หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เทคโนโลยีการเกษตร/
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25551641100363
ภาษาไทย
: หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Food Product Management
Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology (Food Product Management
Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Tech. (Food Product Management Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
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
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ร้านปาดิโอพัทลุง และบริษัทฐิภูตา จำกัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2561
 ได้ พ ิ จ ารณากลั ่ น กรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุ ม ครั ้ ง ที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 ในปีการศึกษา 2567
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานในองค์กรธุรกิจด้านอาหาร ได้แก่ พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานฝ่ายผลิต
และวางแผนการผลิต พนักงานฝ่ายการตลาด พนักงานฝ่ายขาย พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ และพนักงานฝ่ายสนับสนุนหรือพนักงานธุรการ
8.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหารในธุรกิจการบริการอาหาร
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
8.4 ผู้ประกอบการด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลำดับ
1.

2.
3.

4.

5.

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
วิชาเอก/สาขาวิชา
นายอิทธิพร แก้วเพ็ง
ผู้ช่วย
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ศาสตราจารย์
เทคโนโลยีอาหาร
Ms.E. Food Engineering
วท.บ. วิศวกรรมแปรรูป
อาหาร
นางนพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
ผู้ช่วย
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ศาสตราจารย์ วท.บ. วาริชศาสตร์
นางขนิษฐา พันชูกลาง
ผู้ช่วย
วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
(ชื่อ-สกุลเดิม
ศาสตราจารย์
เทคโนโลยีอาหาร
นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด)
วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
เทคโนโลยีอาหาร
นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน์
อาจารย์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
เทคโนโลยีอาหาร
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ
นางสาวภัทริยา สังข์น้อย
อาจารย์ บธ.ม. การตลาด
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ศศ.บ. การจัดการ
ชื่อ-สกุล

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การสำเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555
Mokpo National University
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551
2547

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2547
2543

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันราชภัฏสงขลา

2548
2544

2539
2535
2557
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) อยู่ในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การแข่ง ขันด้านเศรษฐกิจมีความเข้มข้นมากขึ้น
สังคมโลกมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวล้ำ กระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก การเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก
ดังนั้น ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้แต่ละ
ประเทศเร่งกันพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตอันเป็นอาวุธ
สำคัญสำหรับการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลกและใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเทศไทย
ได้กำหนดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทำให้เกิด
สิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม รวมถึงการใช้
นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริ การทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง สอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ว ย
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยี ช ี ว ภาพ เป็ น กลุ ่ ม แรกที ่ ม ี แนวทางการพั ฒ นาสร้า งเส้ น ทางธุร กิ จใหม่ ( New Startups) ด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร
- ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) หมายถึง กลุ่มประเทศที่กิจกรรมเศรษฐกิจมีอัตราการ
ขยายตัวรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่มักเป็นแหล่งทรัพยากรและแรงงานที่สำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ยังมีจำนวนประชากรคิดเป็น ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วโลกและมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20 ของเศรษฐกิจโลก โดยทั่วไปมีการแบ่งกลุ่มตลาดเกิดใหม่ออกเป็น 4 กลุ่ มตามภูมิภาค คือ
ตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย ตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เช่น บราซิล
ชิลี อาร์เจนตินาและเม็กซิโก ตลาดเกิดใหม่ในยุโรปตะวันออก เช่น สาธารณรัฐเชก ฮังการี โปแลนด์และรัสเซีย
ตลาดเกิดใหม่ในตะวันออกกลาง/แอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ อียิปต์ ไนจีเรีย และลิเบีย
- ตลาดการเงินโลกไร้พรหมแดนและเปิดเสรีมากขึ้น
อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศได้ลดลงอย่างมากและประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ เนื่องจากมีปัจจัยบวกของมาตรการสนับสนุนในระดับโลกโดยอยู่ระหว่างการทำข้อตกลงการค้า
เสรีกับสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ภายใต้พันธะสัญญาร่วมกันว่าจะลดอุปสรรคสำหรับการขยาย
ตลาดไปยังประเทศที่มีปริมาณการบริโภคสูง กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นหนึ่งในแกนหลักที่จะมีส่วนในการปฏิรูป
ประเทศไทย ภายใต้นโยบาย “อินดัสตรี 4.0” ของรัฐบาลซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไปสู่ดิจิทัล
พร้อมผลักดันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก กลยุทธ์นี้คล้ายคลึงกับการดำเนินการในระดับภูมิภาคด้วยการ
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มุ่งเน้นการเปิดรับนวัตกรรม พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจต่าง ๆ มี
โอกาสในการสำรวจตลาดใหม่ ๆ
- การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เป้าหมายของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต (Productivity) บนพื้นฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมที่ผสมผสานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง ซึ่งเป้าหมายสำคัญ คือ ประเทศไทยถูกจัด
อันดับไม่ต่ำกว่า 1 ใน 10 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลก และเพิ่มผลิตภาพการผลิต
รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี โดยการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาผู้ ประกอบการให้สามารถ
ผลิตได้และขายเป็น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
- สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
ประเทศไทยเข้ า สู ่ ส ั ง คมผู ้ ส ู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ ในปี 2564 และระดั บ สุ ด ยอดปี 2574
ประชากรในประเทศไทยมากกว่า 1 ใน 4 จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป อายุโดยเฉลี่ย ของ
เพศชายเท่ากับ 75 ปี และเพศหญิง 82 ปี โดยสวนทางกับอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่ ออัตราส่วน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วัยทำงานจะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
มากขึ้น อย่างไรก็ตามร้อยละ 20-30 ของประชากรกลุ่มนี้มีระดับรายได้กลาง-สูง และมีจำนวนประชากร
เพิ่มมากขึ้น และจากสถิติช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า อายุของคนที่เป็นกำลังซื้อหลักเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงวัยย่อมมีผล
กับการตลาดอย่างแน่นอน เพราะเป็นกลุ่มหลักที่มีกำลังซื้อ อีกทั้งผู้บริโภคกลุ่มนี้ยินดีจะจ่ายมากขึ้นหากสินค้า
และบริการตอบโจทย์เรื่องคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราคาน้อยลง และยึดติดกับแบรนด์น้อยลง ตลาด
สูงวัยนับเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสอีกมาก แต่ด้วยผู้สูงวัยมีความคิดต่าง การทำการตลาดกับกลุ่มสูงวัยใน
ยุคนี้ จึงต้องมีความพิเศษมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
- การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
จากข้อมูลกรมการท่องเที่ยว พบว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้ จากการท่องเที่ยว
อาหารจำนวน 456,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวมจากการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยเป็น
รายได้จ ากนักท่องเที่ย วชาวไทยเที่ย วไทย 174,000 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 282,000
ล้านบาท สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ในรูปแบบของรายได้ จากอาหารและ
เครื่องดื่มระหว่างเดินทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน อังกฤษ และรัสเซีย โดยการ
กระจายรายได้จากการซื้ออาหาร/เครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 อย่างไร
ก็ตามในช่วงของการระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้การท่องเที่ยวทางอาหารเกิดการชะลอตัว และคาดว่า
หลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ก็มีโอกาสที่จะกลับมาขยายตัวอีกครั้ง
- ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมอาหาร
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งให้ผู้บริโภคหันมาตระหนักเรื่องอาหารใน
ประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ในเรื่องความปลอดภัยอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ ความสะอาด รวมถึงพฤติกรรม
การบริโ ภคที่เปลี่ย นแปลงไปต้องการอาหารที่มี ความสะดวก อุ่นและปรุงสุกได้ง่ายไม่ยุ่ งยาก จากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในช่ว งการระบาดเชื้อ COVID-19 มีโอกาสกลายเป็นพฤติกรรมถาวรในการ
บริโภคต่อไปในอนาคต เช่น การบริโภคอาหารดิลิเวอรี่ การซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน การรับประทานโปรตีน
จากพืชแทนเนื้อสัตว์ การทำอาหารรับประทานเอง เลือกรับประทานอาหารที่มีการสัมผัสกับมนุษย์น้อยที่สุด
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ซึ่งธุรกิจอาหารที่มีโอกาสเจริญเติบโต ได้แก่ อาหารฟังก์ชั่น อาหารในภาชนะบรรจุ อาหารแช่แข็ง และอาหาร
พร้อมรับประทาน เป็นต้น
- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสังคมมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทำให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ขึ้นมากมาย
- แนวโน้มในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีผลให้มีการปรับเปลี่ยนการบริโภคสู่ธรรมชาติ
มากขึ้น โดยการลดหรือการเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตอาหาร เวลาในการผลิต ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อย
อุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้อง
- บุคลากรในวัยแรงงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Generation Y ซึง่ เติบโตมาในยุคของสังคมดิจิทัล
บุคลิกและลักษณะโลกทัศน์ของบุคคลกลุ่มนี้ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว มีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่มีความอดทนต่ำ ชอบที่เป็นเจ้าของกิจการเอง มากกว่า
การเป็นลูกจ้างบริษัท
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผลิตอาหารให้มี
คุณภาพและผลิตภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นให้มีความสามารถแข่งขันในตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การขาย สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
เป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหารรายใหม่ที่มีคุณภาพ และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กรธุรกิ จที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ได้เปิดรับนักศึกษามา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 และได้ปรับปรุงหลักสูตรรอบที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร โดยปรับปรุงหลั กสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และปรับ
รายวิชาส่วนการผลิตและการจัดการธุรกิจให้เหมาะสมมากขึ้น ในรอบการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2565
เป็นการปรับปรุงหลักสูตรรอบที่ 2 เพื่อให้ทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจอาหารที่
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาบริหารจัดการ ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร โดยปรับเนื้อหารายวิชาให้ตรงกับ
แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภค และการ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ดังนั้น หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถใน
การดำเนินการธุรกิจ และการผลิตอาหารได้ โดยให้ความสำคัญต่อประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การเป็นผู้ประกอบการ
(2) การจัดการธุรกิจ
(3) เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหาร
(4) เทคโนโลยีการจัดการผลิต
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จากผลการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อพิจารณาในมุม
ของผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบัณฑิตที่มี จ ิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการและมี ทักษะการคิดวิเคราะห์ ท ี่ ดี
กล่าวคือ บัณฑิตต้องรักในองค์กรและมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่
เท่านั้น และสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเชื่อมโยงกับการทำงานในสถานประกอบการจริงได้ ส่วน มุม
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของหลักสูตร อยากให้มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงควบคู่กับการ
เรียนการสอน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และ
เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมากขึ้น เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน หลักสูตรจึงเห็นควรเน้นผลิต
ผู้ประกอบการด้านอาหาร สิ่งแรกที่บัณทิตควรพึงมีคือ จิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการ โดยผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร เริ่มต้นจากการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ จาก
รายวิชาโอกาสทางธุรกิจอาหาร ธุรกิจจำลอง และเพิ่มเติมความรู้ที่สำคัญในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่
การตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค เทคนิคการขาย การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น
ควบคู่กับการเรียนด้านการผลิตและการจัดการการผลิต โดยเริ่มต้นจากการเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร การจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอาหาร บรรจุภ ัณฑ์อาหาร รวมถึงการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เพื่อเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารอย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การ
พัฒนาบุคลิ กภาพ ภาษาอังกฤษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมการจัดการธุรกิจ ซึ่งทักษะ
ดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในปัจจุบัน ร่วมกับการฝึกปฏิบัติการ
และจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษามีคว ามรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จริง อีกทั้งเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจและแนวทางในการรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักสูตรคาดหวังว่า บัณฑิตจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
และเศรษฐกิจได้ มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้สึกร่วมและมีความรักในองค์กรที่ปฏิบัติงาน
ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารได้อย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากผลของสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่เป็นเหตุให้จำเป็นต้องเร่ง
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ทางสถาบันจึงเร่งดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ให้
บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ สามารถเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหารรายใหม่ที่มีคุณภาพ
และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน ดังนี้
- พันธกิจข้อ 1 “จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้ มี
คุณภาพและคุณธรรม” ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ในรายวิชาที่มีความหลากหลายและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารต่าง ๆ การควบคุม
คุณภาพและกฎหมายอาหาร ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ รวมถึงได้มีการสอดแทรกและปลูกฝัง
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ สามารถนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหารไปประกอบอาชีพของตนเองได้
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- พันธกิจข้อ 2 “บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐาน
ของการมีส่วนร่วม” พันธกิจข้อ 5 “วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ”
และพันธกิจข้อ 6 “ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ” หลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้า การวิจัย และการบริการ
วิชาการทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่นได้ โดยบูรณาการ
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน เน้นกระบวนการเรียน
การสอนให้มีการนำผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ปฏิบัติในรายวิชาไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เพื่อสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
- พัน ธกิจ ข้อ 7 “เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันเพื่ อ เข้ าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ย น ”
หลั ก สู ต รมี ร ายวิ ช าที ่ ส ่ ง เสริ ม ให้ น ั ก ศึ ก ษามี ท ั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การสร้ า ง
แนวความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม
อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะปฏิบัติ
การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรนี้มีรายวิชาทีต่ ้องเรียนจากคณะอื่น ๆ ดังนี้
13.1.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่ว ไป จัดการเรียนการสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณะวิทยาการจัดการ
13.1.2 กลุ่มวิช าวิทยาการจั ดการ ได้แก่ รายวิช าหลักการตลาด จัดการเรียนการสอนโดย
คณะวิทยาการจัดการ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผ ู้ร ับ ผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผ ู้แทนจากหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้บริการการสอนและจัดการด้าน
เนื้อหาสาระของรายวิชาต่าง ๆ การจัดทำ มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6, การจัดตารางเวลาเรียน ตารางเวลา
สอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู้ และการจัดทำ มคอ.7 เพื่อรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร รวมทั้งมีการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพื่อการบริหารจัด การ
หลักสูตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มีคุณลักษณะ
และทักษะของการเป็นนักการผลิต นักการขาย นักการจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพและการจัดการ
ธุรกิจอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับ การเป็น
ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร สู่การสร้างนวัตกรรมสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร เป็ น หลั ก สู ต ร
สหวิทยาการทางด้านเทคโนโลยี การผลิต และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสร้างบุคลากรที่ ศักยภาพทั้ง
การผลิต การพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการทำธุรกิจอาหาร อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต
และตอบสนองความต้องการของประเทศในการสร้างกำลัง คนเพื่ อก้ าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านอาหาร
หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการผลิต การขาย การบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเองได้ โดยให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ
เน้นการเรียนรู้และทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติจริง เน้นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกับการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และเกิดทักษะต่าง ๆ จากสถานการณ์จริงในการเป็นผู้ประกอบการ อันเป็นแนวทางที่นักศึกษา
สามารถนำไปประกอบอาชีพด้านธุรกิจอาหารของตนเองหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานของธุรกิจ อาหารขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารใน
ท้ อ งถิ ่ น ให้ เ ป็ น ที ่ ย อมรั บ อี ก ทั ้ ง ยั ง สามารถปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์ ข องสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที ่ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้เป็นอย่างดี
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
อาหาร
13.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพและการ
จัดการธุรกิจอาหารได้
1.3.3 มี ท ั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่า งเป็น ระบบและสามารถคิ ดริ เริ ่ม สร้า งสรรค์ใ นการพั ฒ นา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
1.3.4 มีทักษะปฏิบัติและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพได้
1.3.5 มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.6 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.7 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในธุรกิจอาหารและก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ

10

มคอ.2

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มีแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตาม 1. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เ ก ณ ฑ ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง 2. กำกับ สนับสนุน และส่งเสริม
หลักสูตร และสอดคล้องกับ ให้ ม ี อ าจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้
หลักสูตร
บัณฑิต
3. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
1. รายงานการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร
2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
3. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส ำ ร ว จ ค ว า ม
ต้องการและความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
1. มี ก ารจั ด ทำ มคอ.3-มคอ.7 และ
รายงานการประเมินของหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา
2. มี ร ายชื ่ อ อาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 5 คน
3. ได้ ค ะแนนความพึ ง พอใจเฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5
2. พั ฒ นาให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี ท ั ก ษะ 1. ส่งเสริมและสนับสนุน การฝึ ก หลักฐาน
ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ปฏิบัติทางวิชาชีพของนักศึกษา 1. จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานในสาขา
สถานการณ์ปัจจุบัน
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทั ก ษะ วิชาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
2. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาของคณะ/มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้
1. มีการฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 180
ชั ่ ว โมง นอกเหนื อ จากการฝึ ก
ประสบการณ์ว ิช าชีพ และสหกิจ
ศึกษา
2. มีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ของกิจกรรมทั้งหมด
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
ความสามารถ และทั ก ษะ
จั ด การเรี ย นการสอนที ่ เ น้ น
ทางวิชาชีพ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้า
ร่ ว มประช ุ ม สั ม มนาและ
ฝึกอบรมของคณาจารย์ และ
บุคลากร
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
บริการวิชาการ
4. ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ส น ั บ ส นุ น
คณาจารย์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ

มคอ.2

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ การพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จำนวนการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
และฝึกอบรมของคณาจารย์ และ
บุคลากร
3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ
4. จำนวนผลงานทางวิ ช าการที่
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้
1. อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญอย่างน้อย 1 คนต่อปี
2. อาจารย์ เข้า ร่ ว มประชุ ม สัมมนา
และฝึกอบรม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปี
3. บุ คลากรสนั บสนุ นการเรี ยนการ
สอน เข้าร่วมประชุม สัมมนาและ
ฝึ ก อบรม ไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 50
ต่อปี
4. กิจกรรมบริการวิชาการอย่างน้อย
1 กิจกรรมต่อปี
5. อาจารย์ มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงาน
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 2 ปี
4. จัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนา 1. จั ด หาครุ ภ ัณ ฑ์ เ พื ่อ สนับสนุน หลักฐาน
แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
1. แผนงบประมาณของหน่วยงาน
การเรียนการสอน
2. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แหล่ ง 2. จำนวนโครงการปรั บ ปรุ ง สถานี
เรียนรู้
ปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้
1. มีการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
การเรี ย นการสอนอย่ า งน้ อ ย 1
ครั้งต่อปี
2. มี โ ค ร ง ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ส ถ า นี
ปฏิบัติการอย่างน้อย 1 โครงการ
ต่อปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็น ไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก)
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก)
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า/ 2.4 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
1. ปั ญ หาการปรั บ ตั ว ที ่ เ ปลี ่ ย นจาก 1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนำระบบการ
นักเรีย นในระดับ มัธ ยมศึ ก ษามาเป็ น
เรียนการสอน และการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า
นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บ ั น และนั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า เพื ่ อ การ
วางเป้ า หมายชีว ิต การวางแผนการเรี ยนและการทำ
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม
3. จั ด ระบบอาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา ทำหน้ า ที ่ ส อดส่ อ งดู แ ล
ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้น ฐาน 1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาคณิตศาสตร์
ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ และภาษาไทย ให้ กั บ
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ค่อนข้าง
นักศึกษาแรกเข้า
ต่ำ
2. โครงการสอนเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ตามความจำเป็น
3. ส่งเสริ มให้นักศึกษาได้ใช้ภ าษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารมากขึ้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
รวม
50
100
150
200
จำนวนนักศึกษา
50
คาดว่าสำเร็จการศึกษา

2569
50
50
50
50
200
50

มคอ.2
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2.6 งบประมาณตามแผน
1) ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ
ปี 2565

ปี 2566

งบประมาณ (บาท)
ปี 2567
ปี 2568

ปี 2569

1. งบประมาณเงินรายได้
ค่า FTES ต่อปี
31.94
65.28
111.11
116.67
116.67
ค่าหัวจริงต่อปี
2,984.57
3,020.06
3,109.05
2,970.68
2,970.68
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี
50
100
150
200
200
รวม
149,228.40 302,006.17 466,358.02 594,135.80 594,135.80
2. งบประมาณรายจ่าย
ค่าหัวจริงต่อปี
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี
50
100
150
200
200
รวม
150,000.00 300,000.00 450,000.00 600,000.00 600,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด 299,228.40 602,006.17 916,358.02 1,194,135.80 1,194,135.80
2) ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษาหนึ่งรุ่น 4,500,000 บาท ประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 22,500 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (แบบบูรณาการกับการทำงาน ณ สถานประกอบการ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้าม
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ข)

มคอ.2
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

30
12
9
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
84
33
13
20
41
38
35
3
3
10
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GESL101
ภาษาอังกฤษพาไป
English Adventures
GESL102
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน
English for Dream Achievement
GESL103
รู้ใช้ภาษาไทย
Arts of using Thai language
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GESL104
เฮฮาภาษามาเลย์
Malay Language Fun
GESL105
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
Hello Indonesia Language
GESL106
สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
Fun with Japanese
GESL107
บันเทิงกับภาษาเกาหลี
Entertain with Korean
GESL108
เพลิดเพลินกับภาษาจีน
Happy Chinese
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GESH201
ทักษะชีวิต
Life Skills
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GESH202
ปรัชญาและศาสนา
Philosophy and Religions
GESH203
มนุษย์กับความงาม
Human and Aesthetics
GESH204
วัยใส ใจสะอาด
Youngster with Good Heart
GESH205
นักสืบชุมชน
Community Detective
GESH206
มนุษยชาติ
Humankind

มคอ.2

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

มคอ.2
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GESH207
GESH208
GESH209

ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์
Cyber Security and Confidentiality
นวัตกรรมทำเองได้
Do It Yourself Innovations
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่
Local Culture and Modern Identity

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GESS301
การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Living in Modern Society

3(2-2-5)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)

- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GESS302
ท้องถิ่นของเรา
Our Local
GESS303
อาเซียนร่วมใจ
ASEAN Together
GESS304
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy for Sustainable
Development
GESS305
เจ้าสัวน้อย
Young Entrepreneurship
GESS306
กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
Laws and Creating Good Citizenship
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GESC401
การคิดในยุคดิจิทัล
Thinking in The Digital Age

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GESC402
โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ
Office Automations
GESC403
ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม
Modern Lifestyle and Environment
GESC404
สุขภาพทันยุค
Modern Health

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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GESC405
GESC406
GESC407
GESC408

นักค้นคว้าข้อมูล
Information Explorers
รู้ทันโลก
World Knowledge
นวัตกรรมการเกษตร
Agriculture Innovation
การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5101201
5101202
5101204
5102201
5102501

5102502

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
Culinary Science
อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
การคำนวณพื้นฐาน
Basic of Calculation
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจอาหาร
Package Software in Food Business
การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส
Food Quality Control and Sensory
Evaluation
ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส
Food Quality Control and Sensory
Evaluation Laboratory

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
5101203
5101303
5101304

วัตถุดิบอาหารและสารปรุงแต่ง
Raw Materials and Food additives
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Food Processing Technology
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Food Processing Technology Laboratory

มคอ.2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
84 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
1(1-0-2)

2(0-4-2)

20 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

มคอ.2
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5102001
5102503
5102504
5103002
5103101
5103102

5103103
5103501
5103502

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
Personality Development for Work
การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
Production Management in Food Business
ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
Production Management in Food Business
Laboratory
การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Training and Technology Transfer
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
Information Technology in Food Business
Management
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ
อาหาร
Information Technology in Food Business
Management Laboratory
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
Logistics and Food Supply Chain
Management
การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
Food Quality Management and Food Safety
ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร
Food Quality Management and Food Safety
Laboratory

2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน
3541103
หลักการตลาด
Principles of Marketing
5101101
การสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Opportunities Creation
5101102
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
Entrepreneurship in Food Business
5101301
ธุรกิจเบเกอรี่
Bakery Business

2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

41 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
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5101302
5102101

5102301
5102302
5102401
5102402
5103001
5103104
5103401
5103402
5103403
5103503
5103504

5103601

ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
Bakery Business Laboratory
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจ
อาหาร
Salesmanship and Negotiation in Food
Business
ธุรกิจกาแฟ
Coffee Business
ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
Coffee Business Laboratory
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development Laboratory
ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร
English in Food Business
การเขียนแผนธุรกิจอาหาร
Food Business Plan
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
Innovative Food Product
ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
Innovative Food Product Laboratory
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
Productivity Improvement in Food Business
ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจ
อาหาร
Productivity Improvement in Food Business
Laboratory
สัมมนา
Saminar

มคอ.2

2(0-4-2)
3(2-2-5)

1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

1(0-2-1)
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มคอ.2

- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
5102301
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
3(2-2-5)
Vegetable Fruit and Cereal Products
Technology
5102302
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
3(2-2-5)
Meat Products Technology
5102303
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-2-5)
Fishery Products Technology
5102304
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage Products Technology
5102305
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
3(2-2-5)
Dairy and Ice cream Products Technology
5102306
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
Traditional Food Products Technology
5102307
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
3(2-2-5)
Healthy Food Products Technology
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
5103602

โครงการพิเศษ
Special Project

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เลือกเรียนกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งเพียงกลุ่มเดียวต่อไปนี้
กลุม่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5102701

5103701
5103702

เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 1
Work-based Learning in Food Product
Management Technology I
การจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
Sustainable Food Business Management
เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 2
Work-based Learning in Food Product
Management Technology II

3 หน่วยกิต
3(0-6-3)
10 หน่วยกิต

2(240)

2(1-2-3)
2(240)
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5104701

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Field Experience for Food Product
Management Technology

มคอ.2

4(480)

กลุม่ 2 สหกิจศึกษา
5102701

7293701

7294701

เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 1
Work-based learning in Food Product
Management Technology I
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-operative Education Preparation for
Food Product Management Technology
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร
Co-operative Education for Food Product
Management Technology

2(240)

2(1-2-3)

6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

มคอ.2
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ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร
เลขรหัสประจำรายวิชา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4
หมายถึง ชั้นปี หรือระดับความยากง่าย
เลขรหัส ตัวที่ 5
หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 6,7 หมายถึง ลำดับก่อนหลัง

1

2

3

4

5

6

7
ลำดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ชั้นปีหรือระดับความยาก
ง่าย
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหารายวิชาไว้ ดังนี้
0 หมู่วิชาที่นอกเหนือจากสาขาการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
1 การตลาดธุรกิจอาหาร
2 วิทยาศาสตร์การอาหาร
3 เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5 การจัดการธุรกิจอาหาร
6 การสัมมนา/โครงการพิเศษ
7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความหมายของจำนวนหน่วยกิต
ตัวอย่างเช่น 3(2-2-5)
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
เลขตัวที่ 4
หมายถึง

