying, drying and 
concentration processing. 
 

2(0-4-2) 

5102403 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 
Food Processing Technology II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102404 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูป

อาหาร 2 
Pre-requisite : 5102401 Food Processing Technology I 
Co-requisite : 5102404 Food Processing Technology 

Laboratory II 
 หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยการแชํแข็ง การหมัก วัตถุ
เจือปนอาหาร ไมโครเวฟ การบรรจุและการเก็บรักษา ผลของการแปรรูปตํอ
คุณภาพอาหาร  
 Principles and food processing technology such as freezing, 
fermentation, food additives, microwave heating of food, food 
packaging and storage, the effects of processing to product qualities.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5102404 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 
Food Processing Technology Laboratory II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5102402  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูป

อาหาร 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102403  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 
Pre-requisite : 5102402  Food Processing Technology 

Laboratory I 
Co-requisite : 5102403  Food Processing  

Technology II 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแชํแข็งอาหาร การหมัก การใช๎วัตถุเจือปนอาหาร 
การให๎ความร๎อนอาหารด๎วยคลื่นไมโครเวฟ การบรรจุ และการเก็บรักษาอาหาร 
 Practical laboratory related to the food freezing, 
fermentation, food additives, microwave heating of food, food 
packaging and storage. 
 

2(0-4-2) 

5103001 ภาษาอังกฤษส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
English for Food Production and Food Product Management
 เรียนรู๎ศัพท์และไวยากรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยเน๎นทักษะการฟัง พูด อําน เขียนทางด๎านการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  
 Study on the basic English grammar and vocabulary for 
communication with emphasis on listening, speaking, reading and 
writing in Food production and food product management 
context. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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5103301 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจอาหาร 
Salesmanship and Negotiation in Food Business 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103302 การขายและการเจรจาต่อรองใน

ธุรกิจอาหาร 
Co-requisite : 5103302 Sales and Negotiation in 

Food Business 
 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการขาย การบริหารงานขาย การวางแผนการ
ขาย การสํงเสริมการขาย กลยุทธ์ในการเจรจาตํอรอง การแก๎ปัญหาและอุปสรรค
ในการเจรจาตํอรอง การจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ การประเมินผลและควบคุม และ
จรรยาบรรณทางการขาย  
 Introduction to the selling, sales management, sales planning, 
promotion, negotiation strategics, problem solvings and barriers to 
negotiation, customer relationship management, evaluation and 
control and sales ethics. 
 

1(1-0-2) 

5103302 การขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจอาหาร 
Sales and Negotiation in Food Business 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103301 เทคนิคการขายและการเจรจา 

ต่อรองในธุรกิจอาหาร 
Co-requisite : 5103301 Salesmanship and 

Negotiation in Food Business 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขาย การบริหารการขาย การสํงเสริมการขายและ
การเจรจาตํอรอง การแก๎ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาตํอรอง การจัดการ
ลูกค๎าสัมพันธ์ การควบคุมและประเมินผลในธุรกิจอาหาร  
 Practical laboratory related to sales, sales management 
promotion and negotiation, problem solving and barriers to 
negotiation, customer relationship mangement, evaluation and 
control in food business. 
 
 
 
 
 
 

2(0-4-2) 
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5103401 การวางแผนและการจัดการการผลิตอาหาร 
Food Planning and Production Management 
 ความส าคัญของการวางแผนและการจัดการการผลิตอาหาร การวางผัง
โรงงาน การจัดการกระบวนการผลิต การจัดการก าลังคน การควบคุมและ
วางแผนก าลังการผลิต รวมถึงการควบคุมต๎นทุน การจัดการสินค๎าคงคลัง การ
จัดการของเสียจากการผลิต และปฏิบัติการตามเนื้อหาข๎างต๎น 
 Importance of food production planning and management, 
plant layout, process flow, manpower management and control, 
and capacity planning Including cost control, inventory 
management, waste management and the related demonstrations 
both conceptually and practical laboratory. 

 

3(2-2-5) 

5103603 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  
Food Quality Assurance and Food Safety 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103604 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและ

ความปลอดภัยของอาหาร 
Co-requisite : 5103604 Food Quality Assurance and 

Food Safety Laboratory 
 หลักการประกันคุณภาพอาหาร การจัดการคุณภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ความส าคัญของการ
จัดการด๎านความปลอดภัยของอาหาร การปฏิบัติที่ดีในการผลิต สุขาภิบาล
โรงงานอาหาร อันตรายในอาหาร ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต๎อง
ควบคุม ระบบประกันคุณภาพที่ใช๎ในหํวงโซํอาหาร GMP, HACCP, ISO9000, 
ISO22000 ระบบการจัดการด๎านความปลอดภัยของอาหารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง และ
การประยุกต์ใช๎ มาตรฐานและกฎหมายอาหารภายในประเทศและตํางประเทศ  
 Principle of food quality assurance in food manufacturing, 
quality management, quality system, statistical quality control, 
important of food safety management, good manufacturing practice, 
food sanitation, food quality assurance system, hazard analysis and 
critical control points, assurance system in food chain, such as, GMP, 
HACCP, ISO9000, ISO22000, other related food safety management 
systems and applying, Thai and international standard and food law 
for food safety. 
 

1(1-0-2) 
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5103604 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
Food Quality Assurance and Food Safety Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103603 การประกันคุณภาพและความ

ปลอดภัยของอาหาร 
Co-requisite : 5103603 Food Quality Assurance and 

Food Safety  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร๎างเครื่องมือคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การ
แก๎ไขปัญหาคุณภาพด๎วยเครื่องมือ 7 QC Tools และการวิเคราะห์จุดควบคุม
วิกฤตในกระบวนการผลิตอาหาร  
 Practical laboratory related to the creation of quality control 
tools, quality improvement, problem solving by 7 QC Tools and 
hazard analysis critical control point. 
 

2(0-4-2) 

5103901 สัมมนา 
Seminar 
 การศึกษาและค๎นคว๎าเอกสาร ข๎อมูลตํางๆ งานวิจัยหรืองานวิทยาการ
ใหมํ ด๎านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  ทั้ งในประเทศหรือ
ตํางประเทศ เพ่ือท ารายงานและน าเสนอตํอที่ประชุม โดยผํานความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 Study and research on the information or new scientific 
research in food production and food product management both 
domestic and international. Report and present to the meeting 
which approved by the advisor. 
 

1(0-3-2) 

5104201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร 
Logistics and Food Supply Chain Management 
 ความส าคัญของการจัดการหํ วงโซํ อุปทานและโลจิสติกส์ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการการผลิตและการจัดการ
คุณภาพในหํวงโซํอุปทาน การบริหารสินค๎าคงคลังและการคลังสินค๎า การขนสํง
และการกระจายสินค๎า เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงานในหํวงโซํ
อุปทาน การตรวจสอบย๎อนกลับ การวิเคราะห์คําใช๎จํายของกิจกรรมโลจิสติกส์
เพ่ือการตัดสินใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหา
ข๎างต๎น 
 

3(2-2-5) 
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 Importance of supply chain management and logistics in the 
food industry, raw material procurement, production management 
and quality management in the supply chain, inventory 
management and warehousing, information technology and 
coordination in the supply chain, traceability, cost analysis of 
logistics for decision-making in food business and industries and 
implementation of the above content. 
 

5104701 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Information Technology for Food Product Management 
 ความรู๎เบื้องต๎นทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข๎อมูลและการจัดการ
ข๎อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร การใช๎อินเทอร์เน็ต
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสืบค๎นข๎อมูลและการจ าหนํายสินค๎าออนไลน์ นวัตกรรม
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร ศึกษาและปฏิบัติการใช๎
โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Introduction to the information technology, information and 
data management, information technology in food  product 
management, the using the internet as a search tool, online 
marketing, the food and business management innovation. Study 
and practice using software packages for information technology 
management information that relates to the food product 
management. 

 

3(2-2-5) 
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 3.1.5.2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
 3.1.5.2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
 - บังคับเรียน 
 

3541102 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 
 แนวคิดพ้ืนฐานและหน๎าที่ทางการตลาด สภาพแวดล๎อมทางการตลาด 
ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู๎บริโภค การ
แบํงสํวนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย และการวางต าแหนํงผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ชํองทางการจัดจ าหนําย การสํงเสริมการตลาด การตลาดเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล๎อม และจรรยาบรรณทางการตลาด  
 Basic concepts and marketing functions, marketing 
environment, market information systems and marketing research, 
consumer behavior, market segmentation, target market selection 
and positioning, product, price, place and promotion, social and 
environmental marketing and marketing ethics. 
 

3(3-0-6) 

5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 
Production and Bakery Business Management 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการ 
  ธุรกิจขนมอบ 
Co-requisite : 5101402 Production and Bakery 
  Business Managment Laboratory 
 สมบัติและหน๎าที่ของสํวนผสมที่ใช๎ในการท าขนมอบ การเลือกใช๎
เครื่องมือ หลักการแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทตําง ๆ การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดการการผลิตและจ าหนําย บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา 
แนวโน๎มธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
 Properties of ingredients in bakery products, equipment 
usage, principles of processing and production of bakery products, 
quality control, production management, distribution, packaging, 
storage, current trends of bakery business and bakery product and 
the related demonstrations both conceptually. 
 
 

1(1-0-2) 
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5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 
Production and Bakery  Business Managment Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101401 การผลิตและการจัดการ 

ธุรกิจขนมอบ 
Co-requisite : 5101401 Production and Bakery 

Business Management 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด  สมบัติและหน๎าที่ของสํวนผสม การ
ผลิตและการควบคุณภาพคุกก้ี เค๎ก ขนมปัง พัพ เพสตรี้ การควบคุมคุณภาพ 
การจัดการผลิต และการจัดจ าหนําย 
 Practical laboratory related to the weighing and measuring, 
production and quality control of cookie, cake, bread and puff 
pastry products, quality control, production management and 
distribution. 
 

2(0-4-2) 

5102301 หลักการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
Principles of Entrepreneurship in Food Business 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

อาหาร 
Co-requisite : 5102302 Entrepreneurship in Food 

Business 
 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหาร องค์ประกอบในการ
ประกอบธุรกิจอาหาร รูปแบบในการด าเนินธุรกิจอาหาร การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล๎อมในการประกอบธุรกิจอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอาหาร 
แนวคิดของการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร แนวทางในการสร๎างธุรกิจ SMEs 
พ้ืนฐาน  และจริยธรรมในธุรกิจอาหาร   
 General knowledge of food business, the component of food 
business management, types of food business management, the 
analysis of environmental factors in the food business, laws related 
to food business, the concept of being a food business 
entrepreneur, guidelines for establishing a basic SMEs business, and 
the ethics in the food business. 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5102302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
Entrepreneurship in Food Business 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102301 หลักการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

อาหาร 
Co-requisite : 5102301 Principles of 

Entrepreneurship in Food Business 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหาร การเสนอแนวคิดของการ
เป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร การตัดสินใจเลือกและประกอบธุรกิจอาหาร 
การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสความส าเร็จของธุรกิจอาหาร ปฏิบัติการทาง
การตลาด บัญชีและการเงิน และจริยธรรมในธุรกิจอาหาร 
 Practical laboratory related to food business management, 
the presentation of the concept of being a food business 
operator, the analysis of problem and opportunity for food 
business success, marketing, finance, accounting and ethics in the 
food business. 
 

2(0-4-2) 

5102303 พฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจอาหาร 
Consumer Behavior in Food Business 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค การน าข๎อมูลพฤติกรรมผู๎บริโภคมาใช๎ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ในการตัดสินใจทางการขายและการตลาด กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู๎บริโภค และปฏิบัติการตามเนื้อหาข๎างต๎น 
 Concepts of consumer behavior, factors affecting consumer 
behavior, the determination of sales and marketing decision 
strategies from consumer behavior information, decision making 
process and implementation of the above content. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 
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5102405 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 
Food Packaging Technology 

วิวัฒนาการของการบรรจุและวัสดุบรรจุ บทบาทและหน๎าที่ของบรรจุภัณฑ์ 
คุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ หลักการทั่วไปในการแสดงฉลาก
อาหารบรรจุหีบหํอ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการ
บริโภค หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา และปฏิบัติการตามเนื้อหาข๎างต๎น 
 Evolution of packaging and packing materials, the role and 
function of packaging, properties of packaging materials, product 
label and principles in food packaging labeling that relates to the 
quality of the product and the safety of the consumption, principle 
of packaging design, the case studies and the related 
demonstrations both conceptually and practical laboratory. 
 

2(1-2-3) 

5103201 การเขียนแผนธุรกิจอาหาร 
Food Business Plan 
 ศึกษารูปแบบของแผนธุรกิจ การก าหนดเปูาหมายธุรกิจ การวาง
โครงสร๎างแผนธุรกิจการประเมินโอกาสทางธุรกิจอาหาร การวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดลูกค๎าและคูํแขํงขัน การแบํงสํวนตลาด 
การเลือกตลาดเปูาหมาย การประเมินศักยภาพองค์การ  การประมาณการและ
วิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวัด
และการประเมินผลธุรกิจ น าเสนอแนวคิดในการด าเนินธุรกิจอาหารพร๎อมเสนอ
แผนธุรกิจและการวิเคราะห์ และปฏิบัติการตามเนื้อหาข๎างต๎น 
 Patterns of business plans, defining business objectives, 
designing business plan’s structure, food business opportunity 
analysis, business environment analysis, market, customer and 
competitor’s analysis, market segmentation, target market selection, 
organizational capacity estimation, financial  forecasting and analysis, 
production and human resource management, business 
measurement and evaluation, the presentation of concept in the 
food business with a business plan and analysis and implementation 
of the above content. 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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5103501 เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
Sensory Evaluation Technique 
 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การรับความรู๎สึกทางประสาทสัมผัส 
ปัจจัยที่มีผลตํอการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและการ
ฝึกฝนผู๎ทดสอบ วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส การประยุกต์ใช๎การประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถิติ
พ้ืนฐานส าหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และปฏิบัติการตาม
เนื้อหาข๎างต๎น 

Sensory attributes and perception of taste, odor, appearance, 
hearing and texture, the factors affecting sensory evaluation, 
selection and training of panelists, types of sensory evaluation, 
applications of sensory tests for product quality control and product 
development and statistical analysis of data from sensory 
evaluation, the related demonstations both conceptually and 
practical laboratory. 

 

2(1-2-3) 

5103502 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
Principles of Food Product Development 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103503 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 
Co-requisite : 5103503 Food Product Development 

Laboratory 
 หลักการและความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวโน๎มนวัตกรรม
และภาวะตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคและ
การตลาด ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

Principle and importance of food product development, 
innovative and marketing trends of product development, 
marketing and consumer behavior, process of product and 
packaging development and practices in the relevant topics of 
product development. 

 
 
 
 

1(1-0-2) 
 



53 
มคอ.2 

5103503 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
Food Product Development Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103502 หลกัการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5103502 Principles of Food Product 

Development  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยํางเป็นระบบ การ
สร๎างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ การทดสอบผู๎บริโภค และการน าเสนอผลที่ได๎จากโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  
 Practical laboratory related to systematic of product 
development, creation and screening new product’s ideas, 
development of product’s ideas, prototype product 
development, consumer testing, presentation of product from 
the development project. 
 

2(0-4-2) 
 
 
 

5103504 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น  
Product Development of Traditional Food Products 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103505 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารท้องถิ่น 
Co-requisite : 5103505 Product Development of 

Traditional Food Products Laboratory 
 วิวัฒนาการและภูมิปัญญาของอาหารท๎องถิ่น ชนิดและประเภทของ
อาหารท๎องถิ่น การผลิตอาหารท๎องถิ่นชนิดตําง ๆ และอาหารฮาลาล การควบคุม
คุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารท๎องถิ่น  

 Evolution and wisdom associated with traditional foods, 
types and classification of traditional foods in each region, traditional 
food and halal food production, quality control, packaging, storage 
and standards of products, developing and Improving the quality of 
local food products. 
 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5103505 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 
Product Development of Traditional Food Products 
Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103504 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ท้องถิ่น 
Co-requisite : 5103504 Product Development of 

Traditional Food Products  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารท๎องถิ่น ขนมไทยโบราณในท๎องถิ่น 
อาหารตามประเพณ ีอาหารฮาลาล และการค านวณต๎นทุนการผลิต 
 Practical laboratory related to traditional food production, 
Thai desserts, traditional foods, halal food products and the 
calculation of food production cost. 
 

2(0-4-2)  

5103601 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
Quality Control of Food Products 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103602 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5103602 Quality Control of Food 

Products Laboratory 
 หลักการและความส าคัญของการควบคุมคุณภาพการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์สุดท๎าย การสุํมตัวอยํางเพ่ือการยอมรับ สมบัติทางกายภาพ เคมีและ
จุลินทรีย์ วิธีการตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร  
 Principle and importance of quality control in food 
manufacturing, quality control of raw material, processing and 
finished products, the acceptance sampling techniques, the 
inspection of product’s qualities, physical, chemical, biological 
properties. 
 
 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5103602 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
Quality Control of Food Products Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103601 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

อาหาร 
Co-requisite : 5103601 Quality Control of Food 

Products 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสุํมตัวอยํางและการเตรียมตัวอยําง การวัดขนาด
และรูปรําง การตรวจสอบต าหนิและสิ่งแปลกปลอม การวิเคราะห์คําสี การ
วิเคราะห์คําความหนืด การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยวิธีเคมีฟิสิกส์ 
และการตรวจสอบการเสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบ 
 Practical laboratory related to the sampling methods and 
sample preparation, food quality examinations, such as size and 
shape, defect and foreign material, color, viscosity, 
physicochemical properties and putridity of raw material. 
 

2(0-4-2) 

5104001 การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
Training and Technology Transfer 

การพัฒนาบุคลากร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การ
ส ารวจความต๎องการในการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์และการจัดท าแผน
ในการฝึกอบรม การจัดท าสื่อและเอกสารในการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติการเป็น
วิทยากรหรือผู๎สอนงาน เทคนิคการน าเสนอและการถํายทอดอยํางมี
ประสิทธิภาพ การวัดประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ
ด๎านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

Human resource development, training management and 
planning, traning requirement survey, objective setting and training 
plan, training media and document preparation, speaker and 
coordinary practices, presentation techniques and effective 
technology transferring, assessment of training in human resource 
development in food production and food product management. 

 
 
 
 
 

1(0-3-2) 
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5104501 นวัตกรรมอาหาร 
Food Innovation 
 เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ ได๎รับการพัฒนาขึ้นมาใหมํซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมอาหารในด๎านตํางๆ การจัดการวัตถุดิบ การถนอมและ
แปรรูปอาหาร การบรรจุและเก็บรักษาอาหาร และการควบคุมกระบวนการผลิต 
หลักการและการประยุกต์ใช๎งาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่
ทันสมัย ความล้ าหน๎าเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยูํในปัจจุบัน แนวโน๎มใน
ปัจจุบันและอนาคต 

Modern technology and newly developed technologies 
which relate to the food industry, raw materials management, 
preservation and food processing, food packaging and storage and 
process control, principles and applications, the advances in product 
development and processes, the advances in comparison to existing 
technology, current and future trends. 

 

2(2-0-4) 
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- เลือกเรียน 
 

5103402 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
Production Technology of Beverage Products 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103403 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
Co-requisite : 5103403 Production Technology of 

Beverage Products Laboratory 
 ชนิดและสํวนประกอบของเครื่องดื่ม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การ
จัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิด
ตําง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
แนวโน๎มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการค านวณต๎นทุนการผลิต 
 Types and composition of of beverage, quality changes after 
produced, raw materials handling and preparation, processing 
technology to produce beverage products, quality control, packaging, 
storage, standards of products, trends in beverage products 
development and the calculation of food production cost. 
 

1(1-0-2) 

5103403 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
Production Technology of Beverage Products Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103402 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่ม 
Co-requisite : 5103402 Production Technology of 

Beverage Products  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ได๎แกํ น้ าผัก
และผลไม๎  ชาสมุนไพร  เครื่องดื่มประเภทกาแฟ  ไวน์  เครื่องดื่มค็อกเทล เป็นต๎น 
การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
 Practical laboratory related to beverage production 
technology, such as vegetable and fruit juice, herbal tea, coffee, 
wine and cocktail, quality control, packaging and the storage of 
beverage products. 
 
 
 

2(0-4-2) 
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5103404 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช 
Production Technology of Vegetable Fruit and Cereal Products 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103405 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 
  ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช 
Co-requisite : 5103405 Production Technology of 

Vegetable Fruit and Cereal Products 
Laboratory 

 ชนิดและองค์ประกอบของผัก ผลไม๎ และธัญพืช การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม๎ และธัญพืช ชนิดตําง ๆ การควบคุมคุณภาพ  
การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน๎มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการค านวณต๎นทุนการผลิต  
 Types and composition of vegetables, fruits and cereal, 
quality changes after harvested, raw materials handling and 
preparation, principle and processing technology to produce 
vegetable, fruit and cereal products, quality control, packaging, 
storage, standards of products, trends in vegetable, fruit and cereal 
products development and the calculation of food production 
cost. 
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5103405 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช 
Production Technology of Vegetable Fruit and Cereal Products 
Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103404 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก 

ผลไม้ และธัญพืช 
Co-requisite : 5103404 Production Technology of 

Vegetable Fruit and Cereal Products  
 ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม๎ และธัญพืชชนิดตําง ๆ ได๎แกํ การท าแห๎ง การอบ การทอด 
การแชํอ่ิม การดอง การแชํแข็ง การบรรจุกระป๋อง แยม และเยลลี่  เป็นต๎น การ
ควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา และการค านวณต๎นทุนการผลิต  
 Practical laboratory related to raw materials handling and 
preparation, processing technology to produce vegetable, fruit and 
cereal products such as drying, baking, frying, osmotic-dehydration, 
fermentation freezing, canning, jam and jelly. The quality control, 
packaging, storage and the calculation of food production cost.  
 

2(0-4-2) 

5103406 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
Production Technology of Dairy Products 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103407 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต

ผลิตภัณฑ์นม 
Co-requisite : 5103407 Production Technology of 

Dairy Products Laboratory 
 ชนิดและองค์ประกอบของนม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การจัดการและ
การเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดตําง ๆ การควบคุม
คุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน๎มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการค านวณต๎นทุนการผลิต 
 Types and composition of milk, quality changes, raw 
materials handling and preparation, processing technology to 
produce dairy products, quality control, packaging, storage, 
standards of products, trends in dairy products development and 
the calculation of food production cost. 
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5103407 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
Production Technology of Dairy Products Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103406 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
Co-requisite : 5103406 Production Technology of 

Dairy Products  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม ได๎แกํ นมพาสเจอร์-
ไรส์ นมปรุงแตํง นมข๎นหวาน นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นต๎น 
การตรวจสอบคุณภาพนมเบื้องต๎น การตรวจน้ านมทางจุลินทรีย์ การวิเคราะห์
สํวนประกอบของน้ านม การตรวจการปลอมปนในน้ านม 
 Practical laboratory related to milk production technology, 
such as pasteurization of milk, condensed milk, flavored milk, 
yogurt, ice cream and cheese. Microbiological examination and 
analysis of milk compositions, determination of contamination. 
 

2(0-4-2) 

5103408 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง  
Production Technology of Fishery Products  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103409 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ประมง 
Co-requisite : 5103409 Production Technology of 

Fishery Products Laboratory 
ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น้ า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลัง 

การตาย การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
ประมงชนิดตําง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ แนวโน๎มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการค านวณต๎นทุนการผลิต  

Types and composition of fishery products, quality changes 
after slaugthen, raw materials handling and preparation, processing 
technology to produce fishery products, quality control, packaging, 
storage, standards of products, trends in fishery products 
development and the calculation of food production cost. 
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5103409 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 
Production Technology of Fishery Products Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103408 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 
Co-requisite : 5103408 Production Technology of 

Fishery Products 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงโดยใช๎วิธีการ
ตํางๆ ได๎แกํ การหมักดอง การท าแห๎งและการรมควัน การแชํเยือกแข็ง การแปร-
รูปผลิตภัณฑ์ซูริมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือ ตลอดจนการควบคุม
คุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมง  
 Practical laboratory related to fishery production 
technologies such as fermentation, drying and smoking, freezing, 
processing of surimi products and by-product development. The 
quality control, packaging and storage of fishery products.  
 

2(0-4-2) 

5103410 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
Production Technology of Meat Products  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103411 ปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์ 
Co-requisite : 5103411 Production of Meat Products 

Laboratory 
 ชนิดและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ภายหลังการตาย การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกชนิดตําง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บ
รักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน๎มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการค านวณต๎นทุน
การผลิต 

 Types and composition of meat, quality changes after 
slaugthen, raw materials handling and preparation, processing 
technology to produce meat and poultry products, quality control, 
packaging, storage, standards of products, trends in meat products 
development and the calculation of food production cost. 
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5103411 ปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
Production of Meat Products Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103410 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์ 
Co-requisite : 5103410 Production Technology of 

Meat Products  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตและการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
ได๎แกํ เนื้อสด ผลิตภัณฑ์เนื้อบดละเอียดอิมัลชัน ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทหมัก 
ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทท าแห๎ง ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทอ่ืน ๆ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 Practical laboratory related to meat products production and 
quality control of fresh meat such as meat emulsion, cured meat, 
dried meat, other meat products and meat products development.. 

 

2(0-4-2) 

5103701 การประยกุต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Application Software Packages for Food Product Management
 ศึกษา และปฏิบัติการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช๎ในปัจจุบัน 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการธุรกิจอาหาร และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

Study and practice using software programs for food business 
solution and other applications related to food production and food 
product management.  
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5104202 การจัดการธุรกิจอาหาร 
Food Business Management 
 ศึกษาการจัดการหํวงโซํคุณคําในธุรกิจอาหารตามสมัยนิยม ตั้งแตํ
กระบวนการผลิตจนผลิตภัณฑ์อาหารถึงผู๎บริโภค กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  
กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมในธุรกิจอาหาร ในผลิตภัณฑ์ผัก
ผลไม๎และธัญพืช ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์ 
ขนมอบ  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และปฏิบัติการตามเนื้อหาข๎างต๎น  
 Study on the value chain management in food business, 
since the manufacturing process until the food reaches consumers, 
business and marketing strategy, analysis of the food business 
environment in vegetable fruit and cereal products, dairy products, 
fishery products, meat products, bakery products and beverage 
products and the analysis  and implementation of the above 
content. 
 