510-0-510-1-510-2-510-3-510-4-510-5-510-6-510-7--

จำนวนหน่วยกิตรวม
จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

มคอ.2
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะพื้นฐาน
เฉพาะด้าน (บังคับ)

รหัสวิชา
GExxxxx
5101201
5101202
5101203
5101101
5101301
5101302

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
เลือกเรียน
6
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
3(2-2-5)
อาหารและโภชนาการ
2(2-0-4)
วัตถุดิบอาหารและสารปรุงแต่ง
2(2-0-4)
การสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
1(1-0-2)
ธุรกิจเบเกอรี่
1(1-0-2)
ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
2(0-4-2)
รวมหน่วยกิต
17
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะพื้นฐาน
เฉพาะด้าน (บังคับ)

รหัสวิชา
GExxxxx
5101204
5101303
5101304
3541103
5101102

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
เลือกเรียน
6
การคำนวณพื้นฐาน
3(3-0-6)
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
1(1-0-2)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2(0-4-2)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
18

25

มคอ.2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะพื้นฐาน
เฉพาะด้าน (บังคับ)

เฉพาะด้าน (เลือก)
เลือกเสรี

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GExxxxx เลือกเรียน
6
5102001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
2(0-4-2)
5102101 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจ
3(2-2-5)
อาหาร
5102301 ธุรกิจกาแฟ
1(1-0-2)
5102302 ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
2(0-4-2)
510xxxx เลือกเรียน
3
xxxxxxx เลือกเรียน
3
รวมหน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะพื้นฐาน

เฉพาะด้าน (บังคับ)
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
เลือกเสรี

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
GExxxxx เลือกเรียน
6
5102201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจอาหาร
2(0-4-2)
5102501 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทาง
1(1-0-2)
ประสาทสัมผัส
5102502 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและ
2(0-4-2)
การประเมินทางประสาทสัมผัส
5102503 การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
5102504 ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
2(0-4-2)
5102401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2)
5102402 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
5102701 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการ
2(240)
ผลิตภัณฑ์อาหาร 1
xxxxxxx เลือกเรียน
3
รวมหน่วยกิต
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26
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะพื้นฐาน

รหัสวิชา
GExxxxx
5103101
5103102

เฉพาะด้าน (บังคับ)

5103001
5103401
5103402
5103403
5103601

กลุ่มวิชา
เฉพาะพื้นฐาน

เฉพาะด้าน (บังคับ)

โครงงาน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
กลุ่ม 1
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
กลุ่ม 2
สหกิจศึกษา

มคอ.2

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
เลือกเรียน
6
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
2(0-4-2)
ธุรกิจอาหาร
ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2)
ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
สัมมนา
1(0-2-1)
รวมหน่วยกิต
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
5103002 การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1(0-2-1)
5103103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
3(2-2-5)
5103501 การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
1(1-0-2)
5103502 ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
2(0-4-2)
ของอาหาร
5103104 การเขียนแผนธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
5103503 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
5103504 ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจ
2(0-4-2)
อาหาร
5103602 โครงการพิเศษ
3(0-6-3)
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว
5103701
5103702
7293701

การจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 2
หรือ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
รวมหน่วยกิต

2(1-2-3)
2(240)
2(1-2-3)
20/18
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
กลุ่ม 1
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
กลุ่ม 2
สหกิจศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว
5104701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารด้าน
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือ
7294701 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
4(480)

6(640)
4/6

28

มคอ.2

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
GESL101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษพาไป
English Adventures
คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษและอวัจนภาษา ผ่านสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึก
ปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่กำหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
English vocabulary, expressions, structures and non-verbal
language through various types of media such as movies, songs,
online communications and printed matters. Practice English in
designed language situations not only inside but also outside classrooms
in order to apply the language use to daily life.

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

GESL102

ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน
English for Dream Achievement
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานที่ใฝ่ฝันฝึกการสัมภาษณ์
งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ ของการทำงาน
รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ
English skills for dream job applications, job interviews,
English conversations in workplace and in various work-related
contexts. Make use of English and technology for a variety of work
presentations.

3(3-0-6)

GESL103

รู้ใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ การ
พูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ
Strengthen learners in terms of communicative skills, arts
of using Thai language, summarizing and briefing, oral presentations
and academic writing.

3(3-0-6)
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มคอ.2

GESL104

เฮฮาภาษามาเลย์
Malay Language Fun
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
มาเลเซีย เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
The language skills: listening, speaking, reading and writing
in Malay, focusing mainly on listening and speaking for daily
communication and promoting the understanding of Thai and
Malay cultures.

3(3-0-6)

GESL105

เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
Hello Indonesia Language
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
The language skills: listening, speaking, reading and writing
in Indonesian, focusing mainly on listening and speaking for daily
communication and promoting the understanding of Thai and
Indonesian cultures.

3(3-0-6)

GESL106

สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
Fun with Japanese
ทั ก ษะด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาญี ่ ปุ่ น
โดยเน้น ทักษะการฟั งและการพูด เพื่อการสื่ อสารในชีว ิต ประจำวั น และ
เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมระหว่ า งไทยและญี ่ ปุ่ น
โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา
The language skills: listening, speaking, reading and writing
in Japanese, focusing mainly on listening and speaking
for daily communication and promoting the understanding of Thai
and Japanese cultures by using various integrated skill activities.

3(3-0-6)

GESL107

บันเทิงกับภาษาเกาหลี
Entertain with Korean
ทั ก ษะด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาเกาหลี
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
The language skills: listening, speaking, reading and writing
in Korean, focusing mainly on listening and speaking for daily life.

3(3-0-6)
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GESL108

เพลิดเพลินกับภาษาจีน
Happy Chinese
ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้คำศัพท์และบท
สนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมทั้ง
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน
The Mandarin Chinese phonetics and the basics of writing
the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary and dialogues
in current contexts. Practice the language skills: listening, speaking,
reading and writing and recognize the intercultural awareness
between Thai and Chinese.

มคอ.2

3(3-0-6)

3.1.5.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
GESH201

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ทักษะชีวิต
Life Skills
ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่าง
สันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง
และการก้าวข้ามขีดจำกัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะ
การคิดและการคิดเชิงระบบจิตสำนึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
สมดุลชีวิตและการเรียน การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข
Meaning and importance of life skills; principles, concepts
and theories related to human behavior; self-development in
physical, mind, emotional and social development; contemplation;
dialogue; non-violent communication; transformative Learning; selfawareness and personal development; conflict resolution; holistic;
thinking skills and holistic system thinking; public mind; life skills in
the 21st century; study-life balance, good life and happiness.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
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GESH202

ปรัชญาและศาสนา
Philosophy and Religions
ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและศาสนา
สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา
คุณค่าที่แท้จ ริงของปรัช ญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ นำ
หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิด
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)

GESH203

มนุษย์กับความงาม
Human and Aesthetics
แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ
ศิล ปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจำวัน การตระหนักในคุ ณ ค่ า
ความงาม
Concept and fundamental concepts, theories of aesthetics,
elements of art, music, and performing arts. Apply the knowledge
of aesthetics in to daily life and realize the values of aesthetics.

3(3-0-6)

GESH204

วัยใส ใจสะอาด
Youngster with Good Heart
การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส ่ว นตั ว และผลประโยชน์ ส ่ว นรวม การมีส ่ว นร่ว มของชุ ม ชน
ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
Corruption, corruption prevention, public awareness,
distinction of self-interest and common interest, community
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency
economy philosophy for preventing corruption.

3(3-0-6)
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GESH205

นักสืบชุมชน
Community Detective
ความหมายและความสำคั ญ ของทรั พ ยากรสารสนเทศท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การบริการและการ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น
Definition and Importance of local Information, local wisdom, local
sources information, searching for local information, local information
management process, local Information services and dissemination.

3(2-2-5)

GESH206

มนุษยชาติ
Humankind
เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์และการ
สื่อสารระหว่างกัน ของมนุษ ยชาติ การใช้ช ีว ิตแบบไม่ ตระหนก ทักษะการ
ดำรงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของ
มนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดในทุกสถานการณ์
Race of Mankind, civilization, way of life/culture, relations
and communication between humanity; Living on the basis of ethnic
differences, culture and religion; Keeping up with the situation;
Awareness; Living skills in normal and critical conditions; Controlling
human emotional states; Understanding problems and adjusting
itself to survive in every situation.

3(3-0-6)

GESH207

ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์
Cyber Security and Confidentiality
ความหมาย ความสำคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ยุคดิจิทัล
การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย แนวทางการป้องกันภัย
คุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ และกลั่นกรอง
ข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุคดิจิทัลที่เกิดจาก
การใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหล่านี้เพื่อให้อยู่รอดโดย
ไม่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Precise definition and considerable importance of digital
technology security, reasonable use of information, ways to prevent
threats in the digital age caused by the usage of technology. Content
analysis and preventive screening of information from technological
media and knowing about fake news in the digital age caused by the
use of technology media. It is necessary to genuinely have these
knowledge and necessary skills to survive without being a victim of
electronic crime.

3(2-2-5)
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GESH208

นวัตกรรมทำเองได้
Do It Yourself Innovations
การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของนวัตกรรม
และเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเองจากวัสดุ
เหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การทดสอบนวัตกรรม การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมกับ งานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพและชีว ิตประจำวัน ตลอดจน
กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์
Creative thinking, knowledge, the model of innovation and
technology, process design and creative innovation by myself from
waste materials or easy to find materials in local, innovation testing
and innovation application for community, careers, and daily life as
well as strategic management and technology for commercial.

3(2-2-5)

GESH209

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่
Local Culture and Modern Identity
ประวัติความเป็ นมา ความเชื่อ ศิล ปะและวัฒ นธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชน
History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts
environment and local identity from the community learning center.

3(3-0-6)

3.1.5.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GESS301

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่
3(3-0-6)
Living in Modern Society
แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไขสถานการณ์
ตระหนั ก ถึ ง การดำเนิ น ชี ว ิ ต ในสั ง คมสมั ย ใหม่ แ นวทางการปฏิ บ ั ต ิ ต นใน
ชีวิตประจำวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม
Concepts, values of life, life skills in current societies,
behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind, problemsolving skills, and the awareness of living in modern societies.
Introduce practical guidelines in everyday life and self-adaptation in
modern societies and social situations.

34
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GESS302

ท้องถิ่นของเรา
Our Local
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และหน้าที่พลเมือง
Study Songkhla and Satun in terms of history, physical
features, characteristics, ecology, society, economy, cultures, and
ways of life of people around Songkhla Lake and in Satun. Sufficiency
economy, royal projects, public mind enhancing virtues, ethics and
civic duties are also focused.

3(3-0-6)

GESS303

อาเซียนร่วมใจ
ASEAN Together
ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของสังคมพหุ
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปัจจัยทาง
สังคม วัฒ นธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการ แนวคิด
เกี่ย วกับ นวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และ
นวัตกรรมการบริการของประเทศ ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน
The origin of lands in the ASEAN community and the
characteristics of multicultural societies in the ASEAN community
and alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and political
factors influencing on the service industry are also focused.
Emphasize on the ideas contributing to service innovations and the
factors resulting in service innovation and service innovation in other
countries in ASEAN.

3(3-0-6)
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GESS304

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy for Sustainable Development
หลั กการ แนวคิ ดพระราโชบายของพระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ในรั ช กาลที ่ 10
ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจากโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง หลั กการทรงงาน 23 ข้ อ การบู รณาการเพื่ อ
ประยุกต์ใช้ จากตั วอย่ างวิชา “9 หน้า จากศาสตร์ พระราชา” โดยการปฏิ บ ั ติ
ภาคสนามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s philosophy for sustainable development focusing on
the study of the principles based on the royal policy of King Rama X
(His Majesty King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun).
Meaning, principles, theories and practices of the King’s Philosophy
derived from the Royal Projects of King Rama IX (His Majesty King
BhumibolAdulyadej) are discussed. The core principles of
understanding, accessibility and development and philosophy of
sufficiency economy are also studied. The 23 principles of His Majesty's
works, integrated applications of the 9 progression principles based on
King Rama IX’s philosophy are also practiced by attending field trips for
local development.

3(2-2-5)

GESS305

เจ้าสัวน้อย
Young Entrepreneurship
การเลื อ กธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ การเตรี ย มความพร้ อ มเพื ่ อ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ
นวั ต กรรมและการบริ ห ารจั ด การ การจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0
Modern business options, business preparation, innovation
and business management. Financial provision, business
environment analysis, trends of economy and markets in Thailand
4.0 are also focused.

3(3-0-6)

GESS306

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
Laws and Creating Good Citizenship
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการป้องกันการทุจริต
Evolution of law, human rights, constitutional law and
fundamental rights based on the constitution. Enhance learners to
have virtues and morality in order to prevent corruption.

3(3-0-6)
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3.1.5.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
GESC401

GESC402

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การคิดในยุคดิจิทัล
Thinking in The Digital Age
ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด
กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์
เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและ
โปรแกรมประยุ ก ต์ การสื บ ค้ น สารสนเทศและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล
Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of
thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the
mathematical application to solve daily life problems. Life in the
digital age, the use of digital devices and online applications,
information searching and applying, e-business as will as selfprotection in the digital world.
โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ
Office Automations
ความรู้เกี่ย วกับ สำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิว เตอร์ใน
สำนั ก งาน การใช้ โ ปรแกรมประมวลผลคำเพื ่ อ จั ด การงานเอกสาร การใช้
โปรแกรมตารางคำนวณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื ่ อ การทำงาน โปรแกรมนำเสนอ
โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์
Office automation content and apply computer skills to the
office work by using word processing program to manage documents,
spreadsheet program for work, presentation program,
communication program in the office, and cloud applications for
information storage.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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GESC403

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม
Modern Lifestyle and Environment
การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับ
การดำเนินชีวิตยุคใหม่
Apply the fundamental knowledge of science and
technology to analyze the situations of natural resources,
environments and disasters to raise responsibility awareness for
natural resources, and environments, including natural resource
conservation and disaster management to be in accordance with
modern lifestyles.

3(2-2-5)

GESC404

สุขภาพทันยุค
Modern Health
ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ สุ ข ภาพ ความสุ ข ความเครี ย ดและการจั ด การ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร การ
บริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Health knowledge, happiness, stress and stress management,
health safety, the fundamental knowledge of food, food
consumption and exercise.

3(2-2-5)

GESC405

นักค้นคว้าข้อมูล
Information Explorers
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database Searching,
OPAC และการจั ด การข้ อ มู ล โดยใช้ Google Application และ Application
อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมี
จริยธรรม พร้อมทั้งการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย
The Information technology literacy (Database) Searching,
OPAC and information management by using Google applications
and others. Writing citation and bibliography is practiced. Skills of
using information ethically are focused as well as the information
presentation in different forms is trained.

3(2-2-5)
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GESC406

รู้ทันโลก
World Knowledge
การดำเนิ น ชี ว ิ ต อย่ า งเท่ า ทั น กั บ การเปลี ่ ย นแปลงของโลก เข้ า ใจ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งธรรมชาติ มนุ ษ ย์ และสรรพสิ ่ ง การใช้ พ ลั ง งาน ใน
ชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลก ทั้งระบบที่
นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
Explore lifestyles in the fast changing world. The
understanding of the relationship between nature, human and all
other things are also included. The use of energy in daily life and
ecosystem as well as the knowledge of World science leading to the
change towards sustainable lifestyles will be discussed.

3(2-2-5)

GESC407

นวัตกรรมการเกษตร
Agriculture Innovation
ความสำคัญของการเกษตรในชีว ิตประจำวัน ธุรกิจเกษตรเบื้อ งต้ น
เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตร
เพื ่ อ นั น ทนาการ เกษตรปลอดภั ย และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม
Importance of agriculture in daily life, basics of agricultural
business, alternative agriculture and biodiversity in the agricultural
systems, agriculture for recreation, safe agriculture, application of
local wisdom and revolution in agricultural technology and
innovation.

3(2-2-5)

GESC408

การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management
จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและแนวโน้มตลาด
ออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจออนไลน์
การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์
Stimulate the online business startup inspiration. Discuss the
online market directions and trends, online business financial
instruments, online business media designs, online business data
analysis and online business logistic systems.

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
5101201

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
Culinary Science
คุณสมบัติขององค์ประกอบในอาหาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ลักษณะขององค์ประกอบในอาหารระหว่างการเตรียมและการปรุง ปฏิกิริยา
เคมีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการประกอบ
อาหาร ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการแปรรูป การเสื่ อมเสียและการเน่าเสียของอาหาร การ
ควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
Properties of food components, structural changes and
characteristics of food components during food preparation and
cooking, the related chemical reactions, application of scientific
principles in cooking, fundamentals of microbiology, growth of
microorganisms in food, microorganisms used for food processing,
deterioration and spoilage, control of microorganisms in food and
practical laboratory.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5101202

อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
ชนิ ด และความสำคั ญ ของสารอาหาร การย่ อ ยและการดู ด ซึ ม
สารอาหาร ความต้ อ งการพลั ง งานและสารอาหารของร่ า งกาย ภาวะ
โภชนาการ ผลของการแปรรู ป และการเก็ บ รั ก ษาต่ อ สารอาหาร ฉลาก
โภชนาการ และอาหารเพื่อสุขภาพ
Types and importance of nutrients, digestion and absorption
of nutrients, energy and nutrients required for human, nutritional
status, effects of food processing and storage on food nutrition,
nutritional labels and healthy food.

2(2-0-4)

40
รหัสวิชา
5101204

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การคำนวณพื้นฐาน
Basic of Calculation
จำนวนเต็ม เศษส่วน เลขยกกำลัง สมการ การคำนวณพื้นที่ ปริมาตร
รูปทรงต่าง ๆ การแปลงหน่วย ค่าเฉลี่ยและการกระจายข้อมูล ร้อยละ และ
การประยุกต์ใช้
Integral number, fraction, logarithm, equation, calculation of
area and volume of various shapes, unit conversion, mean, data
distribution, percentage, and their applications.

มคอ.2

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

5102201

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจอาหาร
Package Software in Food Business
โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมสำหรับธุรกิจอาหาร โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
การจัดการธุรกิจอาหาร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
A popular package software for food business solutions,
Package software for food business management and other
program related to the food product management technology.

2(0-4-2)

5102501

การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
Food Quality Control and Sensory Evaluation
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102504 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหาร
และการประเมินทางประสาทสัมผัส
Co-requisite :
5102504 Food Quality Control and
Sensory Evaluation Laboratory
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ การควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพของธุรกิจอาหารตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ วิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์
สุดท้าย รวมถึงการขนส่ง หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ปัจจัยคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพอาหารทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ รวมทั้ง
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การ
คัดเลือกและฝึ กฝนผู ้ท ดสอบ วิธ ีการประเมินคุณภาพทางประสาทสั ม ผั ส
แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินทางประสาทสัมผัส

1(1-0-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
Important of quality control, quality control and inspection of
food business, quality control of raw material, processing, finished
products and transportation, the principle of quality control in food
manufacturing, quality factors, the inspection of product’s qualities:
physical, chemical, biological properties, the acceptance sampling
techniques, sensory attributes, panelist selection and training, method
of sensory evaluation, questionnaire and data analysis.

น(ท-ป-อ)

5102502

ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
Food Quality Control and Sensory Evaluation Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102503 การควบคุมคุณภาพอาหารและการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส
Co-requisite :
5102503 Food Quality Control and
Sensory Evaluation
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสุ่มตัว อย่างและการเตรียมตัว อย่าง การวัด
ขนาดและรูปร่าง การตรวจสอบตำหนิและสิ่งแปลกปลอม การวิเคราะห์ค่าสี
การวิเคราะห์ค่าความหนืด การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยวิธีเคมี
ฟิสิกส์ และการตรวจสอบการเสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
อาหาร ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส การทดสอบ
ความแตกต่าง การทดสอบเชิงพรรณนา การทดสอบระดับความชอบ และการ
ทดสอบการยอมรับ การใช้สถิติในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
แนวทางการรายงานผล
Practical laboratory related to the sampling methods and
sample preparation, food quality examinations: size and shape,
defect and foreign material, color, viscosity, physicochemical
properties, and putridity of raw material, sensory evaluation
practice, comparison test, descriptive test, ranking test and
acceptance test, statistical analysis of sensory evaluation and
guidelines for reporting results.

2(0-4-2)
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มคอ.2

3.5.1.2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
รหัสวิชา
5101203

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
วัตถุดิบอาหารและสารปรุงแต่ง
Raw Materials and Food Additives
คุณลักษณะของวัตถุดิบอาหาร สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนอาหาร
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ เทคนิคการเลือกซื้อ การจัดการ การเตรียม การเก็บ
รักษา และการนำมาใช้อย่างมีจริยธรรมในการผลิตอาหาร
Characteristics of food raw materials and food additives,
quality changes, buying technique, handling, preparation, storage
and ethical use in food production.

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)

5101303

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Food Processing Technology
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5101306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร
Co-requisite :
5101306 Food Processing Technology
Laboratory
เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อน การทอด
การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น ไมโครเวฟ การแช่แข็ง การหมัก การใช้วัตถุเจือปน
อาหาร และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
Food processing and technology: thermal process, frying,
drying, concentration, microwave heating, freezing, fermentation, food
additives and hurdle technology.

1(1-0-2)

5101304

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Food Processing Technology Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5101305 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Co-requisite :
5101305 Food Processing Technology
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน
การทอด การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น ไมโครเวฟ การแช่แข็ง การหมัก การใช้
วัตถุเจือปนอาหาร และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
Practical laboratory related to the food processing technology:
thermal process, frying, drying, concentration, microwave heating,
freezing, fermentation, food additives and hurdle technology.

2(0-4-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5102001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
Personality Development for Work
ความสำคัญและแนวคิดของบุคลิกภาพ เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายในและภายนอก การเลือกใช้เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาทและ
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน มารยาทและวิธีการเข้าสังคม การบริหารภาพลักษณ์ของ
การเป็นผู ้ประกอบการและผู้ ผลิ ตอาหารที ่ม ีจริ ยธรรมและความน่ าเชื ่ อถื อ
การประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล การฝึกฝนและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อนำมาใช้
ในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Important and concepts of personality, internal and external
personality development techniques, the use of suitable suit for roles
and duties in the work performance, social etiquette and socialize,
managing the image of an ethical and reliable food entrepreneur and
producer, individual personality assessment, personality training and
improvement for a career in food product management technology.

น(ท-ป-อ)
2(0-4-2)

5102503

การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
Production Management in Food Business
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102502 ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจ
อาหาร
Co-requisite :
5102502 Production Management in
Food Business Laboratory
ความสำคั ญ ของการจั ด การการผลิ ต การเลื อ กที ่ ต ั ้ ง เครื ่ อ งมื อ
เครื่องจักรในกระบวนการแปรรูปอาหาร การวางผังและสายการผลิต การ
จัดการวัตถุดิบ การจัดการเครื่องมือเครื่องจักร การจัดการแรงงาน การจัดการ
การผลิต ดัชนีชี้วัดทางการผลิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Importance of production management, location selection,
machine in food processing, plant layout and process line, raw
material management, machine management, manpower
management, production management, performance index for
production and others related to production management.

1(1-0-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5102504

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
Production Management in Food Business Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102501 การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
Co-requisite :
5102501 Production Management in
Food Business
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางผังโรงงาน เลือกที่ตั้ง เครื่องมือเครื่องจักร
และการวางสายการผลิต กระบวนการแปรรูปอาหาร เก็บข้อมูลในการผลิต
และหาดัชนีชี้วัดทางการผลิต เช่น yield, recovery, machine capacity,
machine efficiency, man hour, bottle neck รวมถึ ง นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์และการเลือกใช้เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
Practical laboratory related to plant layout, plant area,
machine, processing line, processing data record and performance
index: yield, recovery, machine capacity, machine efficiency, manhour, bottleneck, data using to analyze and tool selection for
productivity improvement.

น(ท-ป-อ)
2(0-4-2)

5103002

การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Training and Technology Transfer
การพัฒนาบุคลากร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การสำรวจ
ความต้องการในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์และการจัดทำแผนในการ
ฝึกอบรม การจัดทำสื่ อและเอกสารในการฝึ กอบรม การฝึกปฏิบัติ การเป็ น
วิ ท ยากรหรื อ ผู ้ ส อนงาน เทคนิ ค การนำเสนอและการถ่ า ยทอดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การวัดประเมินผลการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรตามสาย
อาชีพด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Human resource development, training management and
planning, training 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 and human resource development
in food product management technology.

1(0-2-1)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5103101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
Information Technology in Food Business Management
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการธุรกิจอาหาร
Co-requisite :
5103102 Information Technology in
Food Business Management Laboratory
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศในธุรกิจ อาหาร ข้อมูล และการจัดการข้อมูล การใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและการทำตลาดออนไลน์ ประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส ำเร็ จ รู ป และ/หรื อ แอพพลิ เ คชั ่ น ต่ า ง ๆ เพื ่ อ การจั ด การ
สารสนเทศ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหารและ
กรณีศึกษา
Basic of information technology, role, and importance of
information technology in the food business, data and data
management, internet using for search engine optimization and
marketing, applying computer software and/or the application for
information technology management, information technology
innovation in food business management and case studies.

น(ท-ป-อ)
1(1-0-2)

5103102

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
Information Technology in Food Business Management
Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103101 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ธุรกิจอาหาร
Co-requisite :
5103101 Information Technology in
Food Business Management
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหาร ข้อมูลและ
การจัดการข้อมูล การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและการทำตลาด
ออนไลน์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส ำเร็ จ รู ป และ /หรื อ
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อการจัดการสารสนเทศ
Practical laboratory related to data and data management
internet using for search engine optimization and marketing,
applying computer software and/or smartphone application for
information technology management.