3(2-2-5) 
 
 

5104203 ประเด็นปัจจุบันในธุรกิจอาหาร 
Current Topics in Food Business  
 ความก๎าวหน๎า ความทันสมัย และประเด็นส าคัญ ของความรู๎และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอาหาร หรือแนวโน๎มของธุรกิจที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
อาหารปัจจุบัน 
 The advance, modernism and the important point of 
knowledge and technology related to food business or current food 
business trends which depend on the current business trends. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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5104502 เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 
Healthy Food Products Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5104503 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารเพื่อ

สุขภาพ 
Co-requisite : 5104503 Healthy Food Products 

Technology Laboratory 
อาหารเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารชีวจิต อาหาร

มังสวิรัติ อาหารแมคโครไบโอติก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีในการ
ผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ นวัตกรรมทางด๎านอาหารเพ่ือสุขภาพ และฉลากของ
ผลิตภัณฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ  
 Food for health and healthy food products, vegetarian food, 
macrobiotics, probiotics and prebiotics. Food supplement bio-organic 
food, processing technology and innovation of healthy food, 
nutritional labels. 
 

1(1-0-2) 

5104503 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 
Healthy Food Products Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5104502 เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 
Co-requisite : 5104502 Healthy Food Products 

Technology  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ ได๎แกํ เครื่องดื่ม
โปรตีนสูง ขนมปังไขมันต่ า ไส๎กรอกโซเดียมต่ า และผลไม๎แชํอ่ิมอบแห๎งน้ าตาลต่ า 
เป็นต๎น การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษาผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 Practical laboratory related to production technology, such 
as high protein drinks, low fat bread, low sodium sausage, low 
sugar dried fruit glace, quality control, packaging and storage of 
healthy food products. 
 

2(0-4-2) 
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 3.1.5.2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 
 

5103902 ระเบียบวิธีวิจัย  
Research Methodology 
 กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาข๎อมูลเพื่อ
ก าหนดหัวข๎อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การใช๎สถิติที่ส าหรับการวิจัย การ
เขียนเค๎าโครงการวิจัย และน าเสนอโครงรํางงานวิจัยภายใต๎การควบคุมและ
ชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Scientific research processes, including research 
methodology, literature survey to determine research topics, 
research planning, using the statistical for research, writing a 
research proposal and presenting a research framework under the 
supervision and guidance of an advisor. 
 

2(1-2-3) 

5103903 
 
 

โครงการพิเศษ  
Special Project  
 ด าเนินการวิจัยตามแผนงานที่น าเสนอในวิชาระเบียบวิธีวิจัย ภายใต๎
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา การบันทึกผลการวิจัย การสรุปและวิจารณ์
ผลการวิจัย การอ๎างอิงเอกสาร การเขียนรายงานการวิจัย และเสนอเป็นรูปเลํม
รายงาน 
 Conduct the research according to the plan as presented in 
the Research methodology subjected under the guidance of an 
advisor. Recording of research results. Summary and discussion of 
research results, reference, writing reports and presentation. Writing 
and submitting the research papers are required. 
 

3(0-6-3) 
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 3.1.5.2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ 
    ท างาน 
 

5104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  
Preparation for Experience in Food Production and Food 
Product Management 
 จัดให๎มีกิจกรรมเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เพ่ือสร๎างการรับรู๎ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ  โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบตํางๆ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับงานใน
วิชาชีพ 
 Provide activities for the learners before field experience 
practice, to create awareness, characteristics and opportunities of 
occupation. Developing students to have knowledge, skills, attitudes, 
motivations and attributes by learning from various situations deal 
with the work field. 
 

2(0-4-2) 

5104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Experience in Food Production and Food Product Management 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ

7003506 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

Pre-requisite : 5104801 Preparation for Experience in  
Food Production and Food Product 
Management  or 

  7003506 Co-operative Education 
Preparation for Food Production and 
Food Product Management 

 ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอาหาร เพ่ือให๎มี
ประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร น าเสนอและ
จัดท ารายงาน 
 Practice at the food establishments to enhance experience in 
food production and food product management. Present and writing 
reports. 

6(540) 
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7003506 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 
Co-operative Education Preparation for Food Production and 
Food Product Management 
 การปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมกํอนออกปฏิบัติ งานในสถาน
ประกอบการโดยให๎มีองค์ความรู๎ เรื่องหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
เทคนิคในการเขียนจดหมายสมัครงานและสัมภาษณ์งาน การเลือกสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม ทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชีพส าหรับผู๎ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการเก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ข๎อมูล อภิปรายและสรุปผลการศึกษา ตลอดจนเทคนิคการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ และการน าเสนอผลงาน  
 Preparation for professional practice in an organization or a 
workplace emphasizing knowledge about the principle, concepts, 
process and relevant regulations of cooperative education. Technique 
for job applications and interviews. Job selections. Personality 
development. Social manners and etiquette. Basic knowledge of the 
professional skills and ethics for the operation. Techniques for 
collecting, analyzing, discussing and summarizing the data. Academic 
report writing and presentation techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 



68 
มคอ.2 

7004506 สหกิจศึกษาด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-operative Education for Food Production and Food Product 
Management 
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7003506 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน

การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Pre-requisite : 7003506 Co-operative Education 

Preparation for Food Production and 
Food Product Management 

 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของ
สถานประกอบการในต าแหนํงตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู๎
ความสามารถเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ภายใต๎การควบคุมดูแลของ
พนักงานที่ปรึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารบุคคลของสถาน
ประกอบการ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลงานอยํางเป็นระบบตลอดเวลา
ปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจและพนักงานที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เขียนและสํงรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตลอดจนน าเสนอผลการปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  
 Performing fulltime and professional practice as a 
temporary employee in a workplace at least 16 weeks under 
supervisor’s guidance. Compliance with the rules of the workplace. 
The evaluation is performed by a panel of advisors and supervisor 
in the workplace. Writing and submitting an academic report. Doing 
presentation after completing the stint at the work practice.  

6(640) 

 
หมายเหตุ 

1. หากนักศึกษาไมํมีคุณสมบัติตามหลักสหกิจศึกษา ให๎ลงทะเบียนเรียนกลุํม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. กรณีนักศึกษาผํานการเรียนในรายวิชา 7003506 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษาด๎านการผลิต

และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารแล๎ว แตํไมํสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได๎หรือเหตุผลใดก็ตาม ให๎นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร โดยไมํต๎องลงทะเบียนรายวิชา 5104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน ชม./ปกีารศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นางนพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา 
    x xxxxxxxxx xxx 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

- วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร 
- วท.บ. วาริชศาสตร ์

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2539 
2535 

24 24 24 24 24 

2. นางสาวปริยากร บญุสํง 
   x xxxxxxxxx xxx 

อาจารย ์ - บธ.ม. การจัดการธุรกิจเกษตร 
- ศ.บ. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2557 
2554 

30 30 30 30 30 

3. นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน ์
    x xxxxxxxxx xxx 

อาจารย ์ - ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร  

- วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร 
- วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ  

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2558 
 

2547 
2543 

30 30 30 30 30 

4. นายอิทธิพร แก๎วเพ็ง 
    x xxxxxxxxx xxx 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

- ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- Ms.E. Food Engineering 
- วท.บ. วิศวกรรมแปรรปูอาหาร 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
- Mokpo National University 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล๎าเจ๎าคณุทหารลาดกระบัง  

2555 
 

2551 
2547 

30 30 30 30 30 

5. นางสาวขนิษฐา  หมวดเอียด 
    x xxxxxxxxx xxx 

อาจารย ์ - วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2557 
 

2551 

30 30 30 30 30 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
  เชิญวิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถจากหนํวยงานตําง ๆ ดังนี้  
  1. หนํวยงานของรัฐ เชํน คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, 
ศูนย์บํมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ,  
ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สงขลา และสหกรณ์โคนมพัทลุง เป็นต๎น 
  2. หนํวยงานเอกชน เชํน บริษัทไทรอัมพ์ คอนซัลแท็นซ์ จ ากัด, บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 
จ ากัด, บริษัทตาลบุรี จ ากัด และ ร๎าน Attention CAFE' เป็นต๎น 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  

4.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มี 2 แผน นักศึกษาต๎องเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ตํอไปนี้ 
1. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให๎มีการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการ

ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 2 หนํวยกิต โดยใช๎สถานีฝึกปฏิบัติการที่ตั้งอยูํภายในมหาวิทยาลัย และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 6 หนํวยกิต (540 ชั่วโมง) โดยรํวมมือกับสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอาหาร การเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะเป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาน
ประกอบการ ภายใต๎การดูแลของผู๎รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหนํวยงานนั้น ๆ  

2. แผนสหกิจศึกษา จัดให๎มีการเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา จ านวน 2 หนํวยกิต และสหกิจศึกษา 
จ านวน 6 หนํวยกิต (640 ชั่วโมง) โดยรํวมมือกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอาหาร การเรียนสหกิจ
ศึกษาจะปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ โดยเป็นการปฏิบัติงานตรงตามสาขา
วิชาชีพที่เรียน เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างประสบการณ์ตรงจากการท างานและปรับตัวให๎สามารถท างานได๎เมื่อส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ต๎องปฏิบัติภารกิจตามที่ได๎รับมอบหมายหรือการท าโครงงานแก๎ไขปัญหาของสถานประกอบการ 
ภายใต๎การดูแลของคณาจารย์และตัวแทนของสถานประกอบการนั้น ๆ  

 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา 

1. มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กรและสังคม 

  

2. มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นหมูํคณะ 
สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎งตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา 

3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข๎าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพ
เทคโนโลยีในแตํละสาขาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 

  

4. มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด๎านทางเทคโนโลยี 

  

5. มีความรู๎ในวิธีการและการใช๎เครื่องมือด๎านเทคโนโลยีได๎อยําง
เหมาะสมในการท างาน 

  

6. สามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเทคโนโลยีกับความรู๎ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข๎องอยํางเหมาะสม เชํน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 

  

7. สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์
แก๎ไขปัญหาในการปฏบิัติงานจริงได๎ 

  

8. มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณที่ดี   
9. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ

ความต๎องการทางด๎านเทคโนโลยี 
  

10. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาทางด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางมี
ระบบ รวมถึงการใช๎ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได๎
อยํางมปีระสิทธิภาพ 

  

11. สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี
เพ่ิมเติมได๎ด๎วยตนเองเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ 

  

12. สามารถเป็นผู๎ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์เชิง
สร๎างสรรค์ทั้งสํวนตัวและสํวนรวม พร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยําง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม รวมทั้งให๎ความชํวยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ 

  

13. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู๎ทางด๎าน
เทคโนโลยีทั้งของตนเองและสอดคล๎องกับทางวิชาชีพอยําง
ตํอเนื่อง 

  

14. รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุํม สามารถปรับตัวและท างาน
รํวมกับผู๎ อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  



72 

 

มคอ.2 

72 
มคอ.2 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา 

สามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรัก
องค์กร 

15. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด๎านความปลอดภัยในการท างานด๎าน
เทคโนโลยีและการรักษาสภาพแวดล๎อมพลังงาน 

  

16. มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ตํอการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

  

17. สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ได๎อยํางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  

18. มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข๎อมูลทั้งทางวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย การเลือกใช๎สื่อในการน าเสนอ
ที่เหมาะสม 

  

19. สามารถใช๎เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องได๎ 

  

20. มีทักษะปฏิบัติการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยี
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่ เกี่ยวข๎องได๎อยํางถูกต๎องและ
ปลอดภัย 

  

21. สามารถบูรณาการการเรียนรู๎รํวมกับการท างาน   
22. มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน 

(project oriented) 
  

23. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ   
 
4.3 ช่วงเวลา 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
 

4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
ตามเวลาการท างานของสถานประกอบการที่เข๎าฝึกโดยให๎ได๎ระยะเวลาการฝึกรวมครบตามก าหนด 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
การท าโครงการพิเศษ มีจ านวน 3 หนํวยกิต โดยจัดแบํงนักศึกษาในการท าโครงการพิเศษกลุํมละ  

2-3 คน ท าโครงการพิเศษตามโจทย์ที่นักศึกษาสนใจ ภายใต๎การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการน าเสนอ
โครงรํางโครงการพิเศษแล๎วด าเนินการท าโครงการพิเศษจนเสร็จสิ้น และน าเสนอผลงานของโครงการพิเศษทั้ง
ในรูปแบบรายงานและการน าเสนอในที่ประชุมจนผํานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กร

และสังคม 
2. มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎งตามล าดับ 

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

3. มีความรู๎ในวิธีการและการใช๎เครื่องมือด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสมในการท างาน 
4. สามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเทคโนโลยีกับความรู๎ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางเหมาะสม เชํน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
5. สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได๎ 
6. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการทางด๎านเทคโนโลยี 
7. สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได๎ด๎วยตนเองเพ่ือการเรียนรู๎ตลอด

ชีวิตและทันตํอการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ 
8. รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุํม 

สามารถปรับตัวและท างานรํวมกับผู๎อื่นทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัว
ได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

9. มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ตํอการแก๎ปัญหาที่
เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

10. สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

11. มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข๎อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย การ
เลือกใช๎สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 

12. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ท างานอยํางตํอเนื่อง 

13. สามารถบูรณาการการเรียนรู๎รํวมกับการท างาน 
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5.3 ช่วงเวลา  
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หนํวยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
1. นักศึกษาต๎องผํานรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยกํอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการพิเศษเพ่ือให๎นักศึกษามี

ความเข๎าใจและสามารถวางแผนการท าวิจัยได๎ เพ่ือเตรียมพร๎อมเข๎าสูํการท าโครงการพิเศษ 
2. อาจารย์ท าหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให๎ค าแนะน าแกํนักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาเป็นผู๎เลือกอาจารย์

ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 
3. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให๎ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน มีเจ๎าหน๎าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให๎อยูํในสภาพ

พร๎อมใช๎งาน 
5. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การท างานนอกเวลา 
6. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห๎องปฏิบัติการของ

โปรแกรมวิชา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1. ประเมินคุณภาพข๎อเสนอโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา และคณะกรรมการ

พิจารณาโครงการพิเศษ 
2. ประเมินความก๎าวหน๎าในระหวํางการท างานโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า

วิชา พูดคุยและตรวจสอบเอกสารรายงาน 
3. ประเมินการน าเสนอผลงานในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์และชิ้นงาน โดยอาจารย์ประจ าวิชาและ

คณะกรรมการพิจารณาโครงการพิเศษ  
4. ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแตํละ

ขั้นตอน รายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา 
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หมวดที่  4   ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความช านาญทักษะทางวิชาชีพ อาทิเชํน 

- การผลิตและจ าหนํายผลิตภัณฑ์อาหาร 
- การเขียนแผนธุรกิจอาหาร 

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไมํต่ ากวํา 180 ชั่วโมง 
ตลอดหลักสูตร เชํน 
1. รํวมกิจกรรมการผลิตและจ าหนํายผลิตภัณฑ์

อาหารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. รํวมกิจกรรมพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจอาหาร 
3. รํวมกิจกรรมการแขํงขันประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร

และแผนธุรกิจอาหาร 
2. มีทักษะการใช๎ภาษามลายู 1. รํวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษามลายู ไมํต่ ากวํา

ร๎อยละ 80 
2. ผํานเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู๎ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(1) มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มุํงม่ันในการท างานให๎ส าเร็จ เป็นแบบอยํางที่ดี
ของสังคม 

(2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการด าเนิน
ชีวิต 

(3) สุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกาลเทศะ ใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น 
(4) มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 

ระเบียบ และข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กรและสังคม 
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบน

พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) ท าโครงการเก่ียวกับการด าเนินชีวิตอยํางมีคุณธรรมจริยธรรม 
(2) ศึกษาผู๎ประสบความส าเร็จในการใช๎ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
(4) ยกตัวอยํางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุํม เชํน การแสดงบทบาทสมมุติ 
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2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอยํางมีคุณธรรมจริยธรรม 
(2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(3) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน 
(4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุํม 

2.1.2 ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

(1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข๎าใจในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
(1) บทบาทสมมุต ิ
(2) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย 
(3) ศึกษาชุมชน 
(4) บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
(5) มอบหมายงานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเป็นรายกลุํม / รายบุคคล 

2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
(1) เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
(2) ประเมินจากการน าเสนอกิจกรรม / โครงการ 
(3) ประเมินจากการรายงาน 
(4) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน 
(5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุํม 

2.1.3 ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจ และเห็น

คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
(1) มีความรอบรู๎อยํางกว๎างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถน าไปใช๎

ในการด าเนินชีวิตได๎ 
(2) บูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 
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2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

(1) มอบหมายหัวข๎องานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่สอดคล๎องกับศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน
ของชีวิต 

(2) แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันผํานกิจกรรม
กลุํม 

(3) น าเสนองานโดยบูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข๎อง  

(4) มอบหมายให๎ค๎นคว๎าข๎อมูล  ค าศัพท์  ประโยคอ่ืนๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ 

กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
(1) ประเมินจากการใช๎ภาษาในการสื่อสาร 
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
(3) ประเมินผลจากการบ๎าน ชิ้นงานที่ได๎รับมอบหมาย 

2.1.4 ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(1) มีความรู๎ ความเข๎าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต 

(2) มีความเข๎าใจ ความแตกตํางระหวํางบุคคล และวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับบทบาท
หน๎าที่ และความรับผิดชอบ 

(3) สามารถเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาตนเองท้ังรํางกาย จิตใจ ด๎วยความเฉลียวฉลาด 
(4) สามารถแสวงหาข๎อมูล ความรู๎ จากแหลํงและวิธีการที่หลากหลาย 
(5) ตระหนักรู๎ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให๎ด ารงชีวิตอยํางมีความสุขและ

ยั่งยืน 
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(1) มอบหมายงานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
(2) มอบหมายงานที่สามารถใช๎แหลํงข๎อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค๎นคว๎า  
(3) ก าหนดให๎นักศึกษาอ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อมูลที่ค๎นคว๎า 
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2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(1) สังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน 
(2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ 
(3) ตรวจสอบข๎อมูลอ๎างอิงของนักศึกษา 

2.1.5 ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  

(1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตํางๆ เพ่ือแก๎ไข
ปัญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตํอประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไมํวําจะด๎วยการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข๎อมูลเพ่ือชี้ให๎เห็น ความนําเชื่อถือ และ
ให๎ข๎อสรุปอันจะน าไปสูํการตัดสินใจที่ถูกต๎อง เหมาะสม 

(3) สามารถให๎ความรู๎พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ 

(4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก๎ไขปัญหาอยํางบูรณาการ
และสร๎างสรรค์ได๎ 

(5) สามารถใช๎ทักษะการคิดพัฒนาให๎เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
แนวทางความเป็นไปได๎ท่ีจะบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด และได๎ผลของการคิดเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 

2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
(1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิดแบบตํางๆ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ 
(2) ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใช๎ทักษะการคิด

แก๎ปัญหาอยํางบูรณาการและสร๎างสรรค์ 
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 

(1) พิจารณากรณีศึกษา  โดยเน๎นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก๎ปัญหาอยําง
สร๎างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

(2) ประเมินผลข๎อมูลจากการค๎นคว๎า ด๎วยการประเมินตามสภาพจริง  เชํน ประเมินการ
น าเสนอชิ้นงาน  การตอบค าถาม 

(3) ประเมินโดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2.1.6 ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย

และสังคมโลก 
(1) มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรมองค์กรได ๎
(2) ตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎ อ่ืน และยอมรับในความแตกตําง

หลากหลายของมนุษย์ 
(3) มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตํอประโยชน์สํวนรวม และมี

จิตส านึกรักท๎องถิ่น 
(4) สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาของกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎

ตาม 
(5) ตระหนักในคุณคําของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ

ประชาคมนานาชาติ 
2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่

มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
(1) ท าโครงการ 
(2) บทบาทสมมุต ิ
(3) การน าเสนอ 

2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

(1) ตรวจโครงการ 
(2) ให๎เพ่ือนประเมิน 
(3) ผู๎สอนรํวมประเมิน 

2.1.7 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
2.1.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

(1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู๎ด๎านตํางๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได๎ 
(3) สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารและน าเสนอข๎อมูลขําวสารได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกใน

ปัจจุบัน 
(5) ตระหนักรู๎ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช๎

เทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับตนเองได๎ 
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2.1.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
(1) ก าหนดหัวข๎อให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเพ่ือน าเสนอผลงานโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) จัดกิจกรรมกลุํมในการรวบรวมข๎อมูลที่ก าหนดและรํวมอภิปรายความนําเชื่อถือ 
(3) น าเสนอข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.1.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
(1) ประเมินผลงานของนักศึกษาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ 
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
(3) ประเมินผลจากการใช๎ภาษาในการสื่อสาร 

2.1.8 ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

(1) สามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
(2) สามารถเลือกใช๎ภาษาในบริบทที่แตกตํางได๎อยํางเหมาะสม 

2.1.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยํางการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
(2) เปิดโอกาสให๎นักศึกษาน าเสนอผลงานการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ า 

เป็นรายกลุํม / บุคคล 
(3) มอบหมายให๎นักศึกษาค๎นคว๎า แสดงบทบาทสมมติ และท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล / 

กลุํม 
2.1.8.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) ประเมินผลการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การแสดงบทบาทสมมติ 
(2) ประเมินผลงานกลุํม และประเมินซึ่งกันและกัน 
(3) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน 
(4) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
(5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(6) น าเสนอผลงานการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข๎าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคําของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับ

ตํางๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อ

ขัดแย๎งตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช๎ความรู๎ทางเทคโนโลยีตํอบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู๎ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข๎าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตํละสาขาตั้งแตํอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดข๎อตกลงรํวมกันเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงตํอเวลา และการแตํงกาย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2) จัดกิจกรรมเพ่ือให๎นักศึกษามีความเข๎าใจในศิลปวัฒนาธรรมไทย 
(3) จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกภาวะความเป็นผู๎น าและฝึกการรับผิดชอบในการท างานรํวมกัน

เป็นทีม 
(4) มอบหมายงานโดยการให๎นักศึกษามีการเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมในการ

แก๎ปัญหาและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช๎ความรู๎ทางเทคโนโลยี  
(5) อาจารย์ผู๎สอนเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับนักศึกษา รวมถึงมีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีการสํงเสริมให๎ก าลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความ เสียสละ และท าประโยชน์ตํอสังคม 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข๎าชั้นเรียนการสํงงานที่ได๎มอบหมาย

ตามระยะเวลาที่ก าหนด การมีระเบียบวินัย และการแตํงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

(2) ประเมินจากการมีภาวะความเป็นผู๎น าและการเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งในและนอกคณะ 
โดยพร๎อมเพรียงกันของนักศึกษา 

(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงานผู๎อ่ืน 
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(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย โดยประเมินเป็นรายบุคคล
และรายกลุํม 

(5) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
รวมถึงความเข๎าใจในผลกระทบที่เกิดจากการใช๎เทคโนโลยี 

2.2.2 ความรู้ 
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู๎และเข๎าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช๎กับงานทางด๎านเทคโนโลยี
ที่เก่ียวข๎อง และการสร๎างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด๎านทางเทคโนโลยี 

(3) มีความรู๎ในวิธีการและการใช๎เครื่องมือด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสมในการ
ท างาน 

(4) สามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเทคโนโลยีกับความรู๎ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยําง
เหมาะสม เชํน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 

(5) สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได๎ 

2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและมี

สํวนรํวมได๎อยํางเต็มที ่
(2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การอภิปรายการฝึก

ปฏิบัติจริง 
(3) จัดให๎มีการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้น

เรียน 
(4) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎โดยวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญจาก

ภายในและภายนอก 
(5) จัดให๎มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

เพ่ือให๎นักศึกษาเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาชีพ 
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2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การทดสอบยํอย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากการจัดท ารายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน 
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติ

สหกิจศึกษา 
 

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการ

ทางด๎านเทคโนโลยี 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาทางด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางมีระบบ รวมถึง

การใช๎ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุํนในการปรับใช๎องค์ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข๎องอยํางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตํอยอดองค์ความรู๎จากเดิมได๎
อยํางสร๎างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได๎ด๎วยตนเอง
เพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและทันตํอการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู๎และเทคโนโลยี
ใหม ํๆ 

2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีการอภิปรายในชั้นเรียนในประเด็นที่นําสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(2) ให๎ลงมือปฏิบัติจริงโดยน าความรู๎ที่มีมาวิเคราะห์เพื่อแก๎ปัญหาในประเด็นตํางๆ 
(3) จัดให๎มีการเรียนรู๎รายวิชาโครงงานและสัมมนา เพ่ือให๎นักศึกษามีทักษะการคิด

วิเคราะห์และสืบค๎นข๎อมูล 
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน  
(2) แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน 
(3) ประเมินจากการน าเสนอผลงานที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า เชํน รายงานงานวิจัย

หรือการสัมมนา เป็นต๎น  
(4) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุํมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชาชีพ
ทางด๎านเทคโนโลยีสื่อสารตํอสังคมได๎ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์เชิงสร๎างสรรค์ทั้งสํวนตัว
และสํวนรวม พร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม 
รวมทั้งให๎ความชํวยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์
ตําง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล๎องกับทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 

(4) รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุํม สามารถปรับตัวและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎
ตามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
และมีความรักองค์กร 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด๎านความปลอดภัยในการท างานด๎านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล๎อมพลังงาน 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
(1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสดง

ความคิดเห็น 
(2) เน๎นการท างานเป็นกลุํมเพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางกันและมีภาวะผู๎น า 
(3) ให๎การสํงเสริมกิจกรรมที่ต๎องมีปฏิสัมพันธ์กับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก 
(4) สํงเสริมให๎นักศึกษาเรียนรู๎วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานและให๎แนวทางในการ

ปรับตัวที่ด ี
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู๎น าและผู๎ตามขณะท า

กิจกรรมรํวมกัน 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใสํในการท างานกลุํม การน าเสนอผลงาน

กลุํม  
(3) ประเมินจากความครบถ๎วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในงานที่ได๎รับมอบหมาย 
(4) ประเมินจากการน าเสนอ และการจัดท ารายงานที่อาจารย์มอบหมาย 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ตํอการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข๎อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ

สื่อความหมาย การเลือกใช๎สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
(5) สามารถใช๎เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพ

สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องได๎ 
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สนับสนุนให๎นักศึกษาใช๎อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

รายวิชาที่เกี่ยวขอ๎ง 
(2) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาตํางๆ จากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์  จ าลอง  
(3) เน๎นการเรียนการสอนที่ผู๎เรียนเป็นส าคัญและเปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็นอยํางเทํา

เทียมกันทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นสํวนตัว และการสรุปมติความเห็นของ
กลุํม 

(4) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู๎ด๎านเทคโนโลยี 
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากความสามารถน าเครื่องมือที่มีอยูํมาประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม และตรง

ตามความต๎องการ 
(2) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง  

ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล 
(3) ประเมินทักษะในการน าเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นในประเด็นทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางเหมาะสม 
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2.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 

(1) มีทักษะปฏิบัติการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย 

(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการท างานอยํางตํอเนื่อง 

(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู๎รํวมกับการท างาน 
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (project oriented) 
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
(1) ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุํมและรายบุคคลเพ่ือให๎นักศึกษามีทักษะปฏิบัติการใช๎เครื่องมือ

และอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข๎องได๎อยําง
ถูกต๎องและปลอดภัย 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ในภาคปฏิบัติ เพ่ือให๎นักศึกษาสามารถบริหารจัดการ การ
วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานอยําง
ตํอเนื่อง 

(3) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู๎เชี่ยวชาญ 
(4) เน๎นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน 
(5) ให๎นักศึกษาได๎ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 

2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
(1) ประเมินจากทักษะการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎องอยํางปลอดภัย 
(2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย พร๎อมทั้งสามารถอธิบาย 

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการแก๎ปัญหาอยํางถูกต๎องและเหมาะสม และสามารถ
แนะน าแนวทางในการปูองกันปัญหาตํอไปได๎ 

(3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการโครงการ 
(4) สังเกตพฤติกรรมการท างานของนักศึกษา 
(5) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
(6) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ 
(7) ผลการน าเสนอโครงงานและเลํมรายงาน 
(8) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศน์ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1)  มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มุํงมั่นในการท างานให๎ส าเร็จ เป็นแบบอยํางที่ดีของสังคม 
(2)  มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
(3)  สุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกาลเทศะใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
(4)  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ และ

ข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กรและสังคม 
3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

(1)  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข๎าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของ

ตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
(1)  มีความรอบรู๎อยํางกว๎างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถน าไปใช๎ในการด าเนิน

ชีวิตได๎ 
(2)  บูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(1)  มีความรู๎ ความเข๎าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิต 
(2)  มีความเข๎าใจ ความแตกตํางระหวํางบุคคล และวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับบทบาทหน๎าที่ และ

ความรับผิดชอบ 
(3)  สามารถเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งรํางกาย จิตใจ ด๎วยความเฉลียวฉลาด 
(4)  สามารถแสวงหาข๎อมูล ความรู๎ จากแหลํงและวิธีการที่หลากหลาย 
(5)  ตระหนักรู๎ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให๎ด ารงชีวิตอยํางมีความสุขและยั่งยืน 

3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
(1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตํางๆ เพ่ือแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรอบ

ด๎านและมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตํอประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไมํวําจะด๎วยการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แสดงการประเมินข๎อมูลเพ่ือชี้ให๎เห็นความนําเชื่อถือ และให๎ข๎อสรุปอันจะน าไปสูํการ
ตัดสินใจที่ถูกต๎องเหมาะสม 

(3)  สามารถให๎ความรู๎พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ 
(4)  สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก๎ไขปัญหาอยํางบูรณาการและ

สร๎างสรรค์ได๎ 
(5)  สามารถใช๎ทักษะการคิดพัฒนาให๎เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทางความ

เป็นไปได๎ที่จะบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด และได๎ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
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3.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 
(1)  มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรมองค์กรได๎ 
(2)  ตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎อ่ืน และยอมรับในความแตกตํางหลากหลายของ

มนุษย์ 
(3)  มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตํอประโยชน์สํวนรวม และมีจิตส านึกรัก

ท๎องถิ่น 
(4)  สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาของกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ท้ังในฐานะผู๎น าและผู๎ตาม 
(5)  ตระหนักในคุณคําของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 

3.1.7 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
(1)  สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู๎ด๎านตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได๎ 
(3)  สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารและน าเสนอข๎อมูลขําวสารได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 
(4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 
(5)  ตระหนักรู๎ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีให๎

เหมาะสมกับตนเองได๎ 
3.1.8 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) สามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
(2) สามารถเลือกใช๎ภาษาในบริบทที่แตกตํางได๎อยํางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนินชีวติ
บนพื้นฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และ
ส านึกใน
ความ
เป็นไทย 

3. มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้อ่ืนสังคม
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะเป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

8. ใช้
ภาษา
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 
                             

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก
ปัจจุบัน 

                             

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพือ่การ
ท างาน 

                             

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการ
สื่อสาร 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม
จริยธรรมใน
การด าเนินชีวติ
บนพื้นฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และ
ส านึกใน
ความ
เป็นไทย 

3. มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้อ่ืนสังคม
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะเป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

8. ใช้
ภาษา
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
การสื่อสาร 

                             

GEL0303 ภาษาพมําเพื่อการ
สื่อสาร 

                             

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

                             

GEL0305 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการ
สื่อสาร 

                             

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม
จริยธรรมใน
การด าเนินชีวติ
บนพื้นฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และ
ส านึกใน
ความ
เป็นไทย 

3. มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้อ่ืนสังคม
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะเป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

8. ใช้
ภาษา
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

ลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

GEH0401 วิถีลุํมน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

                             

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา                              

GEH0403 มนุษย์กับความงาม                              

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
การพัฒนาตน 

                             

GEH0405 มนุษย์กับการ
เปลี่ยนแปลง 

                             

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู๎ 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม
จริยธรรมใน
การด าเนินชีวติ
บนพื้นฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และ
ส านึกใน
ความ
เป็นไทย 

3. มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้อ่ืนสังคม
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะเป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

8. ใช้
ภาษา
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

                             

GEH0408 เรียนรู๎คุณธรรมน าชีวิต
พอเพียง 

                             

GEH0409 วิถีอาเซียน                              

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

GES0501 วิเคราะห์การคิด                              

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม                              

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี                              

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต                              

GES0701 อาหารและโภชนาการ
เบื้องต๎น 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม
จริยธรรมใน
การด าเนินชีวติ
บนพื้นฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และ
ส านึกใน
ความ
เป็นไทย 

3. มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้อ่ืนสังคม
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะเป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

8. ใช้
ภาษา
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการ 

                             

GES0801 งานชํางใน
ชีวิตประจ าวัน 
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข๎าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคําของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตํางๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง
ตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคํา
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช๎ความรู๎ทางเทคโนโลยีตํอบุคคล องค์กร 
สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข๎าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตํละสาขาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
3.2.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู๎และเข๎าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐานการ
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช๎กับงานทางด๎านเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎อง 
และการสร๎างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด๎านทางเทคโนโลยี 

(3) มีความรู๎ในวิธีการและการใช๎เครื่องมือด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสมในการท างาน 
(4) สามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเทคโนโลยีกับความรู๎ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยําง

เหมาะสม เชํน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
(5) สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานจริงได๎ 
 
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการทางด๎าน

เทคโนโลยี 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาทางด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการใช๎

ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุํนในการปรับใช๎องค์ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎อง
อยํางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตํอยอดองค์ความรู๎จากเดิมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได๎ด๎วยตนเองเพ่ือการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตและทันตํอการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ 

 
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุํมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชาชีพทางด๎าน
เทคโนโลยีสื่อสารตํอสังคมได๎ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์เชิงสร๎างสรรค์ทั้งสํวนตัวและ
สํวนรวม พร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม รวมทั้งให๎ความ
ชํวยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล๎องกับทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 

(4) รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุํม สามารถปรับตัวและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด๎านความปลอดภัยในการท างานด๎านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล๎อมพลังงาน 

 
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ตํอการ

แก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค ์
(3) สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข๎อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ

ความหมาย การเลือกใช๎สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
(5) สามารถใช๎เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพสาขา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องได๎ 
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3.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
(1) มีทักษะปฏิบัติการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย 
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา

ระบบการท างานอยํางตํอเนื่อง 
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู๎รํวมกับการท างาน 
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (project oriented) 
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 

5101101 คณิตศาสตร์ส าหรับ
การผลิตและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

                              

5101102 วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การผลิตและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

                              

5101103 ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การผลิตและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

                              

 
 
 

                              



98 

 

98 
มคอ.2 

รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5101105 เคมีอาหารส าหรับ
การผลิตและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

                              

5101106 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
ส าหรับการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 

                              

5101107 จุลชีววิทยาอาหาร
ส าหรับการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 

                              

5101108 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
อาหารส าหรับการ
ผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี) 

3561102 องค์การและการ
จัดการสมัยใหม ํ

                              

5101001 แนวทางอาชีพและ
การวางแผนอนาคต   

                              

5101104 อาหารและ
โภชนาการพื้นฐาน 

                              

5102401 เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร 1 

                              

5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 1 

                              

5102403 เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร 2 

                              

5102404 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 2 

                              

5103001 ภาษาอังกฤษส าหรับ
การผลิตและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5103301 เทคนิคการขายและ
การเจรจาตํอรองใน
ธุรกิจอาหาร 

                              

5103302 การขายและการ
เจรจาตํอรองในธุรกิจ
อาหาร 

                              

5103401 การวางแผนและการ
จัดการการผลิต
อาหาร 

                              

5103603 การประกันคณุภาพ 
และความปลอดภัย
ของอาหาร 

                              

5103604 ปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร 

                              

5103901 สัมมนา                               

5104201 การจัดการโลจิสติกส์
และโซํอุปทานอาหาร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5104701 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

                              

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับเรียน) 

3541102 หลักการตลาด                               

5101401 การผลิตและการ
จัดการธรุกจิขนมอบ 

                              

5101402 ปฏิบัติการการผลิต
และการจัดการธุรกิจ
ขนมอบ 

                              

5102301 หลักการเป็น
ผู๎ประกอบการธุรกิจ
อาหาร 

                              

5102302 การเป็น
ผู๎ประกอบการธุรกิจ
อาหาร 

                              

5102303 พฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคในธุรกิจ
อาหาร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5102405 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์
อาหาร 

                              

5103201 การเขียนแผนธุรกิจ
อาหาร 

                              

5103501 เทคนิคการประเมิน
คุณภาพทางประสาท
สัมผสั 

                              

5103502 หลักการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

                              

5103503 ปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

                              

5103504 การพัฒนาผลิตภณัฑ์
อาหารท๎องถิ่น 

                              

5103505 ปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหาร
ท๎องถิ่น 

                              

5103601 การควบคุมคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5103602 ปฏิบัติการการ
ควบคุมคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

                              

5104001 การฝึกอบรมและการ
ถํายทอดเทคโนโลย ี

                              

5104501 นวัตกรรมอาหาร                               

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือกเรียน) 

5103402 เทคโนโลยีการผลติ
ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่ม 

                              

5103403 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภณัฑ์
เครื่องดื่ม 

                              

5103404 เทคโนโลยีการผลติ
ผลิตภณัฑ์ผัก ผลไม๎
และธัญพืช 

                              

5103405 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภณัฑ์ผัก 
ผลไม๎และธัญพืช 

                              

5103406 เทคโนโลยีการผลติ
ผลิตภณัฑ์นม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5103407 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภณัฑ์นม 

                              

5103408 เทคโนโลยีการผลติ
ผลิตภณัฑ์ประมง 

                              

5103409 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภณัฑ์
ประมง 

                              

5103410 เทคโนโลยีการผลติ
ผลิตภณัฑ์เนื้อสตัว์  

                              

5103411 ปฏิบัติการการผลิต
ผลิตภณัฑ์เนื้อสตัว์  

                              

5103701 การประยุกต์ใช๎
โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

                              

5104202 การจัดการธุรกิจ
อาหาร 

                              

5104203 ประเด็นปัจจุบันใน
ธุรกิจอาหาร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5104502 เทคโนโลยีอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

                              

5104503 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
อาหารเพื่อสุขภาพ 

                              

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาโครงงาน 

5103902 ระเบียบวิธีวิจยั                               

5103903 โครงการพิเศษ                                

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 

5104801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การผลิตและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

                              

5104802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 

                              

 
 
 

                              



106 

 

106 
มคอ.2 

รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7003506 การเตรียมความ
พร๎อมสหกิจศึกษา
ด๎านการผลติและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

                              

7004506 สหกิจศึกษาดา๎นการ
ผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
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หมวดที ่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 ใช๎เกณฑ์การประเมินตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. 2560 หมวด 7 การวัดและประเมินผล ให๎มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตํางๆ ตามหลักสูตรเป็น 
2 ระบบ ดังนี้  
 1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบํงเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน  ความหมาย    ค่าระดับคะแนน 
   A   ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
 B+   ดีมาก (Very Good)  3.5 
 B   ดี (Good)   3.0 
 C+   คํอนข๎างดี (Fairly Good)  2.5 
 C   พอใช๎ (Fair)   2.0 
 D+   อํอน (Poor)   1.5 
 D   อํอนมาก (Very Poor)  1.0 

   E   ตก (Fail)   0.0 
 1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
  กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อให๎ได๎หนํวยกิตแตํไมํได๎คิดคะแนน (non-credit)  
  ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
   P (Pass)      ผําน 
   F (Fail)       ไมํผําน 
  กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อรํวมฟัง (audit) โดยไมํนับหนํวยกิต 
  ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
   S (Satisfactory)      พอใจ 
   U (Unsatisfactory)     ไมํพอใจ 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีกระบวนการ ดังนี้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบความสอดคล๎องของข๎อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

และผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 2.1.2 อาจารย์ในสาขาวิชาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาให๎เป็นไปตามเกณฑ์ 
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 สาขาวิชาติดตามประเมินความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของบัณฑิตท่ีมีตํอหลักสูตร 
 2.2.2 มหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 
 2.2.3 สาขาวิชาติดตามความก๎าวหน๎า หรือความต๎องการการพัฒนาของบัณฑิตเพ่ือเป็นข๎อมูลในการ

จัดโครงการพัฒนาศิษย์เกํา 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 10 การส าเร็จการศึกษา มีข๎อความดังนี้ 
 ข๎อที่ 35 การขอรับและอนุมัติปริญญา 
   35.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ต๎องศึกษารายวิชาตํางๆ ครบถ๎วน และผํานเกณฑ์อ่ืนตาม
ข๎อก าหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแตํ 2.00 ขึ้นไป 
ไมํมีผลการสอบตกในรายวิชาบังคับและมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   35.2 ให๎นักศึกษายื่นค าร๎องขอรับปริญญาตํอส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 30 
วัน นับแตํวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท๎ายที่นักศึกษาคาดวําจะสอบได๎หนํวยกิตครบถ๎วนตามหลักสูตร 
และในกรณีที่นักศึกษายังไมํขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ด๎วยมีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมใน
ภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องขออนุมัติตํอมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์กํอนการสอบปลาย
ภาค โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพ่ิมเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแล๎วต๎องไมํเกินระยะเวลา
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   35.3 นักศกึษาจะต๎องไมํมีพันธะใดๆ ตํอมหาวิทยาลัยจึงจะได๎รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญา 
   35.4 นักศึกษาที่สมควรได๎รับการเสนอชื่อให๎ได๎รับปริญญา จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความประพฤติที่ไมํ
ขัดตํอกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยวําด๎วยวินัยนักศึกษา 
   35.5 นักศึกษาต๎องผํานการเตรียมความพร๎อมและการท ากิจกรรมครบถ๎วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
   35.6 นักศึกษาต๎องสอบผํานการประเมินผลความรู๎และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   35.7 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู๎พิจารณาอนุมัติการให๎ปริญญา 
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หมวดที ่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศให๎กับอาจารย์ใหมํ ให๎มีความรู๎และเข๎าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
มหาวิทยาลัย 
 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเปูาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข๎อง เชํน รายละเอียด
หลักสูตร คูํมือการศึกษาและหลักสูตร คูํมืออาจารย์ กฎระเบียบตํางๆ 
 1.3 สํงเสริมให๎อาจารย์ใหมํเข๎าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 1.4 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงชํวยเหลือและให๎ค าแนะน าในการท างานของอาจารย์ใหมํ 
 1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการท างานอยํางตํอเนื่อง 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร  
ตํางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ 
  2.1.2 การเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 สํงเสริมให๎มีการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การรํวมเครือขําย
วิชาชีพ 
  2.2.2 สํงเสริมให๎มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านตํางๆ เชํน การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตํอ การอบรมระยะสั้น 
  2.2.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชน 
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หมวดที ่  7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญได๎แกํ การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎ เรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎ เพ่ือให๎สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู๎รับผิดชอบโดย
ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 

1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

1.1 การบริหารจัดการ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ที่
ก าหนดโดย สกอ. 

1. ก ากับควบคุมจ านวนอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรจะต๎องมีไมํน๎อยกวํา 5 คน 
และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน
กวํา 1 หลักสูตรไมํได๎ และประจ า
หลั กสู ต รตลอดระยะ เ วลาที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. ก ากับควบคุมคุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์คือมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโท ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์อยํางน๎อย 2 คน  

3. สํงเสริม ติดตามให๎อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในรอบ 
5 ปีย๎อนหลังไมํน๎อยกวํา 1 เรื่อง 

4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ท าหน๎าที่ ในการบริหารหลักสูตร 
จั ดการ เ รี ยนการสอน โดยการ
วา งแผน  ติ ดตาม  ทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงาน
ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไมํ
น๎อยกวํา 5 คน  

2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวําผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์ทั้ง 5 คน 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย๎อนหลังไมํน๎อย
กวํา 1 เรื่อง 

4. หลักสูตรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตร
และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให๎
มีความทันสมัยตามความก๎าวหน๎า
ท า ง ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
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2. บัณฑิต 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
ที่ระบุไว๎ใน มคอ.2 ตามผลการเรียนรู๎ทั้ง 6 
ด๎าน โดยประเมินความพึงพอใจจากผู๎ใช๎
บัณฑิต 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎
บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตของหลักสูตร เฉลี่ยไมํ
น๎อยกวํา 3.51 

2.2 การได๎งานท าของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา 

ส ารวจเก็บข๎อมูลการมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปีนับจาก
วันที่ส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
3. นักศึกษา 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3.1 การรับนักศึกษาและ
การเตรียมความพร๎อม
นักศึกษา 

1. ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผนการรับ
นักศึกษาและก าหนดคุณสมบัติของผู๎
เข๎าศึกษา 

2. หลักสูตรก าหนดเกณฑ์ที่ ใช๎ ในการ
คัดเลือกนักศึกษา 

3. หลักสูตรรํวมกับคณะและมหาวิทยาลัย
ด าเนินการรับนักศึกษา 

4. จัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนานักศึกษาให๎มี
ความพร๎อมทางการเรียน  

5. หลักสูตรประเมินระบบกลไกการรับ
นักศึกษาและการเตรียมความพร๎อม
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. รับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความ
ต๎องการของหลักสูตร 

2. ได๎นักศึกษาที่มีความพร๎อมในการ
เรียนรู๎ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3.2 การสํงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

ระบบการดูแลให๎ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแล

นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุมการดูแล

การให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวแกํนักศึกษา 

3. หลักสูตรประขุมประเมินกระบวนการ
ในการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาของ
หลักสูตร และการให๎ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวชีวิต 

 
 

1. อัตราการคงอยูํของนักศึกษาสูงขึ้น 
2. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม

แผนการศึกษาของหลักสูตร 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาไมํน๎อยกวํา

ร๎อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาตํอ

ระบบการดูแลให๎ค าปรึกษาไมํน๎อย
กวํา 4.00 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนก าหนด

ทักษะของนักศึกษาแตํละชั้นปี เพ่ือให๎
นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาในแตํละชั้นปี  โดยจัดท า
เสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

3. ห ลั ก สู ต ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 

4. หลั ก สู ต รน า ผ ล กา รป ระ เ มิ น ม า
ปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

 
 
1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะที่

จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

2. นักศึกษามีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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4. อาจารย ์
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

ระบบการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและระบบการบริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและการ

แตงํตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์ 

และแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
3. หลักสูตรประเมินกระบวนการการรับ

และการแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนากระบวนการการรับและการ
แตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมทางด๎านคุณวุฒิและ
ต าแหนํงทางวิชาการ 

2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ครบ 5 คนตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตร 
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรตํอการบริหารหลักสูตร 
ไมํน๎อยกวํา 4.00  

 ระบบการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. หลักสูตรท าแผนพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ทั้งด๎านคุณวุฒิ การขอต าแหนํง
ทางวิชาการ ศาสตร์ที่สอน วิจัย การ
จัดการเรียนรู๎ 

2. หลักสูตรมีระบบกลไกการสํงเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ ให๎ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ตนเอง และติดตามการรายงานผลการ
พัฒนาตนเองของอาจารย ์

4. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
สํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

5. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการการสํงเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนา

ตนเองอยํางตํอเนื่อง 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี

ความเหมาะสมทางด๎านคุณวุฒิและ
ต าแหนํงทางวิชาการ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

1. หลักสู ตรตั้ งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของหลักสูตร 

2. หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย  ได๎แกํ  นักศึกษา บัณฑิต ผู๎ ใช๎
บัณฑิตและนักวิชาการ 

3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จ าเป็นเพ่ือน ามาพิจารณาใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4. หลักสูตรน าผลการประเมินหลักสูตร 
และรายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตร (มคอ.7) น ามาพิจารณาใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

5. ก าหนดผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังให๎
สอดคล๎องกับหลั กสู ตรและกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู๎ 

6. ก าหนดโครงสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสม
และทันสมัย 

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

8. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาดแรงงาน
ประเทศ 

 

5.2 การวางระบบผู๎สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. หลักสูตรประชุมก าหนดอาจารย์ผู๎สอน
ที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญในรายวิชา 

2. หลักสูตรด าเนินการพิจารณาประชุม 
มคอ.3 เพื่อตรวจสอบการวางแผนการ
ส อ น  เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วั ด ก า ร
ประเมินผลทักษะการเรียนรู๎ทั้ ง 6 
ด๎าน และทักษะการเรียนรู๎ 6 ด๎านต๎อง
สอดคล๎องกับมคอ. 2 และติดตามการ

1. อาจารย์ผู๎สอนมีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ
ในรายวิชา 

2. ผู๎เรียนมีคุณภาพ ตามผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวังในหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
ปรับปรุ ง  มคอ .3  ให๎ เป็น ไปตาม
แผนการปรับปรุงที่ระบุใน มคอ.5  

3. หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ.3 วํา
อาจารย์ผู๎สอนด าเนินการสอน และ
วัดผลประเมินผล เป็นไปตามแผนการ
สอนหรือไมํ  

4. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู๎สอนแตํละ
รายวิชาผํานระบบของมหาวิทยาลัย  

5. อาจารย์ผู๎สอนด าเนินการรายงานผล
การสอน มคอ.5 

6. ห ลั ก สู ต ร ด า เ นิ น ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามทักษะ 6 
ด๎าน ที่ระบุไว๎ใน มคอ.3 

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการการวาง
ระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

8. หลั ก สู ต รน า ผ ล กา รป ระ เ มิ น ม า
ปรับปรุงกระบวนการการวางระบบ
ผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

5.3 การประเมินผู๎เรียน 1. หลักสูตรด าเนินการพิจารณา มคอ.3 
เพ่ือตรวจสอบการวางแผนการสอน 
เครื่องมือในการวัดการประเมินผล
ทักษะการเรียนรู๎ทั้ง 6 ด๎าน มีความ
เหมาะสมหรือไม ํ

2. หลักสูตรทวนสอบข๎อสอบ 
3. หลักสูตรพิจารณาการกระจายของ

เกรด 
4. สํงเกรดตามระบบประกาศผล 
5. นั กศึ กษาประ เมินผู๎ ส อนใน เรื่ อ ง

เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 
 

1. มีการประเมินผลการเรียนรู๎ที่
นําเชื่อถือ 

2. ผลการประเมินผลการเรียนรู๎
นําเชื่อถือ 

3. มีข๎อมูลที่ชํวยให๎ผู๎สอนน าไปพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. มีข๎อมูลที่ชํวยในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
6. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ

ประเมินผู๎เรียน 
7. หลักสูตรน าผลการกระบวนการมา

ปรับปรุง 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎ 

1. หลักสู ตรส า รวจความต๎องการสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู๎จากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู๎สอน และนักศึกษา 

2. หลักสูตรน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของสิ่งสนับ
การเรียนรู๎ที่ไมํเพียงพอ 

3. จัดท าคุณสมบัติของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎เพื่อของบประมาณ 

4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบ
ราชการ 

5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎ 

6. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
และวิเคราะห์ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

7. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอ 
และพร๎อมใช๎งาน 

2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย ทัน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน 

3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
ไมํน๎อยกวํา 4.00 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี      

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อย 
ร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว 

 

    

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด๎านการจัดการเรียนการสอน      

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง      
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี)  

ได๎รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 50 ตํอปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํเฉลี่ย 
ไมํน๎อยกวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

 
 เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรต๎องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบํงชี้ทั้งหมดอยูํในเกณฑ์ดีตํอเนื่อง 2 ปี
การศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผําน คือ มีการด าเนินงานตามข๎อ 1-5 และอยํางน๎อยร๎อยละ 80 ของตัวบํงชี้
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว๎ในแตํละป ี
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หมวดที่  8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกระบวนการที่ใช๎ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได๎วางแผนไว๎เพ่ือการพัฒนา  
การเรียนการสอนให๎มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให๎พิจารณาจากตัวผู๎เรียนโดยอาจารย์ผู๎สอน
จะต๎องประเมินผู๎เรียนวํามีความเข๎าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไมํ โดยประเมินจากการทดสอบยํอย        
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบค าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต๎ตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว จะสามารถประเมินเบื้องต๎นได๎วําผู๎เรียนมีความเข๎าใจเนื้อหา
ของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไมํ หากผู๎เรียนมีความเข๎าใจเนื้อหาบทเรียนต่ ากวําเกณฑ์ที่
ก าหนดหรือไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อ
การสอน รวมทั้งอาจต๎องจัดล าดับเนื้อหาบทเรียนเพ่ือให๎งํายตํอการท าความเข๎าใจ และหรือให๎มีการประชุม
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และขอค าแนะน า 
  การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได๎วําผู๎เรียนมีความ
เข๎าใจในเนื้อหาที่ได๎สอนไปหรือไมํ หากพบวํามีปัญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะท าให๎ผู๎เรียน
มีความเข๎าใจดีขึ้น สามารถสอบผํานเกณฑ์ที่ก าหนดได๎ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด๎านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบใน
การสอน ความสามารถในการถํายทอดความรู๎ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช๎สื่อการสอนประกอบ 
ทั้งนี้ให๎ท าทุกรายวิชาที่เปิดสอน และให๎สรุปผลการประเมินคุณภาพให๎กับอาจารย์ผู๎สอน เพ่ือเป็นข๎อมูล
ย๎อนกลับและน าไปปรับปรุงการสอนอยํางตํอเนื่อง 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม หรือสัมมนากลุํมยํอย จาก 
  1) นักศึกษาปีสุดท๎ายและหรือบัณฑิต 
  2) ผู๎ใช๎บัณฑิตและหรือสถานประกอบการ 
  3) ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ด าเนินการประเมินผลตามตัวบํงชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมข๎อมูล ท าให๎ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตํละวิชา 
กรณีที่พบปัญหาให๎จัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น เพ่ือวางแนวทางแก๎ไขปัญหาให๎เหมาะสมกับเวลา 
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เชํน ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรด าเนินการแก๎ไขในภาคการศึกษาตํอไป หรือปัญหาในเชิงนโยบาย
ควรเสนอมหาวิทยาลัยได๎รับทราบและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อยํางไรก็ตามผู๎บริหารระดับ
สาขาวิชาจะต๎องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให๎หลักสูตรและการจัดการเรียน    
การสอนมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความต๎องการพัฒนาประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน  
พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรบัปรงุ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  
กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in 