2(0-4-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5103103

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
Logistics and Food Supply Chain Management
ความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในธุรกิจอาหาร
การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการการผลิตและการจัดการคุณภาพใน
ห่วงโซ่อุปทาน การบริหารสินค้าคงคลังและการคลังสินค้า การขนส่ง และการ
กระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงานในห่วงโซ่ อุปทาน
การตรวจสอบย้อนกลับ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์และ
ดัชนีวัดผล เพื่อการตัดสินใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
Importance of supply chain management and logistics in
the food business, planning, raw material procurement, production
and quality management in the supply chain, inventory
management and warehousing, transportation and distribution,
information technology and coordination in the supply chain,
traceability, cost analysis of logistics activities and measurement
index for decision-making in food business and industries.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5103501

การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
Food Quality Management and Food Safety
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103502 ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร
Co-requisite :
5103502 Food Quality Management
and Food Safety Laboratory
หลักการและความสำคัญของการประกันคุณภาพอาหาร แนวคิด
ขอบข่าย บทบาทของการประกันคุณภาพอาหารตลอดห่วงโซ่ อุปทาน การ
สร้างกลุ่มคุณภาพงาน ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
อันตรายในอาหารทั้งด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสารก่อภูมิแพ้สำหรับการ
จัดการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สุขาภิบาลอาหาร มาตรฐาน
สุขลักษณะที่ดีในการผลิต ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานแบบสมัครใจเพื่อการส่งออกสู่ระดับสากล เช่น โคเชอร์, ฮาลาล และ
ISO22000 เป็ น ต้ น มาตรฐานและกฎหมายอาหารภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

1(1-0-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
Principle and importance of food quality assurance, idea,
scope, and food quality assurance in the food chain, QCC, food
quality management system and statistical quality processing, food
hazard; physical, chemical, biological and allergy for food
management and food industry, food sanitation, good hygiene
practice (GHPs), hazard analysis and critical control points (HACCP),
other related food safety management systems, Thai and
international standard and food law for food safety: Kosher, Halal
and ISO2 2 0 0 0 , Thai and international standard and food law for
food safety.

น(ท-ป-อ)

5103502

ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
Food Quality Management and Food Safety Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103501 การบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
Co-requisite :
5103501 Food Quality Management
and Food Safety
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ
การแก้ไขปัญหาคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools แบบเก่าและแบบใหม่
การประเมินสุขาภิบาลอาหาร การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตาม GMP
กฎหมาย และการวิ เ คราะห์ จ ุ ด ควบคุ ม วิก ฤตในกระบวนการผลิต อาหาร
กรณีศึกษาของการประกันคุณภาพในธุรกิจอาหาร
Practical laboratory related to the creation of quality
control tools, quality improvement, problem solving by old and
new 7 QC Tools, food sanitation assessment, GMP law auditing and
hazard analysis and critical control points (HACCP), case study of
quality asssurance in food business.

2(0-4-2)
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มคอ.2

3.1.5.2.2 วิชาเฉพาะด้าน
3.1.5.2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
- บังคับเรียน
รหัสวิชา
3541103

5101101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หลักการตลาด
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
ส่ ว นประสมทางการตลาด การตลาดดิ จ ิ ท ั ล การตลาดเพื ่ อ สั ง คม และ
จรรยาบรรณทางการตลาด
Basic concepts and marketing functions, marketing
environments, marketing information system and marketing
research, consumer behaviors, market segmentations, target
market Determinations and product positioning, marketing mix,
digital marketing, marketing for societies, and marketing ethics
การสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship Opportunities Creation
แนวคิ ด ในการริ เ ริ ่ ม ธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ อาหาร การสร้ า ง
จิตสำนึกและการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการและอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร และการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจอาหาร
Business initiative related to the food business, creation of
awareness and inspiration of entrepreneurship and career in food
business and opportunities creating in the food business.

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

1(1-0-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5101102

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
Entrepreneurship in Food Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดล
ธุ ร กิ จ และองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ลู ก ค้ า การสร้ า งคุ ณ ค่ า ช่ อ งทาง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า กระแสรายได้ ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก พัน ธมิตร
หลัก และโครงสร้างต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร รูปแบบใน
การดำเนินธุรกิจอาหาร การวางแผน การบริหารจัดการองค์กร การจัดการ
ด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี การจั ด การด้ า นการตลาด ความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร และจริยธรรมในธุรกิ จ
อาหาร
Introduction to food business, tools to help design business
models and components: customers, value creation, channels,
customer relationships, revenue streams, core resources, core
activities, key partners, and cost structures, related to agriculture
and food business, patterns in food business operation, planning,
organization management, finance and accounting management,
marketing management, fundamentals of economics, laws related
to food business and ethics in food business.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5101301

ธุรกิจเบเกอรี่
Bakery Business
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5101302 ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
Co-requisite :
5101302 Bakery Business Laboratory
สมบัติและหน้าที่ของส่ว นผสมที่ใช้ในการทำเบเกอรี่ การเลือกใช้
เครื่องมือ หลักการแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทต่าง ๆ การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดการการผลิตและการจัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ และการ
เก็บรักษา แนวโน้มธุรกิจและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
Properties of ingredients in bakery products, equipment
usage, principles of processing and production of bakery products,
quality control, production management, distribution, packaging,
and storage, current trends of bakery business and bakery product.

1(1-0-2)
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รหัสวิชา
5101302

5102102

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
Bakery Business Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5101301 ธุรกิจเบเกอรี่
Co-requisite :
5101301 Bakery Business
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด สมบัติและหน้าที่ของส่วนผสม การ
ผลิตและการควบคุณภาพคุกกี้ เค้ก ขนมปัง พัพ เพสตรี้ การควบคุมคุณภาพ
การจัดการผลิต และการจัดจำหน่าย
Practical laboratory related to the weighing and measuring,
properties and functional of ingredients, production and quality
control of cookie, cake, bread and puff pastry products, quality
control, production management and distribution.
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจอาหาร
Salesmanship and Negotiation in Food Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขาย การบริหารงานขาย การวางแผนการ
ขาย การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการเจรจาต่อรอง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินผลและ
ควบคุมการดำเนินการ และจรรยาบรรณทางการขาย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขาย การบริห ารการขาย การส่งเสริมการขายและการเจรจาต่ อรอง การ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การ
ควบคุมและประเมินผลในธุรกิจอาหาร และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Introduction to selling, sales management, sales planning,
promotion, negotiation strategies, problem-solving and barriers to
negotiation, customer relationship management, evaluation and
Action control, and sales ethics, Practical laboratory related to sales,
sales management, promotion and negotiation, problem solving and
barriers to negotiation, customer relationship management,
evaluation and control in the food business, and practical laboratory.

มคอ.2

น(ท-ป-อ)
2(0-4-2)

3(2-2-5)
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รหัสวิชา
5102301

5102302

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ธุรกิจกาแฟ
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102302 ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
Co-requisite
5102302 Coffee Business Laboratory
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกาแฟ กรรมวิธ ีการผลิตและเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดกาแฟ การคั่วเมล็ดกาแฟ การบด การบรรจุและการ
เก็ บ รั ก ษา เครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการชง เทคนิ ค การชงแบบต่ า ง ๆ
ผลิตภัณฑ์กาแฟรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนชนิด
อื่น ๆ เช่น ชา ชาเขียว เป็นต้น แนวโน้มธุรกิจร้านกาแฟและผลิตภัณฑ์
Basic knowledge of coffee, processing and technologies of
green bean, roasting, grinding, packing and storage, coffee maker
and in other equipments for brewing coffee, coffee brewing
techniques, coffee products. Including other caffeine beverages
such as black tea, green tea, etc. trends of coffee shop business
and coffee products.
ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
Coffee Business Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102301 ธุรกิจกาแฟ
Co-requisite :
5102301 Coffee Business
บทปฏิบัติการเกี่ยวกับการคัดเลือก การหมัก การสี และการคั่วกาแฟ
การชงกาแฟโดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กาแฟ ฝึกผลิตและจำหน่าย
Practical laboratory related to selection, fermentation,
hulling, roasting, coffee brewing with several machines and
techniques, coffee products development, the practice of
production and sale.

มคอ.2

น(ท-ป-อ)
1(1-0-2)

2(0-4-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5102401

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
รายวิชาที่เ รียนควบคู่กัน : 5102402 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์
อาหาร
Co-requisite:
5102402 Food Product Development
Laboratory
หลักการและความสำคั ญของการพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อาหาร แนวโน้ ม
นวัตกรรมและภาวะตลาดการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ อาหาร กระบวนการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนา
ผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ด ้ ว ยกระบวนการคิ ดเชิ ง ออกแบบ การสร้ างและคั ดเลื อ ก
แนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่
Principle and importance of food product development,
innovative and marketing trends of product development, systematic
product development process, consumer behavior and consumer
need, new product development with design thinking, creation and
screening of new product’s ideas, product specification, new product
feasibility study.

น(ท-ป-อ)
1(1-0-2)

5102402

ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite :
5102401 Food Product Development
ฝึกปฏิบ ัติเกี่ย วกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเป็น
ระบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การสร้างและ
คัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ และการ
นำเสนอผลที่ได้จากการออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์
Practical laboratory related to systematic of food product
development, new product design with design thinking, creation
and screening new product’s ideas, product’s ideas development
and design, pitching.

2(0-4-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5103001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร
English in Food Business
เรีย นรู้ศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนทางด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Essential basic vocabulary and grammar for English
communication, focus on listening, speaking, reading, and writing
skills in food product management technology.

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

5103104

การเขียนแผนธุรกิจอาหาร
Food Business Plan
ศึกษารูป แบบของแผนธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายธุรกิจ การวาง
โครงสร้างแผนธุร กิ จ การประเมินโอกาสทางธุร กิจ อาหาร การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และคู่แข่งขัน และปัจจัยแห่ง
ความสำเร็ จ ของธุร กิ จ การแบ่ ง ส่ ว นตลาดการเลือ กตลาดเป้ า หมาย การ
ประเมินศักยภาพองค์การ การประมาณการและวิเคราะห์ทางการเงิน การ
จัดการผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวัดและการประเมินผลธุรกิจ
นำเสนอแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอาหารพร้อมเสนอแผนธุรกิจและการ
วิเคราะห์
Study of business plans patterns, business objectives
defining, business plan’s structure design, food business
opportunity analysis, business environment analysis, market,
customer and competitor’s analysis and key success factor of
business, 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.

3(2-2-5)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5103401

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
Innovative Food Product
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103402 ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite :
5103402 Innovative Food Product
Laboratory
หลักการและแนวคิดของนวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมส่วนผสมทาง
อาหารและเทคโนโลยี ท ี ่ ท ั น สมั ย กระบวนการและกลยุ ท ธ์ ใ นการสร้ า ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ และศึกษาความเป็นไปได้ในเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
Principle and concept of food innovation, the innovation
of food ingredient and modern technology, processing and strategy
in food innovative construction, product formulation and process
development, prototype product development, new product
testing and commercial feasibility study, commercialization of
innovation, intellectual property law, a case study in the creative
food innovation product.

น(ท-ป-อ)
1(1-0-2)

5103402

ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
Innovative Food Product Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103401 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite :
5103401 Innovative Food Product
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาสูตรและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบผู้บริโภค และการ
นำเสนอผลที่ได้จากโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหาร
Practical laboratory related to food innovation
development, experiment planning for research and development,
prototype product development, formula and process
development, consumer testing, presentation of product from the
development project.

2(0-4-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5103403

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology
วิว ัฒ นาการของการบรรจุและวัส ดุบรรจุ บทบาทและหน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ หลักการทั่วไปใน
การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา
และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
Evolution of packaging and packing materials, the role and
function of packaging, properties of packaging materials, product
label and principles in food packaging labeling, principle of
packaging design, the case studies and the related demonstrations
both conceptually and practical laboratory.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5103503

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
Productivity Improvement in Food Business
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103504 ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตในธุรกิจอาหาร
Co-requisite :
5103504 Productivity Improvement in
Food Business Laboratory
หลักการและความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวัด
และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย
การจัดการ 4M ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน และวิธีการทำงาน และ
เครื่องมือในการปรับปรุง โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น 5ส ไคเซ็น 7-waste
ระบบการผลิตแบบลีน และเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Principles and concept of productivity management,
productivity measurement and analysis, productivity improvement
techniques by 4M management: materials, machine, man and
processing method and improvement tools, productivity
improvement techniques: 5S technique, kaizen, 7-wastes, lean
manufacturing system, and other related techniques.

1(1-0-2)
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มคอ.2

รหัสวิชา
5103504

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
Productivity Improvement in Food Business Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103503 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน
ธุรกิจอาหาร
Co-requisite:
5103503 Productivity Improvement in
Food Business
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเทคนิคต่าง ๆ เช่น 5ส ไคเซ็น 7-waste ระบบ
การผลิตแบบลีน และเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ในกระบวนการผลิตอาหาร
Practical laboratory related to the application of
productivity improvement techniques: 5S technique, kaizen, 7wastes, lean manufacturing system, and other related techniques.

น(ท-ป-อ)
2(0-4-2)

5103601

สัมมนา
Seminar
การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการหรืองานวิทยาการใหม่ด้านเทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ การเรียบเรียงเป็นรายงาน และการ
นำเสนอภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
Review literatures or new scientific research in food product
management and technology, analysis, writing reports and
presentations under the guidance of an advisor.