Food Product Management 
Technology 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 

การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in 

Food Production and Food Product 
Management 

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือแสดงความชัดเจน
ของหลักสูตร 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการ

จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร) 
ชื่อยํอ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ

ผลิตภัณฑ์อาหาร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Technology (Food 

Product Management 
Technology) 

ชื่อยํอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Food Product 
Management Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (การผลิตและการ

จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร) 
ชื่อยํอ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (การผลิตและการจัดการ

ผลิตภัณฑ์อาหาร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Technology 

(Food Production and Food 
Product Management) 

ชื่อยํอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Food Production and 
Food Product Management) 

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับชื่อ
หลักสูตรที่ปรับปรุง 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มีความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ด๎านเทคโนโลยีการจัดการ

ผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถประยุกต์ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี
อาหาร การจัดการ และธุรกิจเข๎าด๎วยกัน เพื่อการประกอบอาชีพ
ทางด๎านธุรกิจอาหาร 

 

3.ปรัชญาของหลักสูตร 
สร๎างบัณฑิตที่เป็นนักการผลิตและนักการจัดการผลิตภัณฑ์

อาหารสูํการสร๎างนวัตกรรมสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือแสดงความชัดเจนใน
การด าเนินงานของหลักสูตร 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีความสามารถในการผลิตและการ

จัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร  และมีประสบการณ์ในด๎าน
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจอาหารได๎   

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู๎ทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
มาปรับใช๎ในการคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาในการประกอบอาชีพ
อยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และ
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น  

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพได๎อยํางตํอเนื่อง 

4.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีทักษะในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มี

คุณภาพได๎มาตรฐาน สามารถตํอยอดทางธุรกิจได๎ 
2. มีทักษะในการจัดการและสามารถประยุกต์ใช๎ในการ

ด าเนินธุรกิจอาหารได๎  
3. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาตํอรอง และการใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการผลิตและการจ าหนํายผลิตภัณฑ์
อาหาร 

4. มีความรับผิดชอบตํอวิชาชีพและสังคม 
 

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือแสดงความชัดเจนใน
การด าเนินงานของหลักสูตร 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
125 หนํวยกิต 
 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
128 หนํวยกิต 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือแสดงความชัดเจนใน
การด าเนินงานของหลักสูตร 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

6. ช่ือ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. นางนพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา  
2. นายอิทธิพร แก๎วเพ็ง 
3. นางสาวอดิศรา ตันตสุทธิกุล 
 

6. ช่ือ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. นางนพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา  
2. นางสาวปริยากร บุญสํง  
3. นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน์  
4. นายอิทธิพร แก๎วเพ็ง 
5. นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด 

เปลี่ยนแปลง  เ พ่ือปรับเปลี่ยนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2552  
 

7. หลักสูตร 
จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   125 หนํวยกิต 

โครงสร๎างหลักสูตร   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 

กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร         9 หนํวยกิต 
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9 หนํวยกิต 
กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี        9 หนวํยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ      89 หน่วยกิต 
กลุํมวิชาแกน      35 หนํวยกิต 
กลุํมบังคับเอก  30 หนํวยกิต 
กลุํมเลือกเอก  15 หนํวยกิต 
กลุํมวิชาประสบการณ์ภาคสนาม   9 หนํวยกิต 
หรือประสบการณ์วิชาชีพ 

7. หลักสูตร 
จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  128  หนํวยกิต 

โครงสร๎างหลักสูตร   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน 9 หนํวยกิต 
- เลือกเรียน ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน 3 หนํวยกิต 
- เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

 
 

เ ป ลี่ ย น แ ปล ง  เ พ่ื อ ใ ห๎ เ กิ ด ค ว า ม
เหมาะสม และสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์
ของ (รําง) มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี  
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน 3 หนํวยกิต 
- เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 43 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  12 หนํวยกิต 
และเทคโนโลยี 

2.2.2 กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี    31 หนํวยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุํมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 

- บังคับเรียน 30 หนํวยกิต 
- เลือกเรียน ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

2.2.2 กลุํมวิชาโครงงาน  ไมํน๎อยกวํา 5 หนํวยกิต 
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาการบูรณาการ

การเรียนรู้ร่วมการท างาน  ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  
กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  Thai for Communication 
การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด 

การอําน และการเขียน ให๎สามารถใช๎สื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในด๎านการฟัง  การพูด  

การอําน  และการเขียน  ให๎มีความรอบรู๎และสามารถใช๎ภาษา
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตาม
บริบททางสังคม  และวัฒนธรรมไทย 

Study and practice skills in listening, speaking, 

reading and writing in Thai for the daily life 

communication appropriately in various Thai contexts. 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม

เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม

ทันสมัยมากข้ึน 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)                            
  English for Communication  I   
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ

เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือติดตํอในสถานการณ์ตํางๆ เพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 
 

  



150 

 

150 
มคอ.2 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 
English for Communication  II 
การฝึกทักษะและกลวิธีการอําน รวมทั้งการเขียน

ข๎อความสั้นๆ เพ่ือการสื่อสารและฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด
เพ่ือให๎ข๎อมูลและแสดงความคิดเห็น 

 

  

 GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
English for Today’s World 
พัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การแสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช๎ใน
การศึกษาและการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

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

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 

 GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
English at Work 
ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในบริบทของการท างาน  

และสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัคร  งาน  
สัมภาษณ์งาน  และบริบทอื่นๆของการท างาน  

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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

1500310 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Chinese for Communication   

การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
เขียนภาษาจีน โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Chinese for Communication  
เรียนรู๎ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึก

ทักษะฟัง  พูด  อําน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  เรียนรู๎
การศึกษาค๎นคว๎าภาษาจีนด๎วยตนเองผํานเทคโนโลยีสมัยใหมํ  
พร๎อมทั้งเรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมไทยจีน 

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. 

 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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มคอ.2 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1500311 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Japanese for Communication 
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ

เขียนภาษาญี่ปุุน โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Japanese for Communication 
ฝึกทักษะการใช๎ภาษาญี่ปุุน โดยเน๎นทักษะการฟังและ

การพูด เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และเสริมสร๎างความ
เข๎าใจด๎านสังคมและวัฒนธรรมระหวํางไทยและญี่ปุุน 

Study and practice skills in Japanese, focusing 
on listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Japanese 
cultures. 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 

1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Malay for Communication  
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ

เขียนภาษามาเลย์ โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Malay for Communication 
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ

เขียน  โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร 
สอดแทรกบริบททางด๎านวัฒนธรรม เ พ่ือการน าไปใช๎ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

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.  

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Korean for Communication  
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ

เขียนภาษาเกาหลี โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Korean for Communication 
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ

เขียนภาษาเกาหลี โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Korean, focusing on listening and 
speaking for daily life. 

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 

1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)    
Burmese for Communication 
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ

เขียนภาษาพมํา โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Burmese for Communication 
การฝึกทักษะด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  และการ

เขียนภาษาพมํา  โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Burmese, focusing on listening 
and speaking for daily life. 

 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Indonesian for Communication 
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด  การอําน  และการ

เขียน  โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร  
สอดแทรกบริบททางด๎านวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพ่ือการน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 

Information for Study Skills and Research 
ความหมาย และความส าคัญของสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงสารนิเทศใน
การศึกษาค๎นคว๎าภายในมหาวิทยาลัย และแหลํงสารนิเทศอ่ืนๆ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช๎เพ่ือการศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วย ตนเอง และวิธีการน าเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎าตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
Information for Learning 
ความหมาย ความส าคัญ และความต๎องการสารสนเทศ  

ทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค๎น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ๎างอิงและ
บรรณานุกรม การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตํางๆ 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. 

 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
Philosophy and Religion 
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท การวิเคราะห์

ปัญหาของปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญาให๎ เห็นถึง
ความสัมพันธ์และความแตกตํางระหวํางปรัชญาและศาสนา 
เข๎าใจคุณคําที่แท๎จริงของปรัชญาและศาสนา เรียนรู๎และเข๎าใจ
แนวคิดของปรัชญาและหลักค าสอนของศาสนาตํางๆ สามารถน า
หลักธรรมค าสอนของศาสนาดังกลําวมาใช๎พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อให๎เกิดสันติภาพและสันติสุขใน
สังคม 

 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
Philosophy and Religions 
ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของ

ปรัชญาและศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความ
แตกตํางระหวํางปรัชญาและศาสนา คุณคําที่แท๎จริงของปรัชญา
และศาสนา หลักค าสอนของศาสนาตํางๆ น าหลักธรรมมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพ่ือให๎เกิดสันติภาพ
และสันติสุข 

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. 

 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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

ของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป ความส าคัญของการรับรู๎กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น ศาสตร์ทางการได๎ยิน  และศาสตร์ทางการ
เคลื่อนไหว สูํทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผําน
ขั้นตอนการเรียนรู๎เชิงคุณคํา ระดับการร าลึก ความคุ๎นเคย และ
ความซาบซึ้ง 

 

  

2000306 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Art in Daily Life 
ศิลปะในชีวิตประจ าวัน รสนิยม องค์ประกอบทาง

ศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสร๎างและการตกแตํง การ
น าเอาศิลปะ และการออกแบบมาใช๎กับการแตํงกาย อาหาร การ
ตกแตํงบ๎านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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 GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6) 
Human and Aesthetics 
แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต๎น องค์ประกอบทาง

ศิ ลปะ  ดนตรี  และศิ ลปะการแสดง  กา รประยุ กต์ ใ ช๎ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

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

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 

2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
Human Behavior and Self Development 
ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม 

สาเหตุปัจจัยแหํงพฤติกรรม การเข๎าใจตนเอง และเข๎าใจผู๎อ่ืน 
ตลอดจนการพัฒนาตนให๎มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร๎าง
มนุษยสัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการท างาน และ
การเสริมสร๎างชีวิตให๎เป็นสุข 

 

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

การพัฒนาตนด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีทักษะชีวิต ส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย สร๎างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการ
อยูํรํวมกัน การท างานอยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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 Thai ness, good 
relation in multicultural societies in order to work 
together efficiently and happily. 

 

2500309 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
Moral Principles Leading to Self 
Sufficiency 
ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการ

ด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและปัญญา การน า
หลักธรรมมาใช๎ในการปูองกัน และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
และสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการ

ด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและปัญญา การน า
หลักธรรมมาใช๎ในการปูองกัน แก๎ปัญหา และการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Meaning of life, religious teachings for the 
wellness of life, mindedness and concentration, 
application of self-sufficiency principles in life. 

 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2500302 วิถีไทย 3(3-0-6)                                                                 

Thai Living  
ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปัญหาสังคมและ
แนวทางแก๎ไข แนวทางการด าเนินชีวิตแบบวิถีไทย โดยศึกษา
ทฤษฎีการพัฒนาและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ภูมิปัญญาชาวบ๎านและท๎องถิ่น การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
ตลอดถึงวิสัยทัศน์ ด๎านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครอง 

 

  

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

ธรรม วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของ
สังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปัญหาและแนวทางแก๎ไขของ
สังคมโลก แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในโลก
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นความรู๎พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์ใน
สังคมแหํงปัญญาและข๎อมูลขําวสาร ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
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 GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 
Songkhla Lake Basin Living 
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบ

นิเวศ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง 
และโครงการพระราชด าริ รวมทั้งสร๎างจิตสาธารณะ สํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและหน๎าที่พลเมือง 

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. 

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 

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

สถานภาพและบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของ
ไทยในบริบทอาเซียนทํามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน 

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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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. 

 

2500304 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
Man and Environment  
ความหมาย ความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม ความรู๎

ทั่วไปเก่ียวกับสิ่งแวดล๎อม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษตํางๆ ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับ
สิ่งแวดล๎อม ปัญหาสิ่งแวดล๎อมและผลกระทบตํอชีวิตมนุษย์ แนว
ทางการแก๎ปัญหา และการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
การสํงเสริมบ ารุงรักษา ตลอดจนสร๎างแนวคิดและจิตส านึกเพ่ือ
การพัฒนาแบบยั่งยืน 

 
 
 

 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
Man and Changing World 
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์ โลกทัศน์ในการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก เน๎นความเป็นไทยและการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ การ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

General knowledge about human and the 
world he lives in, visions for the changing world 
emphasizing Thai ness, ways of thinking and public 
minded activities based on the sufficiency economy 
philosophy. 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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2500305 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 
Man and Society 
ลักษณะทั่ ว ไปของสั งคมมนุษย์  องค์ประกอบ

โครงสร๎างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
มนุษย์ในมิติตํางๆ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของ
มนุษย์ สถานการณ์ตํางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและการปกครอง แนวทางการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 

 

  

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
Sufficiency Economy 
ความหมาย ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ 
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2500307 สันติศึกษา 3(3-0-6) 
Peace Studies 

ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและ
สันติภาพศึกษา ปัญหาความขัดแย๎งและความรุนแรงในระดับ
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวํางประเทศ และการจัดการ
ความขัดแย๎งโดยสันติวิธี 

 

  

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
Study for Local Development 
ความหมาย ความส าคัญ ความเชื่อมโยง และ

ความสัมพันธ์ของท๎องถิ่น การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา ในท๎องถิ่น และแนวทางใน
การแก๎ไขปูองกันปัญหา พัฒนาเหตุการณ์ให๎เกิดคุณประโยชน์ตํอ
ตนเอง ผู๎อ่ืนและสังคม การประยุกต์ความรู๎เพ่ือเสนอแนวทางการ
แก๎ปัญหากรณีศึกษา 
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2500310 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Law in Daily Life  
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความส าคัญ

ของกฎหมายตํอบุคคลและสังคม ประเภทและที่มาของกฎหมาย 
หลักทั่วไปอ่ืนๆ ของกฎหมาย หลักกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจ าวัน  

 

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

และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรมด๎านการปูองกันการทุจริต 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1000308 กีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

Sport and Exercise for Health   
หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง

กาย ความรู๎เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสร๎างสมรรถภาพ 
ที่เกี่ยวกับสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเลํนกีฬาและการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานในการเลํนกีฬาและการ
ออกก าลังกายตามวิถีไทยและสากล 

 

  

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

เชิงวิทยาศาสตร์กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ความหมายขององค์ประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบรากฐานของคุณภาพชี วิต  ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีตํอคุณภาพชีวิตของบุคคลและ
ชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 
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4000306 การคิดและการตัดสินใจ  3(2-2-5) 
Thinking and Decision Making  
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบ

ตํางๆ การวิเคราะห์ข๎อมูลขําวสาร ตรรกศาสตร์และการให๎
เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ และการใช๎คณิตศาสตร์เพ่ือการ
แก๎ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล 
Thinking process, ways of thinking, 

Mathematics decision making, information technology 
for data analysis and presentation. 

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 

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

อิทธิพลและมีผลกระทบตํอชีวิตและสังคม การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข๎อมูล การ
จัดการและการใช๎งานข๎อมูล การใช๎โปรแกรมระบบและโปรแกรม
ประยุกต์ การสืบค๎นข๎อมูล การแสวงหาความรู๎ การสื่อสารข๎อมูล
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข๎อมูลและแหลํงข๎อมูล
อ่ืนๆ การเคารพสิทธิทางปัญญา 

 
 
 
 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
Life and Technology 
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี 

ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
Technology in daily life, technology effects, 

security, ethics and computer laws.  

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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4000309 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-6) 
Life and Energy 
ความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิต 

ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสสารและพลังงาน รูปแบบของพลังงานและ
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน 

 

  

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(3-0-6) 
Reproductive Health 
ความหมาย ความเป็นมา และขอบขํายของอนามัย

การเจริญพันธุ์ สถานการณ์และแนวโน๎มด๎านอนามัยการเจริญ
พันธุ์ การเลือกคํูครอง การเตรียมแตํงงาน การแตํงงาน การสร๎าง
เสริมสุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว การเตรียมตัวเป็น
พํอแมํ การดูแลสุขภาพแมํ ตลอดการตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด 
และการดูแลและสํงเสริมสุขภาพลูก 
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4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Food and Nutrition 
ความหมาย ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ

ตํอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมูํ สารอาหาร ข๎อปฏิบัติการบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย ภาวะโภชนาการ ความ
ต๎องการพลังงานและสารอาหารของรํางกาย การเลือกซื้ออาหาร 
หลักในการประกอบอาหารพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค 

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

สารอาหารของรํางกาย ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพที่ดี  สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 

Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for wellness, 
situation of food and nutrition.  

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 

4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 
Local Science 
บริบทของแหลํงเรียนรู๎ ในท๎องถิ่นลุํมน้ าทะเลสาบ

สงขลา ปฏิบัติการส ารวจทั่วไป ค๎นหาองค์ความรู๎หรือสาระการ
เรียนรู๎ตํางๆ แบบมีสํวนรํวม น าข๎อมูลที่ ได๎มาวางแผนการ
ด าเนินงาน ปฏิบัติการตามแผน ประเมินผล วิเคราะห์และ
สรุปผล สามารถน าผลที่ได๎มาสร๎างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท๎องถิ่น 
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4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 3(3-0-6) 
Earth System Science 

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ ความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบที่ส าคัญของโลก ได๎แกํ ด๎านธรณีวิทยา 
อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ รวมทั้งปัจจัยตํางๆ ที่มี
ผลตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติอยําง
ยั่งยืน โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

  

4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Chemical and Drugs in Daily Life 
ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับสารเคมีและยา รวมถึง

เครื่องส าอาง และยาจากสมุนไพรที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ที่
เกี่ยวข๎องกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช๎และการจัดการเพ่ือให๎
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 
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การเปลี่ยนแปลง 

4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)                            
Environmental in Daily Life 
ค ว า ม รู๎ เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง ใ น

ชีวิตประจ าวัน ด๎านน้ า อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย 
พลังงาน การอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่เกี่ยวข๎อง
กับชีวิต การปูองกันผลกระทบ และการน าไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

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

ชีวิตประจ าวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อม
เพ่ือการปูองกันและควบคุมมลพิษความสัมพันธ์ระหวํางพลังงาน
กับการด ารงชีวิตหลักการอนุรักษ์พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตร์
โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อม
ตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือน าไปสูํแนวทางการ
วิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงไปใช๎ประโยชน์ได๎ในชีวิตจริง 

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. 

 
 
 
 

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
Plant for Life 
ความส าคัญและคุณคําของพืชพรรณตํอชีวิต ความ

หลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการใช๎ประโยชน์
จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การ
อนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ 
 

  

4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
Agriculture for Quality of Life 
ความส าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ าวัน การใช๎

ความรู๎ทางการเกษตร ทั้งการปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และการ
แปรรูปเพ่ือผลิตอาหารคุณภาพ เพ่ือประกอบอาชีพเสริม และ
เพ่ือนันทนาการ มีความเข๎าใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
 
 
 
 

 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
Agriculture for Life 
การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ 

เกษตรปลอดภัย และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการเกษตร 
Agriculture in daily life, agriculture for 

recreation, safe agriculture, revolution in agricultural 
technology. 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Mental Health in Daily Life 
ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต ปัญหา

สุขภาพจิตและการปูองกันแก๎ไข การวิเคราะห์ การปรับปรุง
ตนเองให๎เข๎ากับวัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตตํอ
สุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติและการปูองกันแก๎ไข การสํงเสริม
สุขภาพจิต  

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
Integrated Health Care  
ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ การดูแล

สุขภาพแบบบูรณาการ ด๎านอาหาร การออกก าลังกาย และการ
จัดการความเครียด  เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแก๎ไข
ความเชื่อที่ผิดทางด๎านสุขภาพ 

Definition and composition of wellness, 
integrated health care nutrition, exercises and stress 
management, improvement of the quality of life and right 
views of wellness. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 
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 GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
Jobs on a Daily Basis 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือชํางพ้ืนฐาน  

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟูาภายในบ๎านและส านักงาน  
ระบบสุขภัณฑ์ ระบบแสงสวําง การตํอวัสดุ และการเพ่ิมมูลคํา
วัสดุเหลือใช๎ 

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

 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎คลอบคลุม
เนื้ อห าการ เ รี ยนรู๎  และมี ค ว าม
ทันสมัยมากข้ึน 



175 

 

175 
มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  
กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาเฉพาะ  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวิชาแกน   
4811201 หลักการประกอบอาหาร  2(1-2-3) 
 Principles of Food Preparations 
 เครื่องมือ เครื่องใช๎ เครื่องปรุง วัตถุดิบ และเทคนิค
ในการประกอบอาหาร หลักการ วิธีการเลือกซื้อ การประกอบ
อาหารหลัก 5 หมูํให๎สมสํวน การจัดครัว สุขอนามัยในการประกอบ
อาหาร และฝึกปฏิบัติ 
 

 ยกเลิก เนื่องจากมีเนื้อหาซ้ าซ๎อนกับ
รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
และรายวิชากลุํมเทคโนโลยีการผลิต 

 5101001 แนวทางอาชีพและการวางแผนอนาคต   1(1-0-2) 
 Career Guidance and Future Planning 
 การสร๎างแรงบันดาลใจในการเป็นผู๎ประกอบการและ
อาชีพที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอาหาร ตลอดจนการวางแผนการประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  
 Motivational creation of entrepreneurship 
and related careers in the food business. Career 
planning after graduation. 
 

- เพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ือสร๎างแรงบันดาล
ใจ ในการ เป็ น ผู๎ ป ร ะกอบ ให๎ แ กํ
นักศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 ส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
 Principles of  Biological Sciences for 
 Agricultural Technology 
 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบ
โมเลกุลใหญํในเซลล์ เชํน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน การ
สังเคราะห์แสง การหายใจ การสืบพันธุ์ การถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ พืชและสัตว์ 
 

5101102 วิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและ 1(1-0-2) 
 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Science for Food Production and Food 
 Product Management  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101103 

ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101103 Sciences for Food 
Production and Food Product 
Management Laboratory 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช๎เครื่องชั่ง 
ตวง วัด คุณสมบัติของสสารและการจ าแนกสสาร ธาตุและ
สารประกอบ สารชีวโมเลกุล ระบบนิเวศ สิ่งแวดล๎อม และหํวงโซํ
อาหาร สิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน  
 Scientific process skill, the use of measurement 
instruments, the properties of substances and classification, 
elements and compounds, biomolecules, ecosystem, 
environment, food chain, organism, motion, work and energy. 
 