1(0-2-1)
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มคอ.2

- เลือกเรียน
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
5102301 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
Vegetable Fruit and Cereal Products Technology
ชนิดและองค์ประกอบของผัก ผลไม้ และธัญพืช การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืชชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การ
บรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคำนวณ
ปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้ อหาที่
เกี่ยวข้อง
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, products development, yield calculation, production cost
and return, and practical laboratory.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5102302 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Meat Products Technology
ชนิดและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลัง
การตาย การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Types and composition of meat, quality changes after
slaugthen, raw materials handling and preparation, principle and
processing technology to produce meat products, quality control,
packaging, storage, standards of products, products development,
yield calculation, production cost and return, and practical laboratory.

3(2-2-5)
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มคอ.2

รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
5102303 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery Products Technology
ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการ
จับสัตว์น้ำ การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
ประมงชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Types and composition of aquatic animal, quality changes
after harvesting, raw materials handling and preparation, principle and
processing technology to produce fishery products, quality control,
packaging, storage, standards of products, products development, yield
calculation, production cost and return, and practical laboratory.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5102304 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
Beverage Products Technology
ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องดื่ม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การ
จัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ การ
ควบคุ มคุ ณภาพ การบรรจุ การเก็ บรั กษา มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ฝึก
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Types and composition of beverage, quality changes, raw
materials handling and preparation, principle and processing
technology to produce beverage products, quality control,
packaging, storage, standards of products, products development,
yield calculation, production cost and return, and practical laboratory.

3(2-2-5)
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มคอ.2

รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
5102305 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
Dairy and Ice Cream Products Technology
ชนิดและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ หลักการและเทคโนโลยีการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีมชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บ
รักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคำนวณปริมาณผลผลิตที่
ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Types and composition of dairy and ice cream products,
quality changes, raw materials handling and preparation, principle
and processing technology to produce dairy and ice cream products,
quality control, packaging, storage, standards of products, products
development, yield calculation, production cost and return, and
practical laboratory.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5102306 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
Traditional Food Products Technology
วิวัฒนาการและภูมิปัญญาของอาหารท้องถิ่น ชนิดและประเภทของ
อาหารท้องถิ่น การผลิตอาหารท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ และอาหารฮาลาล การ
ควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและ
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ การคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
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, commercialization, yield calculation, production
cost and return, and practical laboratory.

3(2-2-5)

60
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
5102307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
Healthy Food Products Technology
อาหารกับภาวะโภชนาการ แนวคิดในการใช้อาหารเพื่อดูแลสุขภาพ
เทคนิคการควบคุมอาหารแบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีใน
การผลิ ตอาหารเพื ่ อสุ ขภาพ แนวโน้ ม การตลาดและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
การคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Food and nutrition, concept of food consumtion for healthy,
food diet technique, healthy food products, production technology for
healthy food products, market trends and product development, yield
calculation, production cost and return, and practical laboratory.

มคอ.2

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3.1.5.2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
รหัสวิชา
5103602

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
โครงการพิเศษ
Special Project
การสร้างสรรค์ผลงานหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา กระบวนการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดหัวข้อการวิจัย การ
วางแผนการวิจัย การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย และ
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย การดำเนินการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
การวิจารณ์ การสรุป การเขียนรายงาน และการนำเสนอ
Creating work or solving problems related to production and
management of food products under the guidance of an advisor,
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, experimentation for data collecting,
analysis, discussion, conclusion, writing reports and presentations.

น(ท-ป-อ)
3(0-6-3)
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มคอ.2

3.1.5.2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
5102701

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
Work-based Learning in Food Product Management Technology I
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ใน
สถานประกอบการด้านอาหาร ในส่วนของการผลิตและการจำหน่ายเบื้องต้น
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผล
การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงาน
โดยหัวหน้างาน และการจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
Students practice systematically for food management
technology in the workplace that the institution required. The
practicing contents consist of the basics of food production and sale,
under the advisors at the workplace by many kinds of evaluation
such as time attendance, performance appraisal report by the
supervisors at work and report of the practical learning.

น(ท-ป-อ)
2(240)

5103701

การจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
Sustainable Food Business Management
การศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจอาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิต
จนผลิตภัณฑ์อาหารถึงผู้บริโภค กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด
การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมในธุ รกิ จอาหาร ความก้ าวหน้ าของความรู ้ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เพื่อให้ดำเนินธุรกิจคงอยู่อย่างยั่งยืน
Study of value chain management in the food business from
the manufacturing process to consumers, business strategy,
marketing strategy, environmental analysis in the food business, the
advancement of knowledge and technology related to the food
business, the adaptation of food business operators under the risks
and uncertainties to maintain a sustainable business operation.

2(1-2-3)

62
รหัสวิชา
5103702

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2
Work-based Learning in Food Product Management Technology II
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ใน
สถานประกอบการด้านอาหาร ในส่วนของการจัดการการผลิตและการจำหน่าย
การบริหารจัดการธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลใน
รู ป แบบต่ า งๆ เช่ น รายงานเวลาในการฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง าน ผลการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้า
งาน และการจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
Students practice systematically for food management
technology in the workplace that the institution required. The
practicing contents consist of management of food production and
sale, food business management and other related. Under the
advisors at the workplace by many kinds of evaluation such as time
attendance, performance appraisal report by the supervisors at work
and report of the practical learning

5104701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Field Experience for Food Product Management Technology
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5102701 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
5103702 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2
Pre-requisite :
5102701 Work-based Learning in Food
Product Management Technology I
5103702 Work-based Learning in Food
Product Management Technology II
ฝึกปฏิบัติ บูรณาการ ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร
เพื่อให้มีประสบการณ์ว ิชาชี พทางการผลิ ตและการจัดการผลิ ตภั ณฑ์ อาหาร
นำเสนอและจัดทำรายงาน
Practice at the food establishments to enhance the experience
in food production and food product management, present and writing
reports.

มคอ.2

น(ท-ป-อ)
2(240)

4(480)

63

มคอ.2

รหัสวิชา
7293701

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร
Co-operative Education Preparation for Food Product
Management Technology
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดย
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการสหกิจศึกษา
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เทคนิคการนำเสนอ และการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Activities to prepare learners in cooperative education.
Knowledge of principles, concepts, regulations, co-operative education
process, fundamentals of practice, communication, relationship,
personality development, presentation techniques and co-operative
study performance report writing.

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

7294701

สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-operative Education for Food Product Management
Technology
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5102701 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
7293701 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Pre-requisite :
5102701 Work-based Learning in Food
Product Management Technology I
7293701 Co-operative Education
Preparation for Food Product
Management Technology
การปฏิ บ ั ต ิ ง านเต็ ม เวลาในลั ก ษณะพนั ก งานชั ่ ว คราวในสถาน
ประกอบการ สามารถเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร การทำงาน
ร่ว มกับ ผู้อื่ น การแก้ป ัญหาในการทำงาน สามารถจัดทำรายงาน นำเสนอ
ความก้าวหน้า และผลสำเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสามารถ
นำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
Full time operations, able to learn to adapt to the corporate
culture, working with colleague, solving problems in work, prepare
reports, present the progress and the assigned project, able to apply
knowledge to apply.

6(640)

มคอ.2

64
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
1. นายอิทธิพร แก้วเพ็ง
x xxxxxxxxx xxx

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ผู้ช่วย
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์
อาหาร
Ms.E. Food Engineering
วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาระงานสอน (ขัน้ ต่ำ)
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปี พ.ศ. 2565 2566 2567 2568 2569
2555 30
30
30
30
30

Mokpo National University
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551
2547

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2547
2543

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันราชภัฏสงขลา

2548
2544

2539
2535
2557

24

24

24

24

24

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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2. นางนพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
ผู้ช่วย
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
x xxxxxxxxx xxx
ศาสตราจารย์ วท.บ. วาริชศาสตร์
ผู้ช่วย
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางขนิษฐา พันชูกลาง
ศาสตราจารย์
อาหาร
(ชื่อ-สกุลเดิม
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด)
อาหาร
x xxxxxxxxx xxx
4. นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน์
อาจารย์
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
x xxxxxxxxx xxx
อาหาร
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ
5. นางสาวภัทริยา สังข์น้อย
อาจารย์
บธ.ม. การตลาด
x xxxxxxxxx xxx
ศศ.บ. การจัดการ

การสำเร็จการศึกษา

มคอ.2

มคอ.2
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. หน่วยงานของรัฐ เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ,
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ,
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สงขลา และสหกรณ์โคนมพัทลุง เป็นต้น
2. หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทไทรอัมพ์ คอนซัลแท็นซ์ จำกัด, บริษัทฐิภูตา จำกัด, บริษัทฉัตรไทย
ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัทขนมบ้านโกไข่ จำกัด, ร้านปาดิโอพัทลุง และ ร้าน Attention CAFE' เป็นต้น
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
4.1 คำอธิบายโดยย่อ
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มี 2 กลุ่ม นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้
1. กลุม่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาเรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1 จำนวน 2 หน่วยกิต (240 ชั่วโมง), รายวิชาเรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 จำนวน 2 หน่วยกิต (240 ชั่วโมง), รายวิชาการจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน จำนวน
2 หน่วยกิต และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 4 หน่วยกิต
(480 ชั่วโมง) ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร โดยเป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาน
ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากการทำงานในสาขาวิชาชีพที่เรียนและการปรับตัวให้สามารถ
ทำงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา ภายใต้การดูแลของตัวแทนของสถานประกอบการและอาจารย์
2. กลุม่ สหกิจศึกษา รายวิชาเรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1 จำนวน 2
หน่วยกิต (240 ชั่วโมง), รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา
จำนวน 6 หน่วยกิต (640 ชั่วโมง) ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ตรงจากการทำงานในสาขาวิชาชีพที่เรียนและการปรับตัวให้สามารถทำงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา การเรียนสหกิจ
ศึกษานั้นจะปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือ การทำโครงงานแก้ไ ขปัญ หาของสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของตัว แทนของสถาน
ประกอบการและอาจารย์
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4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
มี ว ิ น ั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพ
✓
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
มีภ าวะความเป็น ผู้น ำและผู้ ตาม สามารถทำงานเป็นหมู ่ ค ณะ
✓
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
✓
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพ
เทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
✓
และปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
มีความรู้ ในวิธ ี การและการใช้เครื่ องมื อด้ านเทคโนโลยี ได้ อย่ าง
✓
เหมาะสมในการทำงาน
สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุ กต์
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการทางด้านเทคโนโลยี
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และแสวงหาความรู ้ ท างด้า นเทคโนโลยี
✓
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
สามารถเป็ นผู ้ ร ิ เริ ่ มแสดงประเด็ นในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ ง
สร้างสรรค์ท ั้ งส่ วนตั วและส่วนรวม พร้อมทั ้ งแสดงจุ ดยื นอย่ าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี ท ั ้ ง ของตนเองและสอดคล้ อ งกั บ ทางวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ.1)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

สหกิจศึกษา
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
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ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
รู้จ ักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่
✓
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงาน
ร่วมกับผู้อ ื่นทั ้ งในฐานะผู้นำและผู้ ตามได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภ าพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรัก
องค์กร
มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้าน
✓
เทคโนโลยีและการรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสื่ อสาร การนำเสนอข้ อมูลทั้ งทางวาจาและลาย
✓
ลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนำเสนอ
ที่เหมาะสม
สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อ
✓
ประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี
✓
เพื ่ อประกอบวิ ช าชี พในสาขาที ่ เกี ่ ยวข้ องได้ อย่ างถู กต้ องและ
ปลอดภัย
สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
✓
มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน
(project oriented)
สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
✓
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ.1)

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

สหกิจศึกษา
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา 5102701 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา 5103701 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 หรือ
รายวิชา 7293701 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา 5104701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ
รายวิชา 7294701 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาการทำงานของสถานประกอบการที่เข้าฝึกโดยให้ได้ระยะเวลาการฝึกรวมครบตามกำหนด
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
การทำโครงการพิเศษ มีจ ำนวน 3 หน่ว ยกิต โดยจัดแบ่งนักศึกษาในการทำโครงการพิเศษกลุ่มละ
2-3 คน ทำโครงการพิเศษตามโจทย์ที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการนำเสนอโครง
ร่างโครงการพิเศษแล้วดำเนินการทำโครงการพิเศษจนเสร็จสิ้น และนำเสนอผลงานของโครงการพิเศษทั้งใน
รูปแบบรายงานและการนำเสนอในที่ประชุมจนผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดั บ
ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน
4. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้
6. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านเทคโนโลยี
7. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
8. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
9. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
10. สามารถประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อสารที ่ ท ั นสมั ยได้ อย่ างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
11. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย การ
เลือกใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม
12. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง
13. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
5.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จำนวนหน่วยกิต
3(0-6-3)
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5.5 การเตรียมการ
1. อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์
ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามการทำงานของนักศึกษา
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
4. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การทำงานนอกเวลา
5. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งของคณะ
และมหาวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา และคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการพิเศษ
2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำงานโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำ
วิชา พูดคุยและตรวจสอบเอกสารรายงาน
3. ประเมิน การนำเสนอผลงานในรูป แบบสื่ อคอมพิว เตอร์ และชิ้ นงาน โดยอาจารย์ประจำวิช าและ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการพิเศษ
4. ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอน รายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความชำนาญทักษะทางวิชาชีพ อาทิเช่น
- การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
- การเขียนแผนธุรกิจอาหาร

2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ปฏิ บ ั ต ิ ง านในสาขาวิ ช าชี พ ไม่ ต ่ ำ กว่ า 180 ชั ่ ว โมง
ตลอดหลักสูตร เช่น
1. ร่ ว มกิ จ กรรมการผลิ ต และจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ร่วมกิจกรรมพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจอาหาร
3. ร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร
และแผนธุรกิจอาหาร
1. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80
2. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีความ
พอเพียงเป็นฐานในการดำเนินชีวิต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และ
ความซื่อสัตย์สุจริต
(2) ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกิดจากการ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม
(3) ฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียนตรงต่อ
เวลา การแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(4) อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษา
(5) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ
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2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรียน
(2) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
(4) ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ความสนใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ ในขณะเรียน
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีว ิ ตใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
(2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจหลักการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการ จาก
แหล่งที่หลากหลาย
(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับ
การพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด
(5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเอง
(6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น อันจะ
นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก
(2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ
(3) ให้ความสำคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
(4) เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
(5) สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการ
(6) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล
(7) บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษานำเสนอความคิดเห็น
และถาม-ตอบในชั้นเรียน
(8) มีความรู้ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีว ิ ตใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
เช่น ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
(2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ทำ แบบฝึกหัด การสอบย่อย สอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค
(3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
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(4) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาโดยมี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
กำหนดแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ไปจนถึงได้ผลของ
การคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
(3) มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ
ได้
(4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการตั้งคำถาม ฝึกการคิดในหลากหลายรูปแบบ
(2) เน้นการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ
(3) จัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน
(4) สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ ความตั้งใจใน
การแสวงหาความรู้
(2) สังเกตวิธีคิดในการตั้งคำถาม หาคำตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา
(3) อาจารย์จัดสอบเพื่อประเมิน
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและรู้ถึง
คุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อื่น
(3) วางตัว และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
(4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ
(6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา
(2) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ ภ าคสนามโดยให้ น ั ก ศึ ก ษาแสดงออกถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
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(3) สอนเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(4) สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีน้ำใจต่อผู้อื่น
(5) สอนเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหาในการทำงาน
เป็นกลุ่ม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
(2) ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพื่อนนักศึกษา
(3) ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างจัดกิจกรรม
(4) แบบฝึกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพื้นฐานของ
หลักการทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและวาระที่แตกต่างกัน
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอข้ อ มู ล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มี
ต่อชีวิตและสังคม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์
บนหลักการทางวิชาการได้
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โ ลก
ปัจจุบัน
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
และสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) จัดการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
(3) สอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
(4) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่าง
(5) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และทำกิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม
(6) แนะนำนักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้สอนได้ และศึกษาจาก
website สื่อการสอน e–learning ได้
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2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน
(2) ประเมินผลจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
(3) ประเมินผลจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
(4) การนำเสนอผลงานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
(5) แบบฝึกหัด แบบทดสอบ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
(6) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอผลงาน
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ ตาม มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลำดับ ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในศิลปวัฒนาธรรมไทย
(3) จัดกิจกรรมเพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้นำและฝึกการรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน
เป็นทีม
(4) มอบหมายงานโดยการให้นักศึกษามีการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการ
แก้ปัญหาและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
(5) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีการส่งเสริมให้กำลังใจนักศึกษาที่มีคุ ณธรรม
จริยธรรมมีความ เสียสละ และทำประโยชน์ต่อสังคม
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1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานที่ได้มอบหมาย
ตามระยะเวลาที่กำหนด การมีระเบียบวินัย และการแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(2) ประเมินจากการมีภาวะความเป็นผู้นำและการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกคณะ
โดยพร้อมเพรียงกันของนักศึกษา
(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงานผู้อื่น
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม
(5) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
2) ความรู้
2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐานการ
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส ำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
(3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน
(4) สามารถบูรณาการความรู้ ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปั ญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได้
2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
(2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง
(3) จั ดให้ ม ี การเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ ง ทั ้ งการเรี ยนการสอนในชั ้ นเรี ย นและ
นอกชั้นเรียน
(4) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายในและภายนอก
(5) จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน
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(4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
3) ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มี จ ิ น ตนาการและความยื ดหยุ่ นในการปรับ ใช้ อ งค์ ค วามรู ้ ทางด้า นเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม
ได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีการอภิปรายในชั้นเรียนในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(2) ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู้ที่มีมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ
(3) จัดให้มีการเรียนรู้รายวิชาโครงการพิเศษและสัมมนา เพื่อให้นักศึกษามีทั กษะ
การคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล
3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(2) แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
(3) ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เช่น ผลงานของโครงการ
พิเศษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการสัมมนา เป็นต้น
(4) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื ่ อ สารกั บ กลุ ่ ม คนที ่ ห ลากหลาย สามารถสนทนาทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถใช้ความรู้ ในสาขาวิ ช าชี พ
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ท างด้ า นเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและ
ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และมีความรักองค์กร
(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็น
(2) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและมีภาวะผู้นำ
(3) ให้การส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
(4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานและให้แนวทางในการ
ปรับตัวที่ดี
4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตามขณะทำ
กิจกรรมร่วมกัน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการทำงานกลุ่ม การนำเสนอ
ผลงานกลุ่ม
(3) ประเมินจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในงานที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์มอบหมาย
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศทางคณิต ศาสตร์ห รือ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพ
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพั ฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตั วเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์
จำลอง
(3) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติความเห็น
ของกลุ่ม
(4) จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ด้านเทคโนโลยี
5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
ตรงตามความต้องการ
(2) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล
(3) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นในประเด็นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
6) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
6.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
(1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริห ารจัดการ การวางแผน การบริห ารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
(4) มี ท ั ก ษะปฏิ บ ั ต ิ แ ละความสามารถในการทำงานรู ป แบบโครงงาน ( project
oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
6.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
(1) ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการ
การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง
(3) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(4) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน
(5) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
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6.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
(1) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย
(2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งสามารถอธิบาย
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถ
แนะนำแนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได้
(3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการโครงการ
(4) สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา
(5) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
(6) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ
(7) ผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน
(8) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ
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2.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs : Program Learning Outcomes) หมวดวิชาเฉพาะ
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Cognitive Domain
Phychomotor Affective
(Knowledge)
Domain
Domain
ลำดับ
Bloom’s Taxonomy
(Skills)
(Attitude)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ที่
(Revised)
R U Ap An E C
S
At

PLO1 แสดงออกถึงความซื่ อสั ตย์ สุจริต มีว ินัย เสียสละ มี ภาวะความเป็ นผู้นำและผู้ ตามที ่ ดี  
มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ

PLO2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิตและธุรกิจ  
อาหาร
 
PLO3 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหารและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้

PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตอาหารอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณ
ของนักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหาร

PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการขาย การผลิต และการจัดการในธุรกิจอาหาร
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

PLO6 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบและอาหารในท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหารท้องถิ่นได้


PLO7 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม

PLO8 สามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารกับศาสตร์อื่นได้
 
PLO9 สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม
 

PLO10 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบและ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้
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Phychototor Domain (Skills) และ Affective Domain (Attitude)
2. ความหมายของสัญลักษณ์ในตารางช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
“R” หมายถึง Remembering
“U” หมายถึง Understanding
“An” หมายถึง Analyzing
“E” หมายถึงEvaluating
“S” หมายถึง Skills
“At” หมายถึง Attitude
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Cognitive Domain
Phychomotor Affective
(Knowledge)
Domain
Domain
ลำดับ
Bloom’s Taxonomy
(Skills)
(Attitude)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ที่
(Revised)
R U Ap An E C
S
At
 

PLO11 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล สำหรับ
การปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นเทคโนโลยี ก ารจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 

PLO12 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการประกอบอาชีพได้
อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
 
PLO13 มีแนวคิดผู้ประกอบการและสามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจอาหารได้
  
PLO14 สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารสมัยใหม่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  

PLO15 สามารถปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
หมายเหตุ : 1. สัญลักษณ์ หมายถึง ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับ Cognitive Domain (Knowledge) ตาม Bloom’s Taxonomy (Revised),
“Ap” หมายถึง Applying
“C” หมายถึง Creating

มคอ.2
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มคอ.2

2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

82

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร
PLO 1, 4
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพและการ
PLO 2, 3, 4, 5
จัดการธุรกิจอาหารได้
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม
PLO 6, 8, 9, 14
ผลิตภัณฑ์อาหาร
4. มีทักษะปฏิบัติและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพได้
PLO 7, 9
5. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 10
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 11, 12
7. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิด ขึ้นในธุรกิจอาหารและก้าวทั น ความ
PLO 13, 14, 15
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ

มคอ.2

มคอ.2
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2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)
ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
PLOs

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

5. ทักษะการ
6. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ปฏิบัติงาน
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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มคอ.2

PLO1 แสดงออกถึ ง ความซื ่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ว ิ นั ย
เสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มี
 
จ ิ ตสาธารณะ ม ี จ ิ ตสำน ึ กในการเป็ น
ผู้ประกอบการ
PLO2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิตและ

ธุรกิจอาหาร
PLO3 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
อาหารและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็น
 
ผู้ประกอบการได้
PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณ


ของนักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหาร

3. ทักษะทาง
ปัญญา

มคอ.2
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ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
PLOs

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
6. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ปฏิบัติงาน
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
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PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ขาย การผลิต และการจัดการในธุรกิจอาหาร
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
PLO6 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบและ
อาหารในท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นได้
PLO7 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการ
ทำงานร่ ว มกั บ สถานประกอบการได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
PLO8 สามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารกับ
ศาสตร์อื่นได้
PLO9 สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการ
และทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม
PLO10 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบและ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้

1. คุณธรรม
จริยธรรม
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ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
PLOs

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
6. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ปฏิบัติงาน
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์  หมายถึง ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี)
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PLO11 สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ก าร
จัดการผลิตภัณฑ์อาหารในยุคดิจิทัลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
PLO12 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับ
การสื ่ อสารในการประกอบอาชี พได้ อย่ า ง
ถูกต้องและตรงประเด็น
PLO13 มีแนวคิดผู้ประกอบการและสามารถวางแผน
ในการดำเนินธุรกิจอาหารได้
PLO14 สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิดใหม่ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์
ธุรกิจอาหารสมัยใหม่ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
PLO15 สามารถปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

1. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.2
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2.2.5 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

มคอ.2

PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตอาหาร (1) สร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญ
ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภั ย
ของคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของอาหาร รวมทั้ ง
ตามจรรยาบรรณของนั ก ผลิ ต
สอดแทรกความรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณใน
อาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยี
การประกอบอาชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ
ที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหาร
ผู้ประกอบการวิชาชีพ

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานที่ได้มอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด การมี
ระเบี ย บวิ น ั ย และการแต่ ง กายตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงาน
ผู้อื่น
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดย
ประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
(4) ประเมิ นจากความสามารถในการเลื อกใช้ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานรวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
(5) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการทำงาน
กลุ่ม การนำเสนอผลงานกลุ่ม และการไปปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการ
(1) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงาน
ผู้อื่น
(2) การทดสอบย่อย
(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(4) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต มี (1) กำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงต่อ
วินัย เสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำ
เวลา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และผู ้ ตามที ่ ดี มี จ ิ ตสาธารณะ มี (2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา สร้างการ
จิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
รับรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความสำคัญ
ของความซื่อสัตย์ มีวินัย เสียสละ มีความรับผิดชอบ และมี
จิตสาธารณะ
(3) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ และ
มีจิตสาธารณะ
(4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามี
ความรักในองค์กรและมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้

มคอ.2

87
ผลลัพธ์การเรียนรู้
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(8)
(9)

(5)
(6)
(7)
(8)

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์
มอบหมาย
ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ
ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างปลอดภัย
ประเมิ นจากความรั บผิ ดชอบและความเอาใจใส่ ในการ
ทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงานกลุ่ม
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(7)

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง
การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การประกอบธุ รกิจอาหาร ให้นักศึกษาได้ ศึ กษาและฝึ ก
อภิปรายในชั้นเรียน
ให้ ลงมื อปฏิ บ ั ต ิ จริ งโดยนำความรู ้ ท ี ่ ม ี มาวิ เคราะห์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารใช้ เ ครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ พ ื ้ น ฐานรวมถึ ง
เทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ

มคอ.2

มคอ.2

88
ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(1)
(2)
(3)
(4)

การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาคและปลายภาค
ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน
ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เช่น ผลงานของโครงการพิเศษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
และการสัมมนา เป็นต้น
(5) ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ
(6) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล
(7) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิ ด เห็ น ในประเด็ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(8) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย
(9) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
(10) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ
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2. ด้านความรู้
PLO2 ม ี ค ว า ม ร ู ้ พ ื ้ น ฐ า น ท า ง ด ้ า น (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้กรณีศึกษา
จั ด การด้ า นการผลิ ต และธุ ร กิ จ
อภิปรายกลุ่มย่อย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมถึง
อาหาร
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั้ งใน
รูปแบบการแสดงความคิดเห็ นส่วนตัว และการสรุ ปมติ
ความเห็นของกลุ่ม
(2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง
(3) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(4) จั ดกิ จกรรมสั มมนาเพื ่ อแลกเปลี ่ ยนประสบการณ์ ห รื อ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
(5) ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารใช้ เ ครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ พ ื ้ น ฐานรวมถึ ง
เทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
(6) จั ด ฝึ กประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ในภาคปฏิ บ ั ต ิ เพื ่ อให้
นักศึกษาสามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้