 

- รวมรายวิชา (1) หลักวิทยาศาสตร์
ก า ย ภ า พ พ้ื น ฐ า น ส า ห รั บ
เทคโนโลยี การเกษตร (2)  หลั ก
วิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐานส าหรับ
เทคโนโลยีการเกษตรไว๎ด๎วยกัน ปรับ
เนื้อหาวิชาพ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์
ให๎มีความกระชับมากขึ้น โดยคัดเลือก
เนื้อหาที่มีความจ าเป็นตํอการใช๎ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข๎องตํอไปในอนาคต 
ปรับลดเนื้อหาที่ไมํมีความจ าเป็นออก 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
 

5001107 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 ส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
 Principles of Physical  Sciences for 
 Agricultural Technology 
 โครงสร๎างอะตอม  ตารางธาตุ  ปฏิกิริยาเคมีและ
สมดุลเคมี  กรด  เบส  เกลือ แรงและพลังงาน กลศาสตร์เบื้องต๎น 
หลักการท างานของเครื่องจักรทางการเกษตร 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5101103 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิต 2(0-4-2) 
 และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Science for Food Production and Food 

Product Management Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101102  
วิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101102  Sciences for Food 
Production and Food Product 
Management  

  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เคมี
พ้ืนฐาน ชีววิทยาพ้ืนฐาน และฟิสิกส์พ้ืนฐาน ส าหรับการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Practical laboratory related to basic chemistry, 
biology and physics for Food Production and Food 
Product Management. 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5001108 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 ส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
 Introductory of Mathematics and  
 Statistics for Agricultural Technology 
 การค านวณพ้ืนที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงตํางๆ ทาง
เรขาคณิต ความเข๎มข๎นของสารละลาย พ้ืนที่  เศษสํวนยํอย 
คําเฉลี่ยและกระจายของข๎อมูล การทดสอบสมมุติฐาน  การ
น าเสนอข๎อมูลทางการเกษตรในรูปแบบตํางๆ 

5101101 คณิตศาสตร์ส าหรับการผลิตและ 3(3-0-6) 
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Mathematics for Food Production and Food 
Product Management  

  จ านวนเต็ม เศษสํวน เลขยกก าลัง สมการ การค านวณ
พ้ืนที่ ปริมาตรรูปทรงตํางๆ การแปลงหนํวย คําเฉลี่ยและการ
กระจายข๎อมูล ร๎อยละและการประยุกต์ใช๎ 
  Integral number, fraction, logarithm, equation, 
calculation of area and volume of various shapes, unit 
conversion, mean, data distribution, percentage and their 
applications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- ป รั บ เ นื้ อ ห า วิ ช า พ้ื น ฐ านด๎ า น
คณิตศาสตร์ให๎มีความกระชับมากข้ึน 
โดยคัดเลือกเนื้อหาที่มีความจ าเป็นตํอ
การใช๎ในรายวิชาที่เกี่ยวข๎องตํอไปใน
อนาคต ปรับลดเนื้อหาที่ไมํมีความ
จ าเป็นออก 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5004110 ภาษาอังกฤษส าหรับ 2(1-2-3) 
 เทคโนโลยีการเกษตร   
 English for Agricultural Technology 
 เรียนรู๎ค าศัพท์พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร การ
อําน และการแปลความหมายบทความ รายงาน ขําวสาร คูํมือการ
ใช๎งานอุปกรณ์ตํางๆ ทางเทคโนโลยีการเกษตร การกรอก
แบบฟอร์มตํางๆ และไวยากรณ์ที่ใช๎ส าหรับการเขียนรายงาน 
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตํางๆ และบทความทางวิชาการ 

5103001 ภาษาอังกฤษส าหรับการผลิตและ 3(2-2-5) 
 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 English for Food Production and Food 
 Product Management 
 เรียนรู๎ศัพท์และไวยากรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นต๎องใช๎ใน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน๎นทักษะการฟัง พูด อําน เขียน
ทางด๎านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  

Study on the basic English grammar and 
vocabulary for communication with emphasis on 
listening, speaking, reading and writing in Food 
production and food product management context. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- เพ่ิมเติมเนื้อหาโดยเน๎นทักษะการ
สื่อสารแบบครบวงจรทั้งทักษะการฟัง 
พูด อําน เขียน 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5071201 จุลชีววิทยาทางอาหารพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basics of Food Microbiology  
 ลักษณะของจุ ลิ นทรี ย์  ชนิ ดของจุ ลิ นทรี ย์ ที่ มี
ความส าคัญทางอาหาร ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญของจุลินทรีย์ใน
อาหาร การปนเปื้อนและการ เนําเสียของอาหาร จุลินทรีย์กับการ
ถนอมอาหาร จุลินทรีย์ที่กํอโรคทางเดินอาหาร การควบคุม และ
การตรวจวิเคราะห์ทาง จุลชีววิทยา โดยมีปฏิบัติการที่สอดคล๎อง
กับเนื้อหารายวิชา 

5101107 จุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิต 1(1-0-2) 
 และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Food Microbiology for Food Production 
 and Food Product Management 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101108  
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101108 Food Microbiology 
for Food Production and Food Product 
Management Laboratory 

  ความรู๎พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา ปัจจัยที่มีผลตํอการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช๎ในการแปรรูป การ
เสื่อมเสียและการเนําเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร 
โรคอาหารเป็นพิษ  
 Basic microbiology, factors affecting the 
growth of microorganisms in food, microorganisms in food 
processing, the deterioration and spoilage of food, food 
control and microorganisms control in food, foodborne 
disease 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- ป รั บ ใ ห๎ มี ค ว า ม ก ร ะ ชั บ แ ล ะ
ครอบคลุมสาระส าคัญของรายวิชา
มากขึ้น 
 



181 

 

181 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5101108 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 2(0-4-2) 
 ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Microbiology for Food Production  
 and Food Product Management 
 Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101107   
จุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101107  Food Microbiology 
for Food Production and Food Product 
Management  

  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ในอาหาร การแปรรูปโดยใช๎จุลินทรีย์ การตรวจสอบ
จุลินทรีย์ในอาหารเบื้องต๎น 
  Practical laboratory related to factors affecting 
the growth of microorganisms in food, microorganisms in 
food processing and the basic analysis method of food 
microbiology. 
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5071701 เคมีอาหารพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basics of Food Chemistry  
 ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีใน
อาหาร สารละลายกรด-เบส การเตรียมและสุํมตัวอยํางอาหารเพ่ือ
การวิเคราะห์ การเตรียมสารละลาย ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร เชํน ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล 
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น การจัดการเพ่ือลด การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
อาหาร การใช๎วัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทตํางๆ 
กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

5101105 เคมีอาหารส าหรับการผลิตและ 1(1-0-2) 
 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Food Chemistry for Food Production and  
 Food Product Management 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101106 
ปฏิบัติการเคมีอาหารส าหรับการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5101106 Food Chemistry for 
Food Production and Food Product 
Management Laboratory  

 ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีใน
อาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารในระหวํางการแปรรูป 
การเก็บรักษา และการจัดการเพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
วัตถุเจือปนอาหาร 
 Principle knowledge of chemical 
composition of food, chemical changes related to the 
constituents of foods during processing, storage and 
suggested ways to prevent their changes. Food 
additives and the related demonstrations both 
conceptually. 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ป รั บ ใ ห๎ มี ค ว า ม ก ร ะ ชั บ แ ล ะ
ครอบคลุมสาระส าคัญของรายวิชา
มากขึ้น 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 5101106 ปฏิบัติการเคมีอาหารส าหรับ 2(0-4-2) 
 การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Food Chemistry for Food Production and 
 Food Product Management Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101105 เคมี
อาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 
Co-requisite : 5101105 Food Chemistry for 
Food Production and Food Product 
Management  

 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและ
ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดตํางๆ 
 Practice in chemical composition analysis of 
food products and theirs chemical qualities. 
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การเปลี่ยนแปลง 

5072307 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6) 
 Food Product Management Technology 
 หลักการทั่วไปทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร การจัดการวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการจัดการกระบวนการ
ผลิต การจัดการก าลังคน การควบคุมและวางแผนก าลังการผลิต 
รวมถึงการควบคุมต๎นทุนกระบวนการผลิต การควบคุมวัสดุคงคลัง 
เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

5103401 การวางแผนและการจัดการ 3(2-2-5) 
การผลิตอาหาร 

 Food Planning and Production 
 Management 
 ความส าคัญของการวางแผนและการจัดการการผลิต
อาหาร การวางผังโรงงาน การจัดการกระบวนการผลิต การจัดการ
ก าลังคน การควบคุมและวางแผนก าลังการผลิต รวมถึงการควบคุม
ต๎นทุน การจัดการสินค๎าคงคลัง การจัดการของเสียจากการผลิต 
และปฏิบัติการตามเนื้อหาข๎างต๎น 
 Importance of food production planning and 
management, plant layout, process flow, manpower 
management and control, and capacity planning Including 
cost control, inventory management, waste management 
and the related demonstrations both conceptually and 
practical laboratory. 
 
 
 
 
 

-เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- ป รั บ ใ ห๎ มี ค ว า ม ก ร ะ ชั บ แ ล ะ
ครอบคลุมสาระส าคัญของรายวิชา
มากขึ้น และเปลี่ยนแผนการเรียน
จาก ปี 2 และ 3 เพ่ือให๎มีพ้ืนฐาน
ด๎านตําง ๆ ทั้ งการผลิตและการ
จัดการมากขึ้น 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5072309 การจัดการวัตถุดิบอาหาร 3(3-0-6) 
 Raw Materials Management  
 แหลํงที่มา ชนิด และสมบัติของวัตถุดิบในการผลิต
อาหาร การเลือกซื้อ การเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพ การ
เสื่อมเสีย การใช๎เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อคงคุณภาพและ
ยืดอายุการเก็บรักษา การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ระบบ
ตลาด ปัจจัยที่มีผลตํอราคาผลิตผล กลไกการก าหนดราคา  
 

 ยกเลิก เนื่องจากมีเนื้อหาซ้ าซ๎อนกับ
รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
และกลุํมเทคโนโลยีการผลิต 

5072412 การแปรรูปอาหารพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 Basics of Food Processing  
 การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว วัตถุดิบและการ
จัดการขั้นต๎น หลักการพื้นฐานของการแปรรูปอาหาร ได๎แกํ การ
แปรรูปด๎วยความร๎อน การท าแห๎ง การแชํแข็ง การท าให๎เข๎มข๎น 
การฉายรังสี การหมัก การใช๎สารเคมี การบรรจุและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชา 
 

5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 1(1-0-2) 
 Food Processing Technology I 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102402 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 
Co-requisite : 5102402 Food Processing 
Technology Laboratory I 

 คุณลักษณะ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ
อาหาร สาเหตุของการเสื่อมเสีย ปัจจัยที่ต๎องควบคุม หลักการและ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยการใช๎ความร๎อน การทอด การ
ท าแห๎ง การท าให๎เข๎มข๎น 
 
  

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให๎ครอบคลุม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น โดย
แบํงออกเป็น 2 รายวิชา และจัดการ
เรียนการสอนตํอเนื่องกัน 
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 Characteristics, handling and preparation of 
food raw materials, causes of food deterioration and 
factors to control. The principles and food processing 
technology, such as thermal process, frying, drying, 
concentration process. 
 

 5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 2(0-4-2) 
 Food Processing Technology Laboratory I 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102401 เทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 1 
Co-requisite : 5102401 Food Processing 
Technology I 

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ
อาหาร การใช๎ความร๎อน การทอด การท าแห๎งอาหาร และการท าให๎
อาหารเข๎มข๎น  
 Practical laboratory of the handling and 
preparation of food raw materials, thermal process, frying, 
drying and concentration processing. 
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 5102403 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 1(1-0-2) 
 Food Processing Technology II 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5102401 เทคโนโลยี  
การแปรรูปอาหาร 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102404  
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 
Pre-requisite : 5102401  Food Processing 
Technology I 
Co-requisite : 5102404  Food Processing 
Technology Laboratory II 

 หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยการ 
แชํแข็ง การหมัก วัตถุเจือปนอาหาร ไมโครเวฟ การบรรจุและการ
เก็บรักษา ผลของการแปรรูปตํอคุณภาพอาหาร  
 Principles and food processing technology 
such as freezing, fermentation, food additives, microwave 
process, food packaging and storage, the effects of 
processing to product qualities.  
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การเปลี่ยนแปลง 

 5102404 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 2(0-4-2) 
 Food Processing Technology Laboratory II 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  5102402  ปฏิบัติการ

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102403 เทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 2 
Pre-requisite : 5102402  Food Processing 
Technology Laboratory I 
Co-requisite : 5102403  Food Processing 
Technology II 

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแชํแข็งอาหาร การหมัก การใช๎
วัตถุเจือปนอาหาร การให๎ความร๎อนอาหารด๎วยคลื่นไมโครเวฟ การ
บรรจุ และการเก็บรักษาอาหาร 
 Practical laboratory of the food freezing, 
fermentation, food additives, microwave heating of food, 
food packaging and storage. 
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5073308 หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร 2(1-2-3) 
 Principle of Food Quality Control 
 หลักการและความส าคัญของการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุดท๎าย การสุํมตัวอยําง สมบัติของอาหารที่
สัมพันธ์กับคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางกายภาพ 
เคมี จุลินทรีย์  และทางประสาทสัมผัส การใช๎สถิติในการควบคุม
คุณภาพ กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

5103601 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
 Quality Control of Food Products 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103602 ปฏิบัติการ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5103602 Quality Control of 
Food Products Laboratory 

  หลักการและความส าคัญของการควบคุมคุณภาพการ
ผลิ ตในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพวั ตถุ ดิ บ 
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท๎าย การสุํมตัวอยํางเพ่ือการ
ยอมรับ สมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ วิธีการตรวจวัด
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร 
  Principle and importance of quality control in 
food manufacturing, quality control of raw material, 
processing and finished products, the acceptance 
sampling techniques, the inspection of product’s 
qualities, physical, chemical, biological properties. 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให๎นักศึกษา
มีความรู๎ ความเข๎ าใจในหลักการ
ควบคุ มคุณภาพอาหาร  รวมถึ ง
สามารถประยุกต์ใช๎หลักการควบคุม
คุณภาพให๎ ตรงกั บวั ตถุ ประสงค์
คุณภาพของอาหารตลอดหํวงโซํการ
ผลิ ต  เ พ่ือผลิ ตอาหารให๎ มี ความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานทั้งในและ
ตํางประเทศ 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 5103602 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ 2(0-4-2) 
  ผลิตภัณฑ์อาหาร 
  Quality Control of Food Products 

Laboratory 
รายวิชาทีต่้องเรียนควบคู่กัน : 5103601  
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5103601 Quality Control of 
Food Products  

  ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการสุํมตัวอยํางและการเตรียม
ตัวอยําง การวัดขนาดและรูปรําง การตรวจสอบต าหนิและสิ่ง
แปลกปลอม การวิเคราะห์คําสี การวิเคราะห์คําความหนืด การวัด
ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยวิธีเคมีฟิสิกส์ และการตรวจสอบ
การเสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบ 
  Practical laboratory related to the sampling 
methods and sample preparation, food quality 
examinations, such as size and shape, defect and foreign 
material, color, viscosity, physicochemical properties and 
putridity of raw material  
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 5103201 การเขียนแผนธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Business Plan 
 ศึกษารูปแบบของแผนธุรกิจ  การก าหนดเปูาหมาย
ธุรกิจ การวางโครงสร๎างแผนธุรกิจการประเมินโอกาสทางธุรกิจ
อาหาร การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดลูกค๎า
และคูํแขํงขัน การแบํงสํวนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย การ
ประเมินศักยภาพองค์การ  การประมาณการและวิเคราะห์ทาง
การเงิน การจัดการผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวัดและ
การประเมินผลธุรกิจ น าเสนอแนวคิดในการด าเนินธุ รกิจอาหาร
พร๎อมเสนอแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
ข๎างต๎น 
 Study on the patterns of business plans, 
defining business objectives, designing business plan’s 
structure, food business opportunity analysis, business 
environment analysis, market, customer and competitor’s 
analysis, market segmentation, target market selection, 
organizational capacity estimation, financial forecasting and 
analysis, production and human resource management, 
business measurement and evaluation, the presentation of 
concept in the food business with a business plan and 
analysis and implementation of the above content.  
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5073101 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
 Food Packaging Technology 
 วิวัฒนาการของการบรรจุและวัสดุบรรจุ บทบาทและ
หน๎าที่ของการบรรจุ การจัดการและออกแบบรูปแบบของภาชนะ
บรรจุเพ่ือการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การขนสํง และการจ าหนําย
ผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงสมบัติของวัสดุบรรจุที่ใช๎ในอุตสาหกรรม
และตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของมาตรฐานและกฎหมายของการบรรจุ ซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการ
บริโภค กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

5102405 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3) 
 Food Packaging Technology 

วิวัฒนาการของการบรรจุและวัสดุบรรจุ บทบาทและ
หน๎าที่ของบรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์  ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ หลักการทั่วไปในการแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบหํอ ซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการบริโภค 
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา และปฏิบัติการตามเนื้อหา
ข๎างต๎น 

Evolution of packaging and packing materials, 
the role and function of packaging, properties of 
packaging materials, product label and principles in food 
packaging labeling that relates to the quality of the 
product and the safety of the consumption, principle of 
packaging design, the case studies and the related 
demonstrations both conceptually and practical 
laboratory. 

 
 
 
 

- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบายวิชาให๎มีความ
กระชับมากยิ่งขึ้น ปรับลดเนื้อหาที่ไมํ
เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ลง 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5073902 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการ 1(0-3-2) 
 ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Seminar in Food Product Management  
 Technology 
 การศึกษาและค๎นคว๎าเอกสาร ข๎อมูลตํางๆ งานวิจัย
หรืองานวิทยาการใหมํทางด๎านการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารทั้งใน
ประเทศหรือตํางประเทศ เพ่ือท ารายงานและน าเสนอตํอที่ประชุม 
โดยผํานความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

5103901 สัมมนา 1(0-3-2) 
 Seminar  
 การศึกษาและค๎นคว๎าเอกสาร ข๎อมูลตําง ๆ งานวิจัย
หรืองานวิทยาการใหมํด๎านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
ทั้งในประเทศหรือตํางประเทศ เพ่ือท ารายงานและน าเสนอตํอที่
ประชุม โดยผํานความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Study and research on the information or 
new scientific research in food production and food 
product management both domestic and international. 
Report and present to the meeting which approved by 
the advisor. 
 

ไมํเปลี่ยนแปลง 

5074904 โครงการพิเศษทางด้านเทคโนโลยี 3(0-6-3) 
 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Special Project in Food Product 
 Management Technology 
 การน าความรู๎  ประสบการณ์มาประยุกต์ ใช๎ท า
โครงการที่เกี่ยวข๎องหรือน ามาใช๎ท าการทดลองในงานที่เรียน 

5103903 โครงการพิเศษ 3(0-6-3) 
 Special Project  

 ด าเนินการวิจัยตามแผนงานที่น าเสนอในวิชาระเบียบ
วิธีวิจัย ภายใต๎ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา การบันทึก
ผลการวิจัย การสรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย การอ๎างอิงเอกสาร การ
เขียนรายงานการวิจัย และเสนอเป็นรูปเลํมรายงาน 
 
 

- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบายวิชาให๎มีความ
กระชับมากยิ่งขึ้น  
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 Conduct the research according to the plan as 
presented in the Research methodology subjected under 
the guidance of an advisor. Recording of research results. 
Summary and discussion of research results, reference, 
writing reports and presentation. Writing and submitting 
the research papers are required. 
 

 5103902 ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 
 Research Methodology 
 กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาข๎อมูลเพ่ือก าหนดหัวข๎อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การ
ใช๎สถิติที่ส าหรับการวิจัย การเขียนเค๎าโครงการวิจัย และน าเสนอ
โครงรํางงานวิจัยภายใต๎การควบคุมและชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Scientific research processes, including 
research methodology, literature survey to determine 
research topics, research planning, using the statistical for 
research, writing a research proposal and presenting a 
research framework under the supervision and guidance 
of an advisor. 

 

- รายวิชาใหมํ 
- เพ่ิมเติมรายวิชาดังกลําวเพ่ือให๎
นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
กับกระบวนการวิจัย 
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5073306 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship in Food Business 
 วิสัยทัศน์และแนวคิดในการจัดการธุรกิจอาหาร ทั้งใน
ระดับท๎องถิ่นและระดับสากล การด าเนินธุรกิจอาหารแบบตํางๆ 
เชํน ธุรกิจขนาดยํอมหรือธุรกิจขนาดกลาง การวางแผน การจัด
องค์กร การควบคุมและบริหารองค์กร การก าหนดทิศทางของ
ธุรกิจอาหาร การด าเนินธุรกิจอาหารแบบตํางๆ กฎหมายตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจอาหาร การเขียนแผนธุรกิจ การ
จัดการเรื่องแหลํงทุน การตลาด ความรู๎พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
นโยบายรัฐบาล และข๎อตกลงระหวํางประเทศที่กระทบตํอการด ารง
ธุรกิจอาหาร 

5102301 หลักการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 1(1-0-2) 
 Principles of Entrepreneurship  
 in Food Business 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102302 การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
Co-requisite : 5102302 Entrepreneurship in 
Food Business 

 ความรู๎ทั่ วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหาร 
องค์ประกอบในการประกอบธุรกิจอาหาร รูปแบบในการด าเนิน
ธุรกิจอาหาร การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมในการประกอบ
ธุรกิจอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอาหาร แนวคิดของการ
เป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร แนวทางในการสร๎างธุรกิจ SMEs 
พ้ืนฐานและจริยธรรมในธุรกิจอาหาร 
 General knowledge of food business, the 
component of food business management, types of food 
business management, the analysis of environmental 
factors in the food business, laws related to food 
business, the concept of being a food business 
entrepreneur, guidelines for establishing a basic SMEs 
business and the ethics in the food business.  

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา เ พ่ือให๎
เนื้อหาสาระครอบคลุมมากขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 5102302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 2(0-4-2) 
 Entrepreneurship in Food Business 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102301 หลักการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
Co-requisite : 5102301 Principles of 
Entrepreneurship in Food Business 

 ปฏิบัติการการประกอบธุรกิจอาหาร การเสนอ
แนวคิดของการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร การตัดสินใจเลือก
และประกอบธุรกิจอาหาร การวิ เคราะห์ปัญหาและโอกาส
ความส าเร็จของธุรกิจอาหาร ปฏิบัติการทางการตลาด บัญชีและ
การเงิน และจริยธรรมในธุรกิจอาหาร 
 Practice of food business management, the 
presentation of the concept of being a food business 
operator, the analysis of problem and opportunity for 
food business success, marketing, finance, accounting 
and ethics in the food business. 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับเรียน)   
3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Principles in Business Administration 
 ศึกษาลักษณะพ้ืนฐานทางธุ รกิ จ รูปแบบการ
ประกอบการทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ 
กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหน๎าที่หลักในการบริหารธุรกิจใน
ด๎านการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารการเงิน ตลอดจนจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ 

 ยกเลิก 

3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0-6) 
 Small and Medium Businesses Management 
 ลักษณะ คุณสมบัติ การบริหารงานและปัญหาในการ
ด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มต๎นประกอบธุรกิจ 
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองค์การ การปฏิบัติงาน 
โครงสร๎างของตลาด และการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด  
ข๎อได๎เปรียบเสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของการตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง การวางแผนกล
ยุทธ์ การประเมินผลการด าเนินงาน แนวโน๎มและบทบาทของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 ยกเลิก 
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3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Economics 
 ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดหา และใช๎ทรัพยากรการบริโภค การ
ผลิต ตลาด สถาบันการเงิน นโยบายการเงินการคลังสาธารณะ 
การค๎า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก๎ไข 
 

 
 

ยกเลิก 

3601101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ขอบขําย หน๎าที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอนใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
คําตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย จรรยาบรรณในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให๎สอดคล๎อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด๎านสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล๎อม 
 
 

 ยกเลิก 
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 3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่   3(3-0-6) 
 Organization and Modern Management 
 แนวคิด ทฤษฎีขององค์การ ประเภทขององค์การ 
สภาวะแวดล๎อมทางการจัดการ หน๎าที่และกระบวนการในการ
จัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข๎าท างาน การ
สั่งการ ภาวะผู๎น าและการควบคุม การจูงใจ การติดตํอสื่อสารใน
องค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหมํ จริยธรรมในการจัดการองค์การ 
 Concept of organization, organization theories, 
types of organization, management environment, function 
and process in management, planning, organizing, staffing, 
leading, controlling, motivation, communication in 
organization, technique in modern management and 
ethics in organization management. 
 
 
 
 
 
 
 

- รายวิชาใหมํ 
- เพ่ิมเติมรายวิชาดังกลําวเพ่ือให๎
นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
กับจัดการเบื้องต๎น 
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5071602 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basics of Food and Nutrition 
 ชนิดและความส าคัญของสารอาหาร การยํอย และ
การดูดซึมสารอาหาร ความต๎องการพลังงานและสารอาหารของ
รํางกาย  สมดุลพลังงาน ภาวะโภชนาการ  ผลของการแปรรูปและ
การเก็บรักษาตํอสารอาหาร  อาหารเพ่ือสุขภาพ ฉลากโภชนาการ 
การค านวณคุณคําทางอาหาร 

5101104 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 2(2-0-4) 
 Basics of Food and Nutrition 
 ชนิดและความส าคัญของสารอาหาร การยํอยและการ
ดูดซึมสารอาหาร ความต๎องการพลังงานและสารอาหารของรํางกาย 
ภาวะโภชนาการ ผลของการแปรรูปและการเก็บรักษาตํอสารอาหาร 
ฉลากโภชนาการ และอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 Types and importance of nutrients, such as 
digestion and absorption of nutrients, energy and 
nutrients for human, nutritional status, effects of food 
processing and storage on food nutrition, nutritional 
labels and healthy food.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให๎มีความ
กระชับ เหมาะสม และทันสมัยมากขึ้น 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



201 

 

201 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5072414 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-2-5) 
 Bakery Products Management  
 Technology 
 สมบัติและหน๎าที่ของสํวนผสมที่ใช๎ในการท าของขนม
อบ ชนิดและกรรมวิธีการผลิตขนมอบประเภทตํางๆ การควบคุม
คุณภาพ  ตลาดและแนวโน๎มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ
การผลิต การเก็บรักษา การจัดจ าหนําย กรณีศึกษา และ
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 1(1-0-2) 
 Production and Bakery Business  
 Management 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101402 ปฏิบัติการ
การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 
Co-requisite : 5101402 Production and 
Bakery  Business Managment Laboratory 

 สมบัติและหน๎าที่ของสํวนผสมที่ใช๎ในการท าขนมอบ 
การเลือกใช๎เครื่องมือ หลักการแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม
อบประเภทตําง ๆ การควบคุมคุณภาพ การจัดการการผลิตและ
จ าหนําย บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา แนวโน๎มธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ขนมอบ 
 Properties of ingredients in bakery products, 
equipment usage, principles of processing and 
production of bakery products, quality control, 
production management, distribution, packaging, 
storage, current trends of bakery business and bakery 
product and the related demonstrations both 
conceptually. 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให๎มีความ
กระชับ เหมาะสม และทันสมัยมากขึ้น 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 



202 

 

202 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการ 2(0-4-2) 
 ธุรกิจขนมอบ 
 Production and Bakery  Business 
 Managment Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101401 การผลิต
และการจัดการธุรกิจขนมอบ 
Co-requisite : 5101401 Production and 
Bakery Business Management 

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด  สมบัติและหน๎าที่
ของสํวนผสม การผลิตและการควบคุณภาพคุกก้ี เค๎ก ขนมปัง พัพ 
เพสตรี้ การควบคุมคุณภาพ การจัดการผลิต และการจัดจ าหนําย 
 Practical laboratory related to the weighing 
and measuring, production and quality control of cookie, 
cake, bread and puff pastry products, quality control, 
production management and distribution. 
 
 
 
 
 

 



203 

 

203 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

3603309 การเจรจาต่อรองและการจัดการ 3(3-0-6) 
 ความขัดแย้ง 
 Negotiation and Conflict Management 
 ความหมาย ความส าคัญของการเป็นนักเจรจาตํอรอง 
ขอบขํายของงานที่ต๎องใช๎การเจรจาตํอรอง วิเคราะห์ประเมิน
จุดอํอน จุดแข็งของสถานการณ์ในการเจรจาตํอรอง ทั้งในด๎านผู๎
เจรจาเองและคูํเจรจา วางแผนและเลือกใช๎เทคนิคตํางๆ ในการ
เจรจาตํอรองได๎อยํางถูกต๎องตามขั้นตอนการเจรจาตํอรองทางธุรกิจ
ที่มีประสิทธิผล 

5103301 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง 1(1-0-2) 
 ในธุรกิจอาหาร 
 Salesmanship and Negotiation in Food 
 Business 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103302 การขาย
และการเจรจาต่อรองในธุรกิจอาหาร 
Co-requisite : 5103302 Sales and 
Negotiation in Food Business 

 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการขาย การบริหารงานขาย 
การวางแผนการขาย การสํงเสริมการขาย กลยุทธ์ในการเจรจา
ตํอรอง การแก๎ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาตํอรอง การจัดการ
ลูกค๎าสัมพันธ์ การประเมินผลและควบคุม และจรรยาบรรณทาง 
การขาย  
 Introduction to the selling, sales management, 
sales planning, promotion, negotiation strategics, problem 
solvings and barriers to negotiation, customer relationship 
management, evaluation and control and sales ethics 
 
 
 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- จากการศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสํวน
ใหญํมีความคิดเห็นวํายังขาดความรู๎ใน
เทคนิคการขายและการเจรจาตํอรอง 
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204 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5103302 การขายและการเจรจาต่อรอง 2(0-4-2) 
 ในธุรกิจอาหาร 
 Sales and Negotiation in Food Business 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103301 เทคนิค
การขายและการเจรจา ต่อรองในธุรกิจอาหาร 
Co-requisite : 5103301 Salesmanship and 
Negotiation in Food Business 

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขาย การบริหารการขาย การ
สํงเสริมการขายและการเจรจาตํอรอง การแก๎ปัญหาและอุปสรรคใน
การเจรจาตํอรอง การจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ การควบคุมและ
ประเมินผลในธุรกิจอาหาร  
 Practical laboratory related to sales, sales 
management promotion and negotiation, problem solving 
and barriers to negotiation, customer relationship 
mangement, evaluation and control in food business. 
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205 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5072308 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
 Principles of Food Product Development 
 หลักการเบื้องต๎นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ท๎องถิ่ น  ปั จจั ยที่ มี ผลตํ อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์  การสร๎ าง
แนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหมํ ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การ
ส ารวจความต๎องการของผู๎บริโภค การศึกษาความเป็นไปได๎ทาง
การตลาด กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชา 

5103502 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
 Principles of Food Product Development 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103503 ปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5103503 Food Product 
Development Laboratory 

 หลักการและความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แนวโน๎มนวัตกรรมและภาวะตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคและการตลาด ขั้นตอนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
 Principle and importance of food product 
development, innovative and marketing trends of product 
development, marketing and consumer behavior, process 
of product and packaging development. 

-เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับรายละเอียดรายวิชาให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือให๎ เป็นที่ต๎องการของผู๎บริ โภค 
ตลอดจนสามารถประเมินอายุการเก็บ
รักษาและการศึกษาความเป็นไปได๎
ทางการตลาด 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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206 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5103503 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 
 Food Product Development Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103502  
หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
Co-requisite : 5103502 Principles of Food 
Product Development  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยําง
เป็นระบบ การสร๎างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
แนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ การทดสอบ
ผู๎บริโภค และการน าเสนอผลที่ได๎จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 Practical laboratory related to systematic of 
product development, creation and screening new 
product’s ideas, development of product’s ideas, 
prototype product development, consumer testing, 
presentation of product from the development project. 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5072311 การตลาดธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Marketing 
 หลักการตลาดทั่วไปและสํวนผสมทางการตลาด 
รูปแบบของการจัดท าองค์กรธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหนําย
อาหาร การจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมสํงเสริมการจ าหนําย คุณธรรม
ของนักธุรกิจอาหาร ปัจจัยส าคัญทางการตลาดและพฤติกรรมที่
เกี่ยวข๎องการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค การวางแผน
การตลาด การผลิต และการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ยกเลิก 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 3541102 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 แนวคิดพ้ืนฐานและหน๎าที่ทางการตลาด สภาพแวดล๎อม
ทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัย
การตลาด พฤติกรรมผู๎บริโภค การแบํงสํวนตลาด การเลือกตลาด
เปูาหมาย และการวางต าแหนํงผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์  ราคา  
ชํองทางการจัดจ าหนําย การสํงเสริมการตลาด การตลาดเพ่ือสังคม
และสิ่งแวดล๎อม และจรรยาบรรณทางการตลาด  
 Basic concepts and marketing functions, 
marketing environment, market information systems 
and marketing research, consumer behavior, market 
segmentation, target market selection and positioning, 
product, price, place and promotion, social and 
environmental marketing and marketing ethics. 
 
 
 
 
 
 

- รายวิชาใหมํ 
- เพ่ิมเติมรายวิชาดังกลําวเพ่ือให๎
นั กศึ กษามี ความเข๎ า ใจเกี่ ยวกั บ
หลักการตลาด เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ประยุกต์ใช๎ในรายวิชาอ่ืนๆ ตํอไป 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
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5073307 การประกันคุณภาพและ 3(2-2-5) 
 ความปลอดภัยของอาหาร 
 Food Quality Assurance and Food Safety 
 หลักการและความส าคัญของการประกันคุณภาพ
อาหาร สมบัติของอาหารที่สัมพันธ์กับคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
อาหารทางกายภาพ เคมี   จุลินทรีย์  และประสาทสัมผัสใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร อันตรายจากสิ่งปนเปื้อนและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบในอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ GMP HACCP และ ISO ตํางๆ ก าหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง การจัดระบบประกันคุณภาพ กฎหมายและข๎อก าหนดที่
ส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับอาหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับกฎหมาย
อาหาร กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 
 

5103603 การประกันคุณภาพและ 1(1-0-2) 
 ความปลอดภัยของอาหาร 
 Food Quality Assurance and Food Safety 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103604 ปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
Co-requisite : 5103604 Food Quality 
Assurance and Food Safety Laboratory 

 หลักการประกันคุณภาพอาหาร การจัดการคุณภาพ 
ระบบการบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ ความส าคัญของการจัดการด๎านความปลอดภัยของ
อาหาร การปฏิบัติที่ดีในการผลิต สุขาภิบาลโรงงานอาหาร อันตราย
ในอาหาร ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต๎องควบคุม ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช๎ในหํวงโซํอาหาร GMP, HACCP, ISO9000, 
ISO22000 ระบบการจัดการด๎านความปลอดภัยของอาหารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง และการประยุกต์ใช๎ มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
ภายในประเทศและตํางประเทศ  
 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับเนื้อหารายวิชาให๎นักศึกษามี
ความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการในการ
ประกั นคุณภาพอาหาร  รวมถึ ง
สามารถประยุกต์ใช๎หลักการประกัน
คุณภาพให๎ ตรงกั บวั ตถุ ประสงค์
คุณภาพของอาหารตลอดหํวงโซํการ
ผลิต และเพ่ือให๎มีความรู๎ เทํ าทัน
กฎหมายและข๎อบังคับทางด๎านอาหาร
ทั้ ง ใน และตํ า งปร ะ เทศที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอยูํเสมอ 
และเข๎าใจการผลิตอาหารที่ปลอดภัย  
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 Principle of food quality assurance in food 
manufacturing, quality management, quality system, 
statistical quality control, important of food safety 
management, good manufacturing practice, food 
sanitation, food quality assurance system, hazard analysis 
and critical control points, assurance system in food 
chain, such as, GMP, HACCP, ISO9000, ISO22000, other 
related food safety management systems and applying, 
Thai and international standard and food law for food 
safety. 
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 5103604 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและ 2(0-4-2) 
 ความปลอดภัยของอาหาร 
 Food Quality Assurance and  
 Food Safety Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103603  
การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
Co-requisite : 5103603 Food Quality 
Assurance and Food Safety  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร๎างเครื่องมือคุณภาพ การ
ปรับปรุงคุณภาพ การแก๎ไขปัญหาคุณภาพด๎วยเครื่องมือ 7 QC 
Tools และการวิเคราะห์จุดควบคุมวิกฤตในกระบวนการผลิตอาหาร  
 Practical laboratory related to the creation of 
quality control tools, quality improvement, problem 
solving by 7 QC Tools and hazard analysis critical control 
point. 
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 5103501 เทคนิคการประเมินคุณภาพทาง 2(1-2-3) 
ประสาทสัมผัส 
Sensory Evaluation Technique 

 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การรับความรู๎สึกทาง
ประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลตํอการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส การคัดเลือกและการฝึกฝนผู๎ทดสอบ วิธีการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส การประยุกต์ใช๎การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถิติพ้ืนฐาน
ส าหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และปฏิบัติการตาม
เนื้อหาข๎างต๎น 

Sensory attributes and perception of taste, 
odor, appearance, hearing and texture, the factors 
affecting sensory evaluation, selection and training of 
panelists, types of sensory evaluation, applications of 
sensory tests for product quality control and product 
development and statistical analysis of data from sensory 
evaluation, the related demonstations both conceptually 
and practical laboratory. 

 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให๎ครอบคลุม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น 
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
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5074310 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 ธุรกิจอาหาร 
 Management Information System for  
 Food Business 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ข๎อมูลและการจัดการ
ข๎อมูล ระบบสารสนเทศในธุรกิจอาหาร ระบบสารสนเทศด๎าน
การตลาด ระบบสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ระบบ
สารสนเทศในงานภัตตาคาร ระบบสารสนเทศในธุรกิจค๎าสํง ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจอาหารขายปลีก ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาธุรกิจอาหาร แนวโน๎มการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในธุรกิจอาหาร กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชา 

5104701 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ 3(2-2-5) 
ผลิตภัณฑ์อาหาร  

 Information Technology for Food  
 Product Management 
 ความรู๎เบื้องต๎นทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข๎อมูล
และการจัดการข๎อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร การใช๎อินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสืบค๎นข๎อมูลและ
การจ าหนํายสินค๎าออนไลน์ นวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการธุรกิจอาหาร ศึกษาและปฏิบัติการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป 
เพ่ือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

Introduction to the information technology, 
information and data management, information 
technology in food  product management, the using the 
internet as a search tool, online marketing, the food and 
business management innovation. Study and practice 
using software packages for information technology 
management information that relates to the food product 
management. 

 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย วิ ช า ใ ห๎ มี
ส อดคล๎ อ งและมี ค ว ามทั นสมั ย 
สามารถตอบสนองตํอการน าไปใช๎มาก
ขึ้น 



214 

 

214 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5104202 การจัดการธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Business Management 
 ศึกษาการจัดการหํวงโซํคุณคําในธุรกิจอาหารตามสมัย
นิยม ตั้งแตํกระบวนการผลิตจนกระทั่งผลิตภัณฑ์อาหารถึงมือผู๎บริโภค 
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมในธุรกิจอาหาร ในผลิตภัณฑ์ผักผลไม๎และธัญพืช 
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์
ขนมอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และปฏิบัติการตามเนื้อหาข๎างต๎น  
 Study on the value chain management in 
food business, since the manufacturing process until the 
food reaches consumers, business and marketing strategy, 
analysis of the food business environment in vegetable 
fruit and cereal products, dairy products, fishery products, 
meat products, bakery products and beverage products 
and the analysis  and implementation of the above 
content. 
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 5104001 การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1(0-3-2) 
Training and Technology Transfer 
การพัฒนาบุคลากร การวางแผนและการบริหารการ

ฝึกอบรม การส ารวจความต๎องการในการฝึกอบรม การก าหนด
วัตถุประสงค์และการจัดท าแผนในการฝึกอบรม การจัดท าสื่อและ
เอกสารในการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู๎สอน
งาน เทคนิคการน าเสนอและการถํายทอดอยํางมีประสิทธิภาพ การ
วัดประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพด๎าน
การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

Human resource development, training 
management and planning, traning requirement survey, 
objective setting and training plan, training media and 
document preparation, speaker and coordinary practices, 
presentation techniques and effective technology 
transferring, assessment of training in human resource 
development in food production and food product 
management. 

 
 
 

- รายวิชาใหมํ 
- เพ่ิมเติมรายวิชาดังกลําวเพ่ือให๎
นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในการ
ฝึกอบรมและการถํายทอดเทคโนโลยี 
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 5104501 นวัตกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
 Food Innovation 
 เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ ได๎รับการ
พัฒนาขึ้นมาใหมํซึ่งเกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมอาหารในด๎านตํางๆ 
การจัดการวัตถุดิบ การถนอมและแปรรูปอาหาร การบรรจุและเก็บ
รักษาอาหาร และการควบคุมกระบวนการผลิต หลักการและการ
ประยุกต์ใช๎งาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ทันสมัย 
ความล้ าหน๎าเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยูํ ในปัจจุบัน 
แนวโน๎มในปัจจุบันและอนาคต 
  Modern technology and newly developed 
technologies which relate to the food industry, raw 
materials management, preservation and food processing, 
food packaging and storage and process control, 
principles and applications, the advances in product 
development and processes, the advances in comparison 
to existing technology, current and future trends. 
 
 
 

  

- เพ่ิมรายวิชาเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือกเรียน)   
5003601 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 ใช้งานส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
 Software Packages and Application for 
 Agricultural Technology 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร๎างและวิธีการใช๎โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่นิยมใช๎ในปัจจุบันประเภทตํางๆ เชํน word processor, 
Electronic worksheet และที่ ใช๎ส าหรับงานด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เชํน SPSS 

5103701 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 
 ส าหรับการจัดการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Application Software Packages for Food  
 Product Management 
 ศึกษา และปฏิบัติการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช๎ใน
ปัจจุบัน โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการธุรกิจอาหาร และ
โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 
 Study and practice using software programs 
for food business solution and other applications related 
to food production and food product management. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- ปรับปรุงรายชื่อโปรแกรมส าเร็จรูปที่
สอนให๎มีความชัดเจนและตอบสนอง
ตํอการเรียนรู๎ของนักศึกษา และการ
น าไปประยุกต์ใช๎งานมากขึ้น 
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218 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5072415 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 ผักและผลไม้ 
 Fruit and Vegetable Products 
 Management Technology 
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมผักและผลไม๎ การแบํง
ประเภทของผักและผลไม๎ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม๎ 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี กายภาพ การเก็บรักษา การ
ขนสํง กรรมวิธีการถนอมและแปรรูปผักและผลไม๎ การตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์และ
แนวโน๎มการตลาดผักและผลไม๎ กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่
สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

5103404 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้  1(1-0-2) 
 และธัญพืช 
 Production Technology of Vegetable Fruit 
 and Cereal Products 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103405 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช 
Co-requisite : 5103405 Production 
Technology of Vegetable  Fruit and Cereal 
Products Laboratory 

 ชนิดและองค์ประกอบของผัก ผลไม๎ และธัญพืช การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการและการเตรียม 
หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม๎ และธัญพืช 
ชนิดตําง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ  การเก็บรักษา 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน๎มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ค านวณต๎นทุนการผลิต  
  
 
 
 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให๎ครอบคลุม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น  
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
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219 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 Types and composition of vegetables, fruits 
and cereal, quality changes after harvested, raw 
materials handling and preparation, principle and 
processing technology to produce vegetable, fruit and 
cereal products, quality control, packaging, storage, 
standards of products, trends in vegetable, fruit and 
cereal products development and the calculation of 
food production cost. 
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220 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5103405 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
 ผัก ผลไม้ และธัญพืช 
 Production Technology of Vegetable Fruit 
 and Cereal Products Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103404 เทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช 
Co-requisite : 5103404 Production 
Technology of Vegetable  Fruit and Cereal 
Products  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม๎ และธัญพืชชนิดตําง ๆ ได๎แกํ  
การท าแห๎ง การอบ การทอด การแชํอ่ิม การดอง การแชํแข็ง  
การบรรจุกระป๋อง แยม และเยลลี่ เป็นต๎น การควบคุมคุณภาพ  
การบรรจุ การเก็บรักษา และการค านวณต๎นทุนการผลิต 
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221 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 Practical laboratory related to raw materials 
handling and preparation, processing technology to 
produce vegetable, fruit and cereal products such as 
drying, baking, frying, osmotic-dehydration, fermentation 
freezing, canning, jam and jelly. The quality control, 
packaging, storage and the calculation of food production 
cost.  

 

5073413 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-2-5) 
 Fishery Products Management  
 Technology  
 ความส าคัญของการแปรรูปสัตว์น้ า กรรมวิธีแปรรูป
สัตว์น้ า โดยการแชํแข็ง การท าแห๎ง การบรรจุกระป๋อง การดอง การ
รมควัน การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ บรรจุภัณฑ์ การเก็บ
รักษา ผลิตภัณฑ์ประมงอ่ืนๆ และผลพลอยได๎  มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ประมง การจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า สถานการณ์และ
แนวโน๎มการตลาด กรณีศึกษา  และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชา 

5103408 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 1(1-0-2) 
 Production Technology of Fishery  
 Products 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103409 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 
Co-requisite : 5103409 Production 
Technology of Fishery Products Laboratory 

 ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น้ า การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพภายหลัง การตาย การจัดการและการเตรียม หลักการ
และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงชนิดตําง ๆ การควบคุม
คุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน๎ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการค านวณต๎นทุนการผลิต 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให๎ครอบคลุม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น  
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
 



222 

 

222 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

  Types and composition of fishery products, 
quality changes after slaugthen, raw materials handling 
and preparation, processing technology to produce 
fishery products, quality control, packaging, storage, 
standards of products, trends in fishery products 
development and the calculation of food production 
cost. 
 

 5103409 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 2(0-4-2) 
 ผลิตภัณฑ์ประมง 
 Production Technology of Fishery Products 
 Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103408 เทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 
Co-requisite : 5103408 Production 
Technology of Fishery Products 

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงโดย
ใช๎วิธีการตํางๆ  ได๎แกํ การหมักดอง การท าแห๎งและการรมควัน การแชํเยือก
แข็ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ซูริมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือ 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมง  
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223 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 Practical laboratory related to fishery 
production technologies such as fermentation, drying and 
smoking, freezing, processing of surimi products and by-
product development. The quality control, packaging and 
storage of fishery products. 
  

5072310 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 อาหาร 
 Logistics and Food Supply Chain  
 Management 
 บทบาทและความส าคัญของ โลจิ สติ กส์ และ 
โซํอุปทานในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ลักษณะและขั้นตอน
การด าเนินงาน กระบวนการสั่งซื้อ การด าเนินงานด๎านสินค๎าคง
คลัง การคลังสินค๎า อุปกรณ์ขนถํายสินค๎าและบรรจุภัณฑ์ การ
ขนสํงและการกระจายสินค๎า การจัดการองค์กรโลจิสติกส์ ตลอดจน
วิธีควบคุมการปฏิบัติงาน การใช๎องค์ความรู๎ในการเพ่ิมมูลคําในหํวง
โซํคุณคําอาหาร การตรวจติดตาม การสืบย๎อนกลับ  

5104201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
 อาหาร 
 Logistics and Food Supply Chain  
 Management 
 ความส าคัญของการจัดการหํวงโซํอุปทานและโลจิ
สติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการการผลิต
และการจัดการคุณภาพในหํวงโซํอุปทาน การบริหารสินค๎าคงคลัง
และการคลังสินค๎า การขนสํงและการกระจายสินค๎า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประสานงานในหํวงโซํอุปทาน การตรวจสอบ
ย๎อนกลับ การวิเคราะห์คําใช๎จํายของกิจกรรมโลจิสติกส์เพ่ือการ
ตัดสินใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหา
ข๎างต๎น 
 
 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- เพ่ือให๎เนื้อหาของค าอธิบายรายวิชา
มี เนื้อหาสาระครอบคลุมและเป็น
ประโยชน์กับผู๎เรียนมากขึ้น 
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224 
มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 Importance of supply chain management and 
logistics in the food industry, raw material procurement, 
production management and quality management in the 
supply chain, inventory management and warehousing, 
information technology and coordination in the supply 
chain, traceability, cost analysis of logistics for decision-
making in food business and industries and 
implementation of the above content. 
 

5072411 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 อาหารเพื่อสุขภาพ 
 Healthy Food Products Management  
 Technology 
 ความส าคัญ ประเภท และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสุขภาพ กระบวนการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารพลังงานต่ า 
อาหารเสริม อาหารเพ่ือผู๎สูงอายุ อาหารเพ่ือผู๎ปุวย อาหารเพ่ือความงาม 
การบรรจุ การเก็บรักษา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สถานการณ์และแนวโน๎มของตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจ
อาหารเพ่ือสุขภาพ กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหา

5104502 เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 1(1-0-2) 
 Healthy Food Products Technology  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5104503 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 
Co-requisite : 5104503 Healthy Food 
Products Technology Laboratory 

 อาหารเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
อาหารชีวจิต อาหารมังสวิรัติ อาหารแมคโครไบโอติก และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ นวัตกรรม
ทางด๎านอาหารเพ่ือสุขภาพ และฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพ  
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให๎มีความ
กระชับ เหมาะสม และทันสมัยมากขึ้น 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

รายวิชา 
 

 Food for health and healthy food products, 
vegetarian food, macrobiotics, probiotics and prebiotics. 
Food supplement bio-organic food, processing technology 
and innovation of healthy food, nutritional labels. 
 

 5104503 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 2(0-4-2) 
 Healthy Food Products Technology 

Laboratoy 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5104502 เทคโนโลยี
อาหารเพื่อสุขภาพ 
Co-requisite : 5104502 Healthy Food 
Products Technology  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพ่ือ
สุขภาพ ได๎แกํ เครื่องดื่มโปรตีนสูง ขนมปังไขมันต่ า ไส๎กรอกโซเดียม
ต่ า และผลไม๎แชํอ่ิมอบแห๎งน้ าตาลต่ า เป็นต๎น การควบคุมคุณภาพ 
การบรรจุ และการเก็บรักษาผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 Practical laboratory related to production 
technology, such as high protein drinks, low fat bread, low 
sodium sausage, low sugar dried fruit glace, quality 
control, packaging and storage of healthy food products. 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5072413 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ธัญพืช 3(2-2-5) 
 Cereal Products Management Technology 
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมธัญพืช กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชประเภทตํางๆ การควบคุมคุณภาพและการ
ตรวจสอบ การเลือกใช๎บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ สถานการณ์และแนวโน๎มการตลาด กระบวนการในการ
สร๎างธุรกิจผลิตภัณฑ์ธัญพืช การเขียนและพัฒนาแผนธุรกิจด๎าน
ผลิตภัณฑ์ธัญพืช แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์
ธัญพืชในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม กรณีศึกษา และ
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ยกเลิกรายวิชา  
- น าเนื้อหาไปรวมในรายวิชา
เทคโนโลยีการผลิตผัก ผลไม๎ และ
ธัญพืช 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5072416 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  
 Meat and Poultry Products Management  
 and Technology 
 สมบัติของเนื้อ และสัตว์ปีก ที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ หลักการและวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การควบคุม
คุณภาพ ตลาดและแนวโน๎มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ
การผลิต การเก็บรักษา  การจัดจ าหนําย กรณีศึกษา และ
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

5103410 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 1(1-0-2) 
 Production Technology of Meat  
 Products 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103411 ปฏิบัติการ
การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
Co-requisite : 5103411 Production of Meat 
Products Laboratory 

 ชนิดและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพภายหลังการตาย การจัดการและการเตรียม หลักการและ
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกชนิดตําง ๆ การ
ควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
แนวโน๎มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการค านวณต๎นทุนการผลิต 
 Types and composition of meat, quality 
changes after slaugthen, raw materials handling and 
preparation, processing technology to produce meat and 
poultry products, quality control, packaging, storage, 
standards of products, trends in meat products 
development and the calculation of food production 
cost. 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให๎มีความ
กระชับ เหมาะสม และทันสมัยมากขึ้น 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5103411 ปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 2(0-4-2) 
 Production of Meat Products Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103410 เทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
Co-requisite : 5103410 Production 
Technology of Meat Products  

 ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการผลิตและการควบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ได๎แกํ เนื้อสด ผลิตภัณฑ์เนื้อบดละเอียดอิมัลชัน 
ผลิตภัณฑ์ เนื้ อประเภทหมัก ผลิตภัณฑ์ เนื้ อประเภทท าแห๎ ง 
ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทอ่ืน ๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 Practical laboratory related to meat products 
production and quality control of fresh meat such as 
meat emulsion, cured meat, dried meat, other meat 
products and meat products development. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5072417 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 เครื่องดื่ม 
 Beverage Products Management  
 Technology 
 ความส าคัญ ประเภท และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม  กระบวนการผลิต การบรรจุ  การเก็บรักษา  การ
ตรวจสอบและควบคุ มคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ เครื่ องดื่ ม 
สถานการณ์และแนวโน๎มของตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  แนวทาง
และการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กรณีศึกษา และ
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

5103402 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 1(1-0-2) 
 Production Technology of Beverage 
  Products 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103403 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
Co-requisite : 5103403 Production 
Technology of Beverage Products 
Laboratory 

 ชนิดและสํวนประกอบของเครื่องดื่ม การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพ การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดตําง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การ
เก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน๎มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การค านวณต๎นทุนการผลิต 
 Types and composition of of beverage, quality 
changes after produced, raw materials handling and 
preparation, processing technology to produce beverage 
products, quality control, packaging, storage, standards of 
products, trends in beverage products development and 
the calculation of food production cost. 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให๎ครอบคลุม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น  
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5103403 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
 เครื่องดื่ม 
 Production Technology of Beverage 
 Products Laboratory 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103402 เทคโนโลย ี
 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
 Co-requisite : 5103402 Production 
 Technology of Beverage Products  
 ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม ได๎แกํ น้ าผักและผลไม๎  ชาสมุนไพร  เครื่องดื่มประเภท
กาแฟ  ไวน์  เครื่องดื่มค็อกเทล เป็นต๎น การควบคุมคุณภาพ การ
บรรจุ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
 Practical laboratory related to beverage 
production technology, such as vegetable and fruit juice, 
herbal tea, coffee, wine and cocktail, quality control, 
packaging and the storage of beverage products. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5072418 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 สมุนไพร 
 Herb Products Management Technology 
 ความส าคัญ ประเภท และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร กระบวนการผลิต การบรรจุ  การเก็บรักษา  การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถานการณ์
และแนวโน๎มของตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  แนวทางและการ
บริหารจัดการธุ รกิจผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษา และ
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 
 

 ยกเลิก 

5073102 วัฒนธรรมและการตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Styling and Cultures 
 ความส าคัญของอาหารที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม 
ประเพณี สังคม ศาสนา และประวัติความเป็นมา ลักษณะและ
ความแตกตํางของอาหาร แตํละชนชาติ ผลของวัฒนธรรมและนิสัย
การบริโภคตํอการผลิตอาหารและการให๎บริการ การออกแบบ
ตกแตํงและสร๎างความโดดเดํนให๎แกํอาหาร ลักษณะทางกายภาพ
กับการเพ่ิมจุดขาย รวมทั้งการเลือกใช๎ภาชนะเพ่ือเสริมจุดเดํนของ
อาหาร กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 
 

 ยกเลิก 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5073414 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5) 
 Dairy Products Management Technology 
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมนม แหลํงที่มาของ
น้ านม กระบวนการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมชนิดตํางๆ การ
ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ บรรจุภัณฑ์นมและการเก็บ
รักษา การตลาด การขนสํงนมและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์นม กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชา 
 

5103406 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม 1(1-0-2) 
 Production Technology of Dairy Products 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103407 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
Co-requisite : 5103407 Production 
Technology of Dairy Products Laboratory 

 ชนิดและองค์ประกอบของนม การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพ การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์นมชนิดตําง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บ
รักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน๎มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ค านวณต๎นทุนการผลิต 
 Types and composition of milk, quality 
changes, raw materials handling and preparation, 
processing technology to produce dairy products, quality 
control, packaging, storage, standards of products, trends 
in dairy products development and the calculation of 
food production cost. 
 
 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- แยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออก
จากกันเป็นคนละรายวิชา เพ่ือให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
- ปรับเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให๎ครอบคลุม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น  
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5103407 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 2(0-4-2) 
 ผลิตภัณฑ์นม 
 Production Technology of  
 Dairy Products Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103406 เทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์นม 
Co-requisite : 5103406 Production 
Technology of Dairy Products  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
ได๎แกํ นมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแตํง นมข๎นหวาน นมเปรี้ยว โยเกิร์ต 
ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นต๎น การตรวจสอบคุณภาพนมเบื้องต๎น 
การตรวจน้ านมทางจุลินทรีย์ การวิเคราะห์สํวนประกอบของน้ านม 
การตรวจการปลอมปนในน้ านม 
 Practical laboratory related to milk production 
technology, such as pasteurization of milk, condensed 
milk, flavored milk, yogurt, ice cream and cheese. 
Microbiological examination and analysis of milk 
compositions, determination of contamination. 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5073416 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหาร 3(2-2-5) 
 Ingredients and Food Additive 
 ชนิด ประเภท ของสํวนผสมและวัตถุเจือปนอาหาร   
ผลของสารเจือปนอาหารที่มีตํอคุณภาพ และการเก็บรักษาอาหาร    
แนวทางการใช๎และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง กรณีศึกษา และปฏิบัติการ
ที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

 

 ยกเลิก เนื่องจากน าเนื้อหาไปรวมใน
รายวิ ช า เทคโน โลยี การแปรรู ป 
อาหาร 2 
 

5073417 การผลิตและมาตรฐานอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Production and Standard Halal Food 
 ความหมายและความส าคัญของอาหารฮาลาล 
กระบวนการผลิตมาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานที่เกี่ยวข๎อง 
มาตรฐานโคเชอร์  ตลาดฮาลาล กฎร ะเบี ยบมาตรฐาน 
ฮาลาล กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก เนื่องจากน าเนื้อหาไปรวมใน
รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ท๎องถิ่น 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5073418 เทคโนโลยีการผลิตอาหารท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Traditional Food Product Technology 
 วิวัฒนาการและภูมิปัญญาที่ เกี่ยวข๎องกับอาหาร
ท๎องถิ่น ชนิดและประเภทของอาหารท๎องถิ่น การแปรรูปและถนอม
อาหาร การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา
และศึกษาดูงาน 

5103504 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 1(1-0-2) 
 Product Development of Traditional Food 
 Products 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103505 ปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 
Co-requisite : 5103505 Product 
Development of Traditional Food 
Products Laboratory 

 วิวัฒนาการและภูมิปัญญาของอาหารท๎องถิ่น ชนิดและ
ประเภทของอาหารท๎องถิ่น การผลิตอาหารท๎องถิ่นชนิดตําง ๆ และ
อาหารฮาลาล การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การค านวณต๎นทุนการผลิต การพัฒนาและการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารท๎องถิ่น  

 Evolution and wisdom associated with 
traditional foods, types and classification of traditional 
foods in each region, traditional food and halal food 
production, quality control, packaging, storage and 
standards of products, the calculation of food production 
cost, developing and improving the quality of local food 
products. 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- ปรับเนื้อหารายวิชาให๎มีความกระชับ
และครอบคลุ มสาระส าคัญของ
รายวิชามากขึ้น 
- ย๎ายไปอยูํในกลุํมรายวิชาบังคับเรียน 
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การเปลี่ยนแปลง 

 5103505 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
 อาหารท้องถิ่น 
 Product Development of Traditional Food 
 Products Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103504 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 
Co-requisite : 5103504 Product 
Development of Traditional Food 
Products  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารท๎องถิ่น ขนมไทย
โบราณในท๎องถิ่น อาหารตามประเพณี อาหารฮาลาล และการ
ค านวณต๎นทุนการผลิต 
 Practices in traditional food production, Thai 
desserts, traditional foods, halal food products and the 
calculation of food production cost. 
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การเปลี่ยนแปลง 

5074307 พฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
 Consumer Behavior in Food Business 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค การจัดแบํง
ประเภทของผู๎บริโภค อิทธิพลทางสภาพแวดล๎อมและสํวนบุคคลที่
มีตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค การ
น าเข๎าข๎อมูลพฤติกรรมผู๎บริโภคมาใช๎ในการก าหนดกลยุทธ์ในการ
ตัดสินใจทางการขายและการตลาด 

5102303 พฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจอาหาร 2(1-2-3) 
 Consumer Behavior in Food Business 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค ปัจจัยที่มีผลตํอ
พฤติกรรมผู๎บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค การน าข๎อมูล
พฤติกรรมผู๎บริโภคมาใช๎ในการก าหนดกลยุทธ์ในการตัดสินใจ
ทางการขายและการตลาด กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค 
และปฏิบัติการตามเนื้อหาข๎างต๎น 
 Concepts of consumer behavior, factors 
affecting consumer behavior, the determination of sales 
and marketing decision strategies from consumer behavior 
information, decision making process and implementation 
of the above content. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให๎เนื้อหาสาระครอบคลุมมาก
ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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การเปลี่ยนแปลง 

5074308 การวิจัยตลาดธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Marketing Research 
 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยตลาด ปัญหา
ทางการตลาด การก าหนดปัญหา การเลือกแหลํงข๎อมูล การเก็บ
ข๎อมูล การวางแผนการวิจัย การก าหนดกลวิธีที่จ าเป็นตํอการวิจัย 
วิธีการวิจัยชนิดตําง ๆ การวัดผลและการวิเคราะห์ข๎อมูล วิธีการ
รายงานการวิจัย การใช๎ผลการวิจัยในการตัดสินใจทางการตลาด 
กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 
 

 ยกเลิก เนื่องจากน าเนื้อหาไปรวมใน
รายวิ ชารายวิ ชาพฤติ กรรมของ
ผู๎บริโภคในธุรกิจอาหาร 

5074309 หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) 
 Accounting for Food Business 
 หลักการและวิธีการทางบัญชี การจัดท างบการเงิน
เพ่ือการวัดผลการด าเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ
อาหารประเภทตํางๆ ตั้งแตํธุรกิจให๎บริการ ธุรกิจซื้อมาขายไปและ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ภาษีมูลคําเพ่ิม การใช๎โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี การวิเคราะห์ งบการเงินของธุรกิจอาหาร
เบื้องต๎น กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 
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การเปลี่ยนแปลง 

5074311 สุขาภิบาลในธุรกิจอาหาร 2(1-2-3) 
 Sanitation in Food Business 
 หลักเบื้องต๎นและความส าคัญของการสุขาภิบาลใน
ธุรกิจอาหารหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต จุลินทรีย์ที่เป็นสิ่ ง
บํงชี้ด๎านสุขาภิบาล การจัดการน้ า และของเสีย การท าความ
สะอาดและการฆําเชื้อ การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าใช๎ การบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล๎อม สุขวิทยาสํวนบุคคล การชี้บํงและสอบกลับได๎ของ
ผลิตภัณฑ์ สุขาภิบาลของสถานที่เก็บรักษาอาหารและโกดังสินค๎า 
ข๎อก าหนดทางด๎านสุขาภิบาลของตํางประเทศ กรณีศึกษา
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาและศึกษาดูงาน 

 - ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากเนื้อหา
รายวิชาซ้ าซ๎อนกับรายวิชาหลักการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร 

5074412 ประเด็นปัจจุบันในเทคโนโลยีและ 3(3-0-6) 
 ธุรกิจอาหาร 
 Current Topics in Food Business and 
 Technology 
 กระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหารด๎วย
เทคโนโลยีที่พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นมาใหมํ และประเด็นส าคัญหรือ
แนวโน๎มของธุรกิจที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอาหารปัจจุบัน  

5104203 ประเด็นปัจจุบันในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
 Current Topics in Food Business  
 ความก๎าวหน๎า ความทันสมัย และประเด็นส าคัญ ของ
ความรู๎และและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอาหาร หรือ แนวโน๎ม
ของธุรกิจที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอาหารปัจจุบัน  
 The advance, modernism and the important 
point of knowledge and technology related to food 
business or current food business trends which depend 
on the current business trends. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
- เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให๎เนื้อหาสาระครอบคลุมมาก
ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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การเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
5072803 การเตรียมทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี 1(45) 
 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  
 Preparation for Basic Skills in Food  
 Product Management Technology 
 จัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียน ใน
ด๎านการรับรู๎ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผู๎เรียนให๎มีความรู๎พ้ืนฐานในห๎องปฏิบัติการ พร๎อมทั้งพัฒนาตัว
ผู๎ เรียนให๎มีความรู๎  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก เนื่องจากรวมเข๎ากับรายวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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5073802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) 
 ทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  
 Preparation for Experience Training  in 
 Food Product Management Technology  
 จัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียน
กํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยฝึกปฏิบัติ งานเฉพาะกับแขนงวิชา ใน
ห๎องปฏิบัติการตํางๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎และทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 

5104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(0-4-2) 
 การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Preparation for Experience in Food 
 Production and Food Product 
 Management 
 จัดให๎มีกิจกรรมเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร เพ่ือสร๎างการรับรู๎ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผู๎ เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์
หรือรูปแบบตํางๆ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับงานในวิชาชีพ 
 Provide activities for the learners before field 
experience practice, to create awareness, characteristics 
and opportunities of occupation. Developing students to 
have knowledge, skills, attitudes, motivations and 
attributes by learning from various situations deal with the 
work field. 
 
 
 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและหนํวยกิต 
- ปรับเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให๎ครอบคลุม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น  
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5073803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 3(320) 
 Experience Training I 
 จัดให๎มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ณ สถานประกอบการในท๎องถิ่นหรือ
ในหนํวยงานของรัฐที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให๎มีทักษะ เกิด
ความมั่นใจ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการน าเสนอผลงานและ
รายงานเป็นหลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว 
 

5104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิต 6(540) 
 และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Experience in Food Production and Food 
 Product Management 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5104801 การเตรียม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร   หรือ 

 7003506 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

 Pre-requisite : 5104801 Preparation for 
Experience in  Food Production and Food 
Product Management   or 

7003506 Co-operative Education 
Preparation for Food Production and 
Food Product Management 

 ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ
อาหาร เพ่ือให๎มีประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร น าเสนอและจัดท ารายงาน 

 Practice at the food establishments to 
enhance experience in food production and food product 
management. Present and writing reports. 

- รวมรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 1 และ 2 เข๎าด๎วย 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 
- ปรับหนํวยกิตและชั่วโมงปฏิบัติ 
- ปรั บ เนื้ อหา เ พ่ื อให๎ ครอบคลุ ม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น  
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 

5074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 3(320) 
 Experience  Training II 
 จัดให๎มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ณ สถานประกอบการภาคเอกชน 
และหนํวยงานของรัฐที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เพ่ือให๎ได๎ความรู๎และ
ทักษะเฉพาะของแขนงวิชา ตามความสนใจของผู๎เรียน ให๎เกิดความ
มั่นใจในการประกอบอาชีพ มีการน าเสนอผลงานและรายงานเป็น
หลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว  
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) 
 Cooperative Education Preparation 
 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎พ้ืนฐานและเทคนิคในการ
สมัครงานอาชีพ ความรู๎พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ
มนุษยสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอการเขียนรายงาน 
 

7003506 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 
 ด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Co-operative Education Preparation for 
 Food Production and Food Product 
 Management 
 การปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมกํอนออกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการโดยให๎มีองค์ความรู๎เรื่องหลักการ แนวคิด
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข๎อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคในการเขียนจดหมายสมัครงาน
และสัมภาษณ์งาน การเลือกสถานประกอบการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพส าหรับ
ผู๎ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
ข๎อมูล อภิปรายและสรุปผลการศึกษา ตลอดจนเทคนิคการเขียน
รายงานทางวิชาการ และการน าเสนอผลงาน  
 
 
 
 
 
 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 
- ปรับเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให๎ครอบคลุม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น  
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 Preparation for professional practice in an 
organization or a workplace emphasizing knowledge about 
the principle, concepts, process and relevant regulations of 
cooperative education. Technique for job applications and 
interviews. Job selections. Personality development. Social 
manners and etiquette. Basic knowledge of the 
professional skills and ethics for the operation. Techniques 
for collecting, analyzing, discussing and summarizing the 
data. Academic report writing and presentation techniques.  
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ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 
 Cooperative Education 
 รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน :  
 7000390 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว  ตาม
โครงการที่ได๎รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท ารายงานและการ
น าเสนอ 
 
 

7004506 สหกิจศึกษาด้านการผลิตและ 6(640) 
 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Co-operative Education for Food 

Production and Food Product Management 
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7003506 การเตรียม 
 ความ พร้อมสหกิจศึกษาด้านการผลิตและการจัดการ 
 ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 Pre-requisite : 7003506 Co-operative 
 Education Preparation for Food Production 
 and Food Product Management  
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็น
พนักงานของสถานประกอบการในต าแหนํงตามที่ตรงกับสาขาวิชา
และเหมาะสมกับความรู๎ความสามารถเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 
16 สัปดาห์ภายใต๎การควบคุมดูแลของพนักงานที่ปรึกษา ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบการบริหารบุคคลของสถานประกอบการ มีการ
นิเทศติดตามและประเมินผลงานอยํางเป็นระบบตลอดเวลา
ปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจและพนักงานที่
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เขียนและสํงรายงาน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดจนน าเสนอผลการปฏิบัติงานหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 
- ปรับเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให๎ครอบคลุม
สาระส าคัญของรายวิชามากขึ้น  
- เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 Performing fulltime and professional practice 
as a temporary employee in a workplace at least 16 
weeks under supervisor’s guidance. Compliance with the 
rules of the workplace. The evaluation is performed by a 
panel of advisors and supervisor in the workplace. Writing 
and submitting an academic report. Doing presentation 
after completing the stint at the work practice. 
 

 
 



 มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 
กับหลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการผลติและการจัดการ

ผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560  
กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี (4 ปี) 
จ านวนหนํวยกิตรวม ไมํน๎อยกวํา 120 หนํวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
(โดยต๎องเรยีนวิชาทางปฏิบัติการไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต และวิชาทางทฤษฎี ไมํน๎อย
กวํา 24 หนํวยกิต) 

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
- กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 

และวิทยาศาสตร์ 
- กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 

ได๎แกํ  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด๎านเทคโนโลยี 
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
การจัดการอุตสาหกรรม 
วัสดุอุตสาหกรรม 

 

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (4 ปี) 
จ านวนหนํวยกิตรวม ไมํน๎อยกวํา 128 หนํวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
- บังคับเรียน  9 หนํวยกิต 
- เลือกเรียน ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 

1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 
- บังคับเรียน  3 หนํวยกิต 
- เลือกเรียน   ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

1.3 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 

- บังคับเรียน  3 หนํวยกิต 

- เลือกเรียน   ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
- กลุํมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 
- กลุํมวิชาโครงงาน ไมํน๎อยกวํา 3 หนวํยกิต 

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
/วิชาการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  43 หนํวยกิต 

2.2.1 กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 12 หนํวยกิต 
และวิทยาศาสตร์ 

2.1.2 กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี 31 หนํวยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุํมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 
- บังคับเรียน  30 หนํวยกิต 
- เลือกเรียน   ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

2.2.2 กลุํมวิชาโครงงาน  ไมํน๎อยกวํา 5 หนํวยกิต 
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาการบูรณาการการเรียนรู้ 

ร่วมการท างาน  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาเฉพาะ   ต๎องเรียนวิชาทางปฏิบัติการ  ไมนํ๎อยกวํา 36 หนํวยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนวิชาทางปฏิบัติการ  ไมํน๎อยกวํา 37 หนํวยกิต  
 

รหัสวิชา รายวิชา หนํวยกิต 

5101103 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลติภัณฑ์
อาหาร 

2(0-4-2) 

5101106 ปฏิบัติการเคมีอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 
5101108 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 
5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 2(0-4-2) 
5102404 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 2(0-4-2) 
5103302 การขายและการเจรจาตํอรองในธุรกิจอาหาร 2(0-4-2) 
5103604 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 2(0-4-2) 
5103901 สัมมนา 1(0-3-2) 
5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 2(0-4-2) 
5102302 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร 2(0-4-2) 
5103503 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 
5103505 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท๎องถิ่น 2(0-4-2) 
5103602 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 
5103903 โครงการพิเศษ 3(0-6-3) 
5104001 การฝึกอบรมและการถํายทอดเทคโนโลยี 1(0-3-2) 
5104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) 
5104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 6(540) 
 รวม 37 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาเฉพาะ  ต๎องเรียนวิชาทางทฤษฎี  ไมํน๎อยกวํา 24 หนํวยกิต 
 

หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนวิชาทางทฤษฎี  ไมํน๎อยกวํา 26 หนํวยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนํวยกิต 
5101101 คณิตศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6) 
5101102 วิทยาศาสตร์ส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
5101105 เคมีอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
5101107 จุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหมํ 3(3-0-6) 
5101001 แนวทางอาชพีและการวางแผนอนาคต 1(1-0-2) 
5101104 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 2(2-0-4) 
5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 1(1-0-2) 
5102403 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 1(1-0-2) 
5103301 เทคนิคการขายและการเจรจาตอํรองในธุรกิจอาหาร 1(1-0-2) 
5103603 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 1(1-0-2) 
3541102  หลักการตลาด 3(3-0-6) 
5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 1(1-0-2) 
5102301 หลักการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร 1(1-0-2) 
5103502 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
5103504 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท๎องถิ่น 1(1-0-2) 
5103601 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) 
5104501 นวัตกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
 รวม 26 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 
ได๎แกํ  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด๎านเทคโนโลยี 
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
การจัดการอุตสาหกรรม 
วัสดุอุตสาหกรรม 

 

กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  ไมํน๎อยกวํา  32 หนํวยกิต  
กลุํม รหัสวิชา รายวิชา หนํวยกิต 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5104701 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร 

3(2-2-5) 

การพัฒนาบุคลากร
และฝึกอบรมด๎าน

เทคโนโลยี 

3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหมํ 3(3-0-6) 
5101001 แนวทางอาชพีและการวางแผนอนาคต 1(1-0-2) 
5102403 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 1(1-0-2) 
5103001 ภาษาอังกฤษส าหรับการผลิตและการจดัการฯ 3(2-2-5) 
5103301 เทคนิคการขายและการเจรจาตอํรองในธุรกิจอาหาร 1(1-0-2) 
5103302 การขายและการเจรจาตํอรองในธุรกิจอาหาร  2(0-4-2) 
5103901 สัมมนา 1(0-3-2) 
5104001 การฝึกอบรมและการถาํยทอดเทคโนโลยี 1(0-3-2) 

ฝึกปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีพื้นฐาน 

5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1  2(0-4-2) 
5102407 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2  2(0-4-2) 

ความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัย 

5103603 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 1(1-0-2) 
5103604 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและความปลอดภัย

ของอาหาร  
2(0-4-2) 

การจัดการ
อุตสาหกรรม 

5104201 การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานอาหาร 3(2-2-5) 
5103401 การวางแผนและการจัดการการผลิตอาหาร 3(2-2-5) 

วัสดุอุตสาหกรรม 5101104 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 2(2-0-4) 
5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 1(1-0-2) 

  รวม 32 



 มคอ.2 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF)



 มคอ.2 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที ่ ๙๘๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

     
 ด๎วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กิจกรรมที่ ๑ : 
สัมมนาจัดท ารํางหลักสูตร (มคอ.๒) จัดโครงการในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห๎องประชุม  ๖๒-๓๐๑ ชั้น ๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และ
ปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF : HEd) 
  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดโครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู๎เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังตํอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองคณบดีฝุายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
๑.๓ รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
๑.๔ รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๑.๕ ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิจัย     กรรมการ 
๑.๖ รักษาการแทนหัวหน๎าส านักงานคณบดีฯ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ให๎ค าปรึกษา เสนอแนะ และอ านวยการให๎การจัดโครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

และบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
๒.๑ ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน   ประธานกรรมการ 
๒.๒ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์   กรรมการ 
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๒.๔ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด  กรรมการ 
๒.๖ นางสาวปริยากร บุญสํง   กรรมการ 
๒.๗ นายสันติ  หมัดหมัน  กรรมการ 
๒.๘ นางสาวเกศสุพร มากสาขา  กรรมการ 
๒.๙ นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวสุรีพร  วิจิตรโสภา  กรรมการ 
๒.๑๑ นายเอกชัย  เบําอุบลย์  กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที่  เข๎ารํวมประชุมวางแผนงาน จัดท าเอกสาร ติดตํอประสานงานผู๎ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู๎ใช๎
บัณฑิตตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนศิษย์เกํา ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

 

๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
๓.๑ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา  ประธานกรรมการ 
๓.๒ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวปริยากร บุญสํง   กรรมการ 
๓.๕ รศ.ไพบูลย์   ธรรมรัตน์วาสิก  กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
๓.๖ นายอุกฤฌ   น๎านิรัติศัย  กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
๓.๗ นางสารา    มณีโชติ   กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)     
๓.๘ นายพชร   จันทรเพท  กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)    
๓.๙ ดร.ธิติมา   พานิชย์   กรรมการ (อาจารย์ผู๎สอน) 
๓.๑๐ นางสาวภัทริยา  สังข์น๎อย   กรรมการ (อาจารย์ผู๎สอน) 
๓.๑๑ นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ   กรรมการ (ผู๎จัดการศูนย์บํมเพาะธุรกิจ)  
๓.๑๒ นางเนตรนภา  สมชัยสุรชาติ  กรรมการ (ศิษย์เกํา) 
๓.๑๓ นางสาวกามีละห์ หามะ   กรรมการ (ศิษย์เกํา) 
๓.๑๔ นายสราวุธ   โระศรี   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)   
๓.๑๕ นายเจษฎา   แสนทวี   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
๓.๑๖ นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ศึกษาหลักเกณฑ์และระเบียบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือด าเนินการยกรํางหลักสูตรและจัด

สัมมนายกรํางหลักสูตร (มคอ.๒)  
 



259 

 

มคอ.2 

มคอ.2 

๔. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
๔.๑ นางสาวปริยากร บุญสํง   ประธานกรรมการ 
๔.๒ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา  กรรมการ 
๔.๓ นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด  กรรมการ 
๔.๔ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   กรรมการ 
๔.๕ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ต๎อนรับผู๎เข๎ารํวมโครงการ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนอ านวยความสะดวกแกํผู๎เข๎ารํวม

โครงการ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารและลงทะเบียน  

๕.๑  ดร.ธิติมา  พานิชย์   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวสุรีพร  วิจิตรโสภา  กรรมการ 
๕.๓ นางสาวอามีรา  มะแซ   กรรมการ 
๕.๔ นายเอกชัย   เบําอุบลย์  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  จัดท ารายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการ รับลงทะเบียน 

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๖.๑ นางสุเพ็ญ   ด๎วงทอง   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสุชีรา   โพธิพงษา  กรรมการ 
๖.๓ นางมลิ   ลํองเซํง   กรรมการ 
๖.๔ นางทศพร   แสนสุข   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวอามีรา  มะแซ   กรรมการ 
๖.๖ นายเอกชัย   เบําอุบลย์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมสถานทีห่๎องประชุม ๖๒-๓๐๑ ชั้น ๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ๒. จัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗.๑ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายเอกชัย   เบําอุบลย์  กรรมการ  
๗.๓ นายวชิรพันธ์  จันทร์พาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห๎องประชุม 

๒. บันทึกภาพกิจกรรม 
๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพรํโครงการผํานสารประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์ของคณะฯ 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๘.๑ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์  ประธานกรรมการ 
๘.๒ ผศ.ณฐมน   เสมือนคิด  กรรมการ 
๘.๓ นางสุชีรา  โพธิพงษา  กรรมการ 
๘.๔ นางมลิ  ลํองเซํง   กรรมการ 
๘.๕ นางทศพร  แสนสุข   กรรมการ 
๘.๖ นางสาวอามีรา  มะแซ   กรรมการ 
๘.๗ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม ส าหรับผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 
๙.๑ นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด  กรรมการ 
๙.๒ นางสาวปริยากร บุญสํง   ประธานกรรมการ 
๙.๓ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา  กรรมการ 
๙.๔ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์  กรรมการ 
๙.๕ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   กรรมการ 
๙.๖ นางสาวอามีรา  มะแซ   กรรมการ 
๙.๗ นายเอกชัย  เบําอุบลย์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  จัดท าแบบประเมินโครงการและจัดท ารายงานโครงการปรับปรุงหลักสูตร พร๎อมทั้ง

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 

๑๐.๑ ผศ.ณิศา  มาชู   ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวเกศสุพร มากสาขา  กรรมการ 
๑๐.๓ นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเบิก-จําย คําใช๎จํายในโครงการ 
 

๑๑. วิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่า) และตัวแทน
นักศึกษาปัจจุบัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.๑ รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.๒ นายอุกฤฌ  น๎านิรัติศัย  สังกัด บริษัท ไทรอัมพ์ คอนซัลแท็นซ์  

  จ ากัด 
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ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
๑๑.๓ นางสารา   มณีโชติ   สังกัด บริษัท บ๎านแยมโรล จ ากัด 
๑๑.๔ นายพชร  จันทรเพท  สังกัด ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จ ากัด 
ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน 
๑๑.๕ ดร.ธิติมา  พานิชย์   สังกัดเทคโนโลยีการเกษตร  

ม.ราชภัฏสงขลา 
๑๑.๖  นางสาวภัทริยา  สังข์น๎อย   สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

ม.ราชภัฏสงขลา 
ตัวแทนศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
๑๑.๗ นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ   สังกัดศูนย์บํมเพาะธุรกิจ  

ม.ราชภัฏสงขลา 
ตัวแทนศิษย์เก่า 
๑๑.๘ นางเนตรนภา  สมชัยสุรชาต ิ  ตัวแทนศิษย์เกํา 
๑๑.๙ นางสาวกามีละห์ หามะ   ตัวแทนศิษย์เกํา 
 
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
๑๑.๑๐  นายสราวุธ  โระศรี   ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
๑๑.๑๑  นายเจษฎา  แสนทวี   ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 หน้าที่  อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให๎ข๎อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงแก๎ไขการจัดท ารําง

หลักสูตร  
 

๑๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑๒.๑ ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน 
๑๒.๒ ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา 
๑๒.๓ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ 
๑๒.๔ ผศ.ดร.อิทธิพร แก๎วเพ็ง  
๑๒.๕ นางสาวปริยากร บุญสํง 
๑๒.๖ นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด 
๑๒.๗ รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก 
๑๒.๘ นายอุกฤฌ  น๎านิรัติศัย 
๑๒.๙ นางสารา    มณีโชติ  
๑๒.๑๐ นายพชร   จันทรเพท    
๑๒.๑๑ ดร.ธิติมา   พานิชย์  



262 

 

มคอ.2 

มคอ.2 

๑๒.๑๒ นางสาวภัทริยา สังข์น๎อย  
๑๒.๑๓ นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ   
๑๒.๑๔ นางเนตรนภา สมชัยสุรชาติ 
๑๒.๑๕ นางสาวกามีละห์ หามะ 
๑๒.๑๖ นายสราวุธ  โระศรี   
๑๒.๑๗ นายเจษฎา  แสนทวี  
๑๒.๑๘ นางสาวอามีรา  มะแซ  
๑๒.๑๙ นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา 
๑๒.๒๐ นายเอกชัย  เบําอุบลย์ 
หน้าที่  เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ กิจกรรมที่ ๑ : สัมมนาจัดท ารํางหลักสูตร  
          ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห๎องประชุม ๖๒-๓๐๑ 

ชั้น ๓  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย           
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํหนํวยงาน โดยเบิกจํายจากงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู๎ส าเร็จ
การศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาหลักสูตรด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม
ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งบรายจํายอื่น จ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ 
บาท (สี่หมื่นบาทถ๎วน) 

   สั่ง  ณ   วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที ่ ๑๔๔๓ /๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

กิจกรรมที่ ๒ : สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 
     

 ด๎วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กิจกรรมที่ ๒ : 
สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร ในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห๎องประชุม  
๖๒-๓๐๑ ชั้น ๓   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรํวมพิจารณา
ประเด็นส าคัญและวิพากษ์เนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรให๎มีความถูกต๎อง และสอดคล๎องกับสภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน รวมทั้งให๎เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF : 
HEd) 
  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดโครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู๎เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กิจกรรมที่ ๒ : 
สัมมนาวิพากษ์หลักสูตรดังตํอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองคณบดีฝุายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
๑.๓  รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
๑.๔  รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๑.๕  ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิจัย     กรรมการ 
๑.๖  รักษาการแทนหัวหน๎าส านักงานคณบดีฯ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ให๎ค าปรึกษา เสนอแนะ และอ านวยการให๎การจัดโครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

และบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
๒.๑ ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน  ประธานกรรมการ 
๒.๒ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์  กรรมการ 
๒.๔ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด  กรรมการ 
๒.๖ นางสาวปริยากร บุญสํง   กรรมการ 
๒.๗ นายสันติ  หมัดหมัน  กรรมการ 
๒.๘ นางสาวเกศสุพร มากสาขา  กรรมการ 
๒.๙ นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวสุรีพร  วิจิตรโสภา  กรรมการ 
๒.๑๑ นายเอกชัย  เบําอุบลย์  กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที่  เข๎ารํวมประชุมวางแผนงาน จัดท าเอกสาร ติดตํอประสานงานผู๎ทรงคุณวุฒิ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

 

๓. คณะกรรมการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 
๓.๑ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา  ประธานกรรมการ 
๓.๒ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวปริยากร บุญสํง   กรรมการ 
๓.๕ ผศ.ดร.อมรรัตน์  ถนนแก๎ว  กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
๓.๖ นางสาวมณฑิรา  เอียดเสน  กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
๓.๗ นางสาวขนิษฐา  หมวดเอียด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ พิจารณาวิพากษ์หลักสูตร แสดงความคิดเห็น ให๎ค าแนะน าและข๎อเสนอแนะการปรับปรุง

เนื้อหาและสาระส าคัญของหลักสูตร เพ่ือให๎หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2552 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
๔.๑ นางสาวปริยากร บุญสํง   ประธานกรรมการ 
๔.๒ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา  กรรมการ 
๔.๓ นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด  กรรมการ 
๔.๔ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   กรรมการ 
๔.๕ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่ต๎อนรับผู๎เข๎ารํวมโครงการ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนอ านวยความสะดวกแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารและลงทะเบียน  

๕.๑  ดร.ธิติมา  พานิชย์   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวสุรีพร  วิจิตรโสภา  กรรมการ 
๕.๓ นางสาวอามีรา  มะแซ   กรรมการ 
๕.๔ นายเอกชัย   เบําอุบลย์  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  จัดท ารายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการ รับลงทะเบียน 

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๖.๑ นางสุเพ็ญ   ด๎วงทอง   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสุชีรา   โพธิพงษา  กรรมการ 
๖.๓ นางมลิ   ลํองเซํง   กรรมการ 
๖.๔ นางทศพร   แสนสุข   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวอามีรา  มะแซ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ห๎องประชุม ๖๒-๓๐๑ ชั้น ๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ๒. จัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗.๑ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายเอกชัย   เบําอุบลย์  กรรมการ  
๗.๓ นายวชิรพันธ์  จันทร์พาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห๎องประชุม 

๒. บันทึกภาพกิจกรรม 
๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพรํโครงการผํานสารประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์ของคณะฯ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
  ๘.๑ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์  ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นางสุชีรา   โพธิพงษา  กรรมการ 
  ๘.๓ นางมล ิ   ลํองเซํง   กรรมการ 

 ๘.๔ นางทศพร  แสนสุข   กรรมการ 
  ๘.๕ นางสาวอามีรา  มะแซ   กรรมการ 
  ๘.๖ ผศ.นพรัตน ์  วงศ์หิรัญเดชา  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม ส าหรับผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
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๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 
๙.๑ นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวปริยากร บุญสํง   รองประธานกรรมการ 
๙.๓ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา  กรรมการ 
๙.๔ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์  กรรมการ 
๙.๕ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง   กรรมการ 
๙.๖ นางสาวอามีรา  มะแซ   กรรมการ 
๙.๗ นายเอกชัย  เบําอุบลย์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  จัดท าแบบประเมินโครงการและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
๑๐.๑ ผศ.ณิศา  มาชู   ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวเกศสุพร มากสาขา  กรรมการ 
๑๐.๓ นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเบิก-จําย คําใช๎จํายในโครงการ 
 

๑๑. วิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑๑.๑  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก๎ว สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

      มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
๑๑.๒ นางสาวมนฑิรา เอียดเสน สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 หน้าที่  วิพากษ์หลักสูตร แสดงความคิดเห็น ให๎ค าแนะน าและข๎อเสนอแนะการปรับปรุงเนื้อหา          
  และสาระส าคัญของหลักสูตร เพ่ือให๎หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
          ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2552 

 

๑๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑๒.๑ ดร.ภัทรพร   ภักดีฉนวน 
๑๒.๒ ผศ.นพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา 
๑๒.๓ ดร.กมลทิพย์   นิคมรัตน์ 
๑๒.๔ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง  
๑๒.๕ นางสาวปริยากร บุญสํง 
๑๒.๖ นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด 
๑๒.๗ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก๎ว 
๑๒.๘ นางสาวมณฑิรา เอียดเสน 
๑๒.๙ นางสาวอามีรา  มะแซ  
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หน้าที่  เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ กิจกรรมที่ ๒ : สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร  
          ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห๎องประชุม ๖๒-

๓๐๑ ชั้น ๓  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย           
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํหนํวยงาน โดยเบิกจํายจากงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู๎ส าเร็จ
การศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาหลักสูตรด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม
ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งบรายจํายอ่ืน (กิจกรรมที่ ๒ : สัมมนา
วิพากษ์หลักสูตร) 

   สั่ง  ณ   วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    
(ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ที ่ ๐๐๓๑/๒๕๖๑  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

     
 

  ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได๎เสนอหลักสูตรหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือให๎
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให๎ความเห็นชอบหลักสูตร โดยได๎รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได๎พิจารณาและมีข๎อสังเกตให๎ด าเนินการทบทวนและปรับแก๎ไขหลักสูตรให๎
สอดคล๎องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐    
  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการปรับแก๎ไขหลักสูตรตามข๎อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและถูกต๎องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลําว คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาทบทวนและ
ปรับแก๎ไขหลักสูตรตามข๎อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังตํอไปนี้ 
  ๑. ดร.มงคล  เทพรัตน์    ประธานกรรมการ 
  ๒. ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน   รองประธานกรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.อิทธิพร แก๎วเพ็ง    กรรมการ 
  ๔. นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด   กรรมการ 
  ๕. นางสาวปริยากร บุญสํง    กรรมการ 
  ๖. ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา   กรรมการและเลขานุการ 

๗. ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
  ๘. นายเอกชัย  เบําอุบลย์   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ติดตาม ก ากับดูแล และประสานงานกับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให๎การด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรตามข๎อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ถูกต๎อง ครบถ๎วน และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยภาพรวม   

๒. พิจารณาทบทวนการปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรให๎สอดคล๎อง กับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ตรวจสอบและปรับแก๎ไขข๎อมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) และแบบรายงาน
ข๎อมูลการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) ให๎ถูกต๎อง 
ครบถ๎วน และสอดคล๎องกัน อาทิ ประเภทหลักสูตร การก าหนดตัวบํงชี้ผลการด าเนินงาน เป็นต๎น 

๔. จัดท าตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรที่เสนอกับเนื้อหาสาระ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕. ด าเนินการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงแก๎ไขตามขั้นตอนและกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอหลักสูตรให๎ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบให๎ความเห็นชอบหลักสูตร 

ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํหนํวยงาน โดยไมํขอเบิกคําใช๎จํายในการด าเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   สั่ง ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 (ดร.มงคล เทพรัตน์) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ ประสบการณด์า้นการสอน 
และประสบการณ์ด้านการปฏิบัต ิ



 มคอ.2 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ช่ือ-สกุล   นางนพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา 
2. ต าแหน่ง ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

     
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2539 
วท.บ. วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2535 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 บทความวิจัย 
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา, ณิศา มาชู, ครวญ บัวคีรี, สุเพ็ญ ด๎วงทอง, และมีพร หาญชัยสุขสกุล. (2559). ปลาหวาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน : การศึกษาการเรียนการสอนสูํธุรกิจอาหาร, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 (หน๎า 941-953). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

สุเพ็ญ ด๎วงทอง, นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา และอดิศรา ตันตสุทธิกุล. (2559). สมบัติทางกายภาพและทางประสาท
สัมผัสของข๎าวเหนียวด าพันธุ์เปลือกด าและพันธุ์เปลือกขาว, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 (หน๎า 1096-1193). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

Keawpeng, I., Doungthong, S., & Vonghirundacha. N. (2016). Production of alkalized quail eggs 
from alkali solution with natural extracts, The 18 th Food Innovation Asia 
Conference 2016: Food Research and Innovation for Sustainable Global 
Prosperity (pp. 291-296). Bangkok Thailand.  

Keawpeng, I., Doungthong, S., Vonghirundacha. N., & Wijitsopa, S. (2016). Effects of alkali 
solutions on the production of alkalized quail eggs, The 18 th Food Innovation Asia 
Conference 2016: Food Research and Innovation for Sustainable Global 
Prosperity (pp. 297-301). Bangkok Thailand.  

 
 4.2 บทความทางวิชาการ 
  - 
 
 4.3 ต ารา 
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา. (2557). การแปรรูปอาหาร 1. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  
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5. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่สอน 
5.1 ปริญญาตรี 

5.1.1 การแปรรูปอาหาร 1 
5.1.2 การแปรรูปอาหาร 2 
5.1.3 การแปรรูปอาหารพื้นฐาน 
5.1.4 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ผักและผลไม๎ 
5.1.5 วิศวกรรมอาหาร 1 
5.1.6 วิศวกรรมอาหาร 2 
5.1.7 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรม 1  
5.1.8 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรม 2  
5.1.9 การเตรียมทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
5.1.10 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
5.1.11 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
5.1.12 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
5.1.13 โครงการพิเศษเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
5.1.14 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

6. ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ 
6.1 ประสบการณ์การท างาน 
มี.ค. - ต.ค. 2540 ตัวแทนขายยาของบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด จ.กรุงเทพฯ 

 
6.2 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พ.ศ.2555 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหาร  
พ.ศ.2556 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตร 
พ.ศ.2556 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากธัญพืชและปลา  
พ.ศ.2557, 2558 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม๎  
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารท๎องถิ่น 
พ.ศ.2559, 2560 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ.2560 วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวพื้นเมือง 
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6.3 ที่ปรึกษา 
 ทีป่รึกษาด๎านการผลิต สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์อันตรายและ 

จุดวิกฤตที่ต๎องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) 
พ.ศ.2550-2551 ทีป่รึกษาโรงงานลูกชิ้นปลาอุบลรัตน์ อ.เมือง จ.สงขลา  

(โครงการ pre-HACCP) 
พ.ศ.2550-2551 ทีป่รึกษาโรงงาน 11 วงจร (ผลิตภัณฑ์ปลาทูนํานึ่ง ขูดเลือด ขูดหนัง) 

อ.เมือง จ.สงขลา (โครงการ pre-HACCP) 
พ.ศ.2555 ทีป่รึกษาผลิตภัณฑ์ปลาแผํนกรอบ บริษัทพินอินเตอร์ฟููดส์ จ ากัด  

อ.เมือง จ.สงขลา 
พ.ศ.2556 ทีป่รึกษาผลิตภัณฑ์ชาตะไคร๎ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มีแสนผลพืช จ ากัด  

อ.เมืองจ.สงขลา 
พ.ศ.2559 ทีป่รึกษาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs  

กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ช่ือ-สกุล   นางสาวปริยากร บุญสํง 
2. ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

     
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

บธ.ม. การจัดการธุรกิจ
เกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2557 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2554 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 บทความวิจัย 
ปริยากร บุญสํง. (2559). การยอมรับการสํงเสริมการปลูกข๎าวเหนียวด าพันธุ์พ้ืนเมืองในต าบลชะแล๎ อ าเภอ 

สิงหนคร จังหวัดสงขลา, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8  
(หน๎า 736-746). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ปริยากร บุญสํง. (2559). การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคามะนาวแปูน, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 (หน๎า 881-891). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ปริยากร บุญสํง. (2559). การสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าจากปลาซิลแก๎ว โดยการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอยํางงํายและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในต าบลหัวเขาแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 (หน๎า 1022-1029). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ปริยากร บุญสํง, สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล, และปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์. (2558). ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การขยายตัวของร๎านเทสโก๎ โลตัส เอ็กซ์เพรสและการปรับตัวของผู๎ประกอบการค๎าปลีกในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ จังหวัดสงขลา, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 ครั้งที่ 25. (หน๎า 812-819). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ปริยากร บุญสํง, สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล, และอยุทธ์ นิสสภา. (2558). พัฒนาการทางการผลิตและราคากับ

การตอบสนองตํอนโยบายราคาของข๎าวเปลือกนาปีในประเทศไทย. วารสารปาริชาต, 28 (3),  
250-267. 
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ปริยากร บุญสํง, อมรรัตน์ ชุมทอง, และพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์. (2558). การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ด าเนินงานของโรงสีข๎าว ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง, การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งท่ี 4  
(หน๎า 295-302). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ปริยากร บุญสํง, สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล, และอยุทธ์ นิสสภา. (2557). การตอบสนองของอุปทานข๎าวเปลือก
นาปีและแนวทางปรับตัวภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของราคาของชาวนาไทย. วารสารปาริชาต, 27 (3),  
192-204. 

 
4.2 บทความวิชาการ 

-  
 

4.3 ต ารา 

-  
 

5. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่สอน 
5.1 ปริญญาตรี 

 5.1.1 หลักการสํงเสริมการเกษตร  
 5.1.2 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร  
 5.1.3 ตลาดปศุสัตว์  
 5.1.4 การตลาดธุรกิจอาหาร 
 5.1.5 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 5.1.6 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.7 การเตรียมทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.8 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.9 โครงการพิเศษด๎านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  
 5.1.10 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.11 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา 
 5.1.12 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช๎งานส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
 5.1.13 เกษตรเพ่ือชีวิต  
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6. ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ 
6.1 ประสบการณ์การท างาน 

เม.ย. - พ.ย.2554 เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ข๎อมูล กลุํมพัฒนาธุรกิจ สายงานสรรหาวัตถุดิบ บริษัทศรีตรัง 
แอโกรอินดัสทรีจ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติงานด๎านการรวบรวมข๎อมูลการซื้ อขาย 
พยากรณ์ยอดซื้อ ประเมินความเป็นไปได๎และความคุ๎มคําในการซื้อยางแผํน ยาง
ก๎อนถ๎วย น้ ายาง จากบริษัทศรีตรังทั่วประเทศเพ่ือปูองเข๎าสูํโรงงาน และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของฝุายจัดซื้อวัตถุดิบ และพนักงานตีเปอร์เซ็นต์ยาง (DRC) 

มิ.ย. - พ.ย.2554 วิทยากรอบรมพนักงานจัดซื้อยางก๎อนถ๎วยสายงานสรรหาวัตถุดิบ บริษัทศรีตรัง
แอโกรอินดัสทรีจ ากัด (มหาชน) เพ่ือประเมินสิ่งแปลกปลอมในยางก๎อนถ๎วย
ธรรมชาติ เชํน ยางตาย เปลือกไม๎ กรวด ทราย เป็นต๎น 

 
6.2 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พ.ศ.2558 วิทยากรเรื่อง การตลาดและการสร๎างแบรนด์ ภายใต๎โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องเกษตรเคลื่อนที่สูํฟาร์มชุมชนปีที่ 4  

พ.ศ.2559 วิทยากรเรื่อง ทิศทางการตลาดและชํองทางการจัดจ าหนํายผักปลอดสารพิษ  
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตผักปลอดสารพิษ ภายใต๎
โครงการบริการวิชาการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

พ.ศ.2560 วิทยากรเรื่อง การค านวณต๎นทุนการผลิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือ
ทิ้ง ภายใต๎โครงการบริการวิชาการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งเพ่ือ
การปรับปรุงดินตามแนวพระราชด าริ 

พ.ศ.2561 วิทยากรเรื่อง ต๎นทุนการผลิต ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและใช๎ปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือลดต๎นทุนการผลิต ภายใต๎โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
จัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต๎นทุนการผลิต 

พ.ศ.2559-2561 อาจารย์พิเศษเรื่อง บัญชีธุรกิจเกษตร ในรายวิชา 520-451 การพัฒนาธุรกิจทาง
การเกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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6.3 ที่ปรึกษา 

 ที่ปรึกษาด๎านการเขียนแผนธุรกิจเกษตรและอาหาร 

พ.ศ.2558 อาจารย์ที่ปรึกษาการแขํงขันโครงการ Young Entrepreneur Support (Y.E.S) 
IDEA CHALLENGE โดยศูนย์บํมเพาะวิสาหกิจ อุทยาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รํวมกับเครือขํายเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต๎
ตอนลําง 

พ.ศ.2559 อาจารย์ที่ปรึกษาการแขํงขันโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดแผน
ธุรกิจ "SKRU IDEA CHALLENGE ครั้งที่ 1"  

พ.ศ.2558-2561 อาจารย์ที่ปรึกษาการแขํงขันการเขียนแผนธุรกิจเกษตร การประชุมวิชาการ
เครือขํายคณะเกษตร และกิจกรรมการแขํงทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางด๎านเกษตร เครือขํายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 4 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ช่ือ-สกุล   นายอิทธิพร แก๎วเพ็ง 
2. ต าแหน่ง ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

     
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2555 

Ms.E. Food Engineering Mokpo National University สาธารณรัฐ
เกาหลีใต๎ 

2551 

วท.บ. วิศวกรรมแปรรูป
อาหาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 2548 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 บทความวิจัย 
Keawpeng, I., Charunuch, C., Rouduat, G., & Meenune, M. (2014). The optimization of 

extrusion condition of Phatthalung Sungyod rice extrudate: a preliminary study. 
International Food Research Journal, 22 (6), 2399-2304. 

Keawpeng, I., Doungthong, S., & Vonghirundacha. N. (2016). Production of alkalized quail eggs 
from alkali solution with natural extracts, The 18 th Food Innovation Asia 
Conference 2016: Food Research and Innovation for Sustainable Global 
Prosperity (pp. 291-296). Bangkok Thailand. 

Keawpeng, I., Doungthong, S., Vonghirundacha. N., & Wijitsopa, S. (2016). Effects of alkali 
solutions on the production of alkalized quail eggs, The 18 th Food Innovation Asia 
Conference 2016: Food Research and Innovation for Sustainable Global 
Prosperity (pp. 297-301). Bangkok Thailand.  

 
4.2 บทความวิชาการ 

Keawpeng, I., & Venkatachalam, K. (2015). Effect of Aging on Changes in Rice Physical 
Qualities: A Review. International Food Research Journal, 22(6), 2180-2187.  
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4.3 ต ารา 
อิทธิพร แก๎วเพ็ง. (2558). วิศวกรรมแปรรูปอาหาร. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 
5. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่สอน 

5.1 ปริญญาตรี 
 5.1.1 วิศวกรรมอาหาร 1  
 5.1.2 วิศวกรรมอาหาร 2  
 5.1.3 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 1   
 5.1.4 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 1   
 5.1.5 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช๎งานส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
 5.1.6 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร  
 5.1.7 เคมีอาหาร 2 
 5.1.8 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
 5.1.9 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 5.1.10 สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.11 การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.12 การเตรียมฝึกทักษะพื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.13 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.14 โครงการพิเศษด๎านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.15 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

5.2 ปริญญาโท 
 5.2.1 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
  
6. ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ 

6.1 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พ.ศ.2555 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหาร  
พ.ศ.2556 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตร 
พ.ศ.2556 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากธัญพืชและปลา  
พ.ศ.2557, 2558 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม๎  
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารท๎องถิ่น 
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ช่ือ-สกุล   นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน์ 
2. ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2558 

วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2547 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การ

อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2543 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 บทความวิจัย 
กมลทิพย์  นิคมรัตน์, โยธิน กะลันตัน, และอุสมาน กามะ. (2559). การใช๎น้ ามันหอมระเหยในการยืดอายุการ

เก็บรักษาเค๎กบัตเตอร์สปันจ์, การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต (หน๎า 1564-1573). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

 
4.2 บทความวิชาการ 

-  
 

4.3 ต ารา 

-  
5. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่สอน 

5.1 ปริญญาตรี 
 5.1.1 อาหารและโภชนาการ  
 5.1.2 การแปรรูปอาหาร 
 5.1.3 เทคโนโลยีขนมอบ  
 5.1.4 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
 5.1.5 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก 
 5.1.6 จุลชีววิทยาทางอาหารพื้นฐาน 
 5.1.7 สัมมนาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
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 5.1.8 การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 5.1.9  สัมมนาด๎านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.10 การเตรียมฝึกทักษะเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.11 การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.12 ปัญหาพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
 5.1.13 โครงการพิเศษเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
6. ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ 

6.1 ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2546-2547 ผู๎ชํวยโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2554-2556 เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบสินค๎าอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ภาคสนาม 

(Part time) บริษัท TUV Rheinland Thailand 
 

6.2 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พ.ศ.2557, 2558 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม๎  
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารท๎องถิ่น 
พ.ศ.2559, 2560 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ.2560 วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวพื้นเมือง 

 
6.3 ที่ปรึกษา 
 ที่ปรึกษาด๎านการผลิต หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์อันตรายและ

จุดวิกฤตที่ต๎องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) 
พ.ศ.2550-2551 ที่ปรึกษาโรงงานลูกชิ้นปลาอุบลรัตน์ อ.เมือง จ.สงขลา (โครงการ pre-

HACCP) 
พ.ศ.2550-2551 ที่ปรึกษาโรงงาน 11 วงจร (ผลิตภัณฑ์ปลาทูนํานึ่ง ขูดเลือด ขูดหนัง) 

อ.เมือง จ.สงขลา (โครงการ pre-HACCP) 
พ.ศ.2559 ที่ปรึกษาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs  

กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ไขํนกกระทาในน้ าเกลือพร๎อมปรุง วิสาหกิจชุมชน 

บํอเตี้ยฟาร์ม ต.มํวงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
 



284 

 

มคอ.2 

มคอ.2 

6.4 งานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 การพัฒนาและการยืดอายุการเก็บรักษากุนเชียง ทุนของส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS) 
พ.ศ. 2549 ผลของสารฮิวเมคแตนท์และบรรจุภัณฑ์ตํอการยืดอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ปั้นสิบไส๎ปลา ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS)  
พ.ศ. 2549 ผลของสารฮิวเมคแตนท์ตํอการพัฒนาคุกกี้สอดไส๎สับปะรด ทุนวิจัย สกว. 

(โครงการ IPUS) 
พ.ศ. 2550 การพัฒนาไส๎กรอกปลาทรงเครื่องจากซูริมิ ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS)  
พ.ศ. 2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาจ๏อเพ่ือสุขภาพ ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS)  
พ.ศ. 2550 การพัฒนาและยืดอายุการเก็บรักษาวุ๎นลูกตาลกรอบ ทุนวิจัย สกว. (โครงการ 

IPUS)  
พ.ศ. 2551 การพัฒนาและยืดอายุการเก็บรักษามะพร๎าวแก๎ว ทุนวิจัย สกว.  

(โครงการ IPUS)  
พ.ศ. 2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยทอดกรอบปรุงรส ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS) 
พ.ศ. 2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเรียลบาร์จากถั่วลิสง ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS) 
พ.ศ. 2559 การใช๎เทคโนโลยีเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บรักษาไขํนกกระทาพร๎อมปรุง 

ทุนมุํงเปูา (สกว) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ช่ือ-สกุล   นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด 
2. ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

     
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไทย 2557 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไทย 2551 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
4.1 บทความวิจัย 

ขนิษฐา หมวดเอียด, ปณิธาน กลั่นทอง, และศราวุฒ โร๏ะศรี. (2559). ผลของอัตราสํวนประกอบและสภาวะใน
การบมํตํอคุณภาพของไวน์ส๎มแขก, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

 ครั้งที่ 8 (หน๎า 1583-1593). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
Muadiad, K., & Sirivongpisal, P. (2016). The development of high dietary fiber crispy roti 

product, The 18 th Food Innovation Asia Conference 2016: Food Research and 
Innovation for Sustainable Global Prosperity (pp. 610-615). Bangkok Thailand. 

Muadiad, K., & Sornprasit, S. (2017). Effect of pre-gelatinized flour on cooking qualities of 
gluten-free pasta from sangyod rice, The 19th Food Innovation Asia Conference 
2017: Innovative Food Science and Technology for Mankind: Empowering 
Research for Health and Aging Society (pp. 666-672). Bangkok Thailand. 

 
4.2 บทความวิชาการ 

-  
 

4.3 ต ารา 

-  
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5. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่สอน 
5.1 ปริญญาตรี 

 5.1.1 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
 5.1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
 5.1.3 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร 
 5.1.4 หลักการประกอบอาหาร 
 5.1.5 เทคโนโลยีการผลิตอาหารท๎องถิ่น 
 5.1.6 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
 5.1.7 จุลชีววิทยาทางอาหารพื้นฐาน  
 5.1.8 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 5.1.9 สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.10 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.11 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 5.1.12 การเตรียมฝึกทักษะพื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.13 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.14 โครงการพิเศษด๎านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 5.1.15 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
6. ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ 

6.1 ประสบการณ์การท างาน 
เม.ย.2551 - ส.ค.2552 หัวหน๎าแผนกควบคุมคุณภาพ ฝุายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ  

บริษัท เอ็นเค ซีฟรีซ จ ากัด จ.สงขลา (โรงงานแปรรูปอาหารทะเล 
แชํเยือกแข็ง) 

ส.ค.2552 - มี.ค.2554 หัวหน๎าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฟรีซแลนด์ โปรดักซ์ จ ากัด 
จ.สุราษฎร์ธานี (โรงงานแปรรูปไอศกรีม) 

ส.ค.2556 - มี.ค.2557 ผู๎ชํวยวิจัยโครงการไอแทป ( ITAP) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎แกํ

ผู๎ประกอบการ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล๎วยและแปูง) 
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6.2 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารท๎องถิ่น 
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ.2560 วิทยากรหลักสูตรการผลิตและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP) และการ

ผลิตผลิตภัณฑ์โรตี  
 

6.3 ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

พ.ศ.2561 ผลิตภัณฑ์ปลาแผํนกรอบ บริษัทพินอินเตอร์ฟููดส์ จ ากัด อ.เมือง จ.สงขลา 
 