มคอ.2

มคอ.2

89
ผลลัพธ์การเรียนรู้
PLO3 มี ค วามรู ้ เ บื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ การ (1)
ประกอบธุ รกิ จอาหารและทั กษะ
พื ้ น ฐานที ่ จ ำเป็ น ต่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการได้
(2)

(4)
(5)

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินจากการจัดทำรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้น
เรียน
(4) ประเมินผลจากการปฏิบัติในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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(3)

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้กรณีศึกษา
อภิปรายกลุ่มย่อย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมถึง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั้งใน
รูปแบบการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติ
ความเห็นของกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุ คคลเพื่ อให้นักศึ กษามี
ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การประกอบธุ ร กิ จ อาหาร ให้ น ั กศึ ก ษาได้ ศ ึ ก ษาและ
วิเคราะห์ตามโจทย์ที่กำหนด
จัดวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหาร
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยให้นักศึกษามี
การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย และร่วมกับสถานประกอบการ

มคอ.2

มคอ.2

90
ผลลัพธ์การเรียนรู้
PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตอาหาร (1)
ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภั ย
ตามจรรยาบรรณของนั ก ผลิ ต
อาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหาร
(2)
(3)
(4)

(6)
(7)

(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงาน
ผู้อื่น
การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาคและปลายภาค
ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์
มอบหมาย
ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ
ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างปลอดภัย
ประเมิ นจากความรั บผิ ดชอบและความเอาใจใส่ ในการ
ทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงานกลุ่ม
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กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
สร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญ
ของคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของอาหาร รวมทั้ ง
สอดแทรกความรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ
ผู้ประกอบการวิชาชีพ
มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง
การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การประกอบธุ รกิ จอาหาร ให้ น ั กศึ กษาได้ ศ ึ กษาและฝึ ก
อภิปรายในชั้นเรียน
ให้ ลงมื อปฏิ บ ั ต ิ จริ งโดยนำความรู ้ ท ี ่ ม ี มาวิ เคราะห์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง

มคอ.2
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(9)
PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงาน (1)
ด้ านการขาย การผลิ ต และการ
จั ดการในธุ รกิ จ อาหารขนาดเล็ ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
(2)
(3)

(5)
(6)
(7)

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(4) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์
มอบหมาย และรายงานการปฏิบัติการ
(5) ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ
(6) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างปลอดภัย
(7) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
(8) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ
(9) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ
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กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้กรณีศึ กษา
อภิปรายกลุ่มย่อย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมถึงเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบ
การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติความเห็ น
ของกลุ่ม
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยจัดให้มีการเรียนรายวิชา
การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหารในสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพ
ให้การส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี
สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
เสริ ม ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ จาก
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง

มคอ.2

92
ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(1)
(2)
(3)
(4)

ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล
(5) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิ ด เห็ น ในประเด็ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
PLO6 สามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ ่ ม ให้ แ ก่ (1) มอบหมายงานโดยการให้นักศึกษามีการเลือกใช้เทคโนโลยี
วัตถุดิบและอาหารในท้องถิ่นเพื่ อ
อย่ างเหมาะสมในการแก้ ป ั ญหาและสามารถวิ เคราะห์
ยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
อาหารท้องถิ่นได้
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น กรณีศึกษาการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(3) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและอาหาร
ท้ องถิ ่ น เช่ น การบรรยายโดยวิ ท ยากร เพื ่ อยกระดั บ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
(4) ให้ ลงมื อปฏิ บ ั ต ิ จริ งโดยนำความรู ้ ท ี ่ ม ี ม าวิ เคราะห์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
(5) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กันและมีภาวะผู้นำ
(6) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เช่น การบรรยายโดยวิทยากร การศึกษาดูงาน
การลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์ชุมชน
(7) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในระหว่างการฝึ ก
ประสบการณ์
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เช่น รายงานงานวิจัยหรือการสัมมนา เป็นต้น
ประเมิ นตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิ บ ั ต ิ ข อง
นักศึกษา
ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล
ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิ ด เห็ น ในประเด็ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน
ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศน์
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กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
PLO7 สามารถประยุ กต์ ใช้ ความรู ้ และ (1) กำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงต่อ
ทักษะในการทำงานร่วมกับสถาน
เวลา และการแต่ งกายตามระเบี ยบของมหาวิ ทยาลั ย /
ประกอบการได้อย่างเหมาะสม
องค์กร และจัดกิจกรรมเพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้นำและฝึก
การรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
(3) มอบหมายงานโดยการให้นักศึกษามีการเลือกใช้เทคโนโลยี
อย่ างเหมาะสมในการแก้ ป ั ญหาและสามารถวิ เคราะห์
ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
(4) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีการ
ส่งเสริมให้กำลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ
เสียสละ และทำประโยชน์ต่อสังคม
(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
(6) จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ ว ิชาชีพ และสหกิ จ
ศึกษาในสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพ
(7) ให้ ลงมื อปฏิ บ ั ต ิ จริ งโดยนำความรู ้ ท ี ่ ม ี มาวิ เคราะห์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ
(8) จัดให้มีการเรียนรู้รายวิชาโครงงานและสัมมนา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล
(9) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กันและมีภาวะผู้นำ
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กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้

(1) ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(3) ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เช่น รายงานงานวิจัยหรือการสัมมนา เป็นต้น
(4) ประเมิ นตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิ บ ั ต ิ ข อง
นักศึกษา
(5) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล
(6) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิ ด เห็ น ในประเด็ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน
(7) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศน์
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(10) ให้การส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เช่ น การศึ ก ษาดู ง าน การฝึ ก
ประสบการณ์กับสถานประกอบการ
(11) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี
PLO8 สามารถบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ (1) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี การจั ด การ
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
ผลิตภัณฑ์อาหารกับศาสตร์อื่นได้ (2) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก
(3) จัดให้มีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์ว ิชาชี พ และสหกิ จ
ศึกษาในสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพ
(4) ให้ ลงมื อปฏิ บ ั ต ิ จริ งโดยนำความรู ้ ท ี ่ ม ี มาวิ เคราะห์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ
(5) จัดให้มีการเรียนรู้รายวิชาโครงงานและสั มมนา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล
(6) จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้
ด้านเทคโนโลยี
(7) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง

มคอ.2
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มคอ.2

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
(1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็น
(2) การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน
(3) การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
(4) คุณภาพของรายงาน การนำเสนอ และผลงาน
(5) การตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น
(6) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(7) การนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เช่น ผลงาน
ของโครงการพิเศษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการ
สัมมนา เป็นต้น
(8) ประเมิ น ตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิ บ ั ต ิ ข อง
นักศึกษา
(9) ประเมินจากการนำเสนอ การแก้ปัญหา การตอบคำถาม และ
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น รวมทั้งความสามารถในการ
อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(10) สังเกตจากพฤติกรรม
(11) ประเมิ น จากการสื ่ อ สารด้ ว ยภาษาพู ด ขณะเรี ย น การ
นำเสนอและการร่วมกิจกรรม
(12) ประเมิ นจากความรั บผิ ดชอบและความเอาใจใส่ ใ นการ
ทำงานกลุ่ม
(13) ประเมินจากความครบถ้วนสมบูรณ์ ของเนื้ อหาในงานที่
ได้รับมอบหมาย
(14) ประเมินจากการนำเสนอ และการตอบคำถาม
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PLO9 สามารถนำเสนอแนวคิด ที่ถูกต้ อง (1) สอนสอดแทรกเนื้ อหา ข่าวสาร และกิจกรรมที่ เกี่ ยวกั บ
ตามหลั กการและทฤษฎี ได้ อย่ าง
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และความรับผิดชอบใน
เหมาะสม
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
(2) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น กรณีศึกษา
หรือสถานการณ์จำลอง การอภิปราย นำเสนอ
(3) สอนโดยให้ความรู้ในภาพรวมก่อนเข้าสู่บทเรียน การอธิบาย
ระหว่างเรียน และการสรุปความรู้หลังเรียน
(4) สอนโดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม เชื่อมโยงความรู้
จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่ง และเชื่อมโยงทฤษฎีส ู่การ
ปฏิบัติการ
(5) สอนด้วยวิธีการผสมผสาน ได้แก่ การบรรยายประกอบสื่ อ
เทคโนโลยีและเอกสารประกอบการสอน การฝึกปฏิบัติ การ
เรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียน
โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
(6) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
(7) การอภิปราย การนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(8) มอบหมายงานสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
(9) มอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
หรือสถานการณ์จำลอง
(10) ให้ ลงมื อปฏิ บ ั ต ิ จริ งโดยนำความรู ้ ท ี ่ ม ี มาวิ เคราะห์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ

มคอ.2
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO10 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ (1) จัดกิจกรรมเพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้นำและฝึกการรับผิดชอบ (1) ประเมิ นจากการมี ภาวะความเป็ นผู ้ นำและการเข้ าร่ ว ม
ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่ น
ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
กิ จกรรมทั ้ งในและนอกคณะ โดยพร้ อมเพรี ย งกั น ของ
ได้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ (2) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด
นักศึกษา
กระตือรือร้นในการเรียนรู้
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดย
(3) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
กันและมีภาวะผู้นำ
(3) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็น
ผู้นำและผู้ตามขณะทำกิจกรรมร่วมกัน
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(11) สอนให้รู้จักการอธิบายอย่างมีเหตุมีผลและมีการอ้างอิ ง (15) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ ไข
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล
(12) สอนแบบกลุ่มร่วมมือ เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
(16) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
(13) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
คิ ด เห็ น ในประเด็ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
และภายนอกจัดรูปแบบ
เหมาะสม
(14) การเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้ (17) ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ
(15) การมอบหมายงาน
(16) เสริ ม ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ จาก
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
(17) จั ดกิ จกรรมสั มมนาเพื ่ อแลกเปลี ่ ยนประสบการณ์ ห รื อ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
(18) สนับสนุนให้นักศึ กษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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(5) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน (4) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการทำงาน
และภายนอก เพื่อปลูกฝังทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
กลุ่ม การนำเสนอผลงานกลุ่ม
(6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน (5) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี
พร้อมทั้งสามารถอธิ บาย วิเคราะห์ปัญหาที่ เกิ ด วิธ ีการ
(7) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน เพื่อปลูกฝั งให้
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแนะนำ
นักศึกษามีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานร่วมกับ
แนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได้
ผู้อื่นได้
(6) ผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน

มคอ.2

(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน รายงาน
การปฏิบัติการ
(4) ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เช่น รายงานงานวิจัยหรือการสัมมนา เป็นต้น
(5) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์
มอบหมาย
(6) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ ความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานรวมถึงความเข้าใจใน
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
(7) ผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน
(8) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ
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5. ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO11 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการ
ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีการ
และสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการ
ส่งเสริมให้กำลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ
ปฏิบ ัติงานด้ านเทคโนโลยี ก าร
เสียสละ และทำประโยชน์ต่อสังคม
จั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในยุ ค (2) ประเมิ นจากความสามารถในการเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ที่
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานรวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
(3) มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
(4) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง
(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
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(6) ให้ ลงมื อปฏิ บ ั ต ิ จริ งโดยนำความรู ้ ท ี ่ ม ี มาวิ เคราะห์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ
(7) จัดให้มีการเรียนรู้รายวิชาโครงงานและสัมมนา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล
(8) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
(9) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(10) เสริ ม ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ จาก
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ จำลอง
(11) ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ พื้นฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
(12) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน
(13) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
PLO12 ส า ม า ร ถ ใ ช ้ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ (1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด (1) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
มอบหมาย
ในการประกอบอาชี พได้ อ ย่ า ง (2) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน (2) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
ถูกต้องและตรงประเด็น
และภายนอก
คิ ด เห็ น ในประเด็ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
(3) เสริ ม ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ จาก
เหมาะสม
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
(3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
พร้อมทั้งสามารถอธิ บาย วิเคราะห์ปัญหาที่ เกิ ด วิธ ีการ
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กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
(4) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแนะนำ
แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบการแสดง
แนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได้
ความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติความเห็นของกลุ่ม
(4) สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา
(5) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน
(5) ผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน
(6) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

มคอ.2

การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็น
การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน
การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
คุณภาพของรายงาน การนำเสนอ และผลงาน รายงานการ
ปฏิบัติการ
ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เช่น ผลงาน
ของโครงการพิเศษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการ
สัมมนา เป็นต้น
ประเมินจากการนำเสนอ การแก้ปัญหา การตอบคำถาม
และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น รวมทั้งความสามารถ
ในการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ประเมินจากความรั บผิ ดชอบและความเอาใจใส่ ในการ
ทำงานกลุ่ม
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6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
PLO13 มี แ นวคิ ด ผู ้ ป ระกอบการและ (1) สอนสอดแทรกเนื้ อหา ข่าวสาร และกิจกรรมที่ เกี่ ยวกั บ
สามารถวางแผนในการดำเนิ น
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และความรับผิดชอบใน
ธุรกิจอาหารได้
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
(2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง การอภิปราย
นำเสนอ
(3) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง
(4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(5) มอบหมายงานสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
(6) มอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
หรือสถานการณ์จำลอง
(7) ให้ ลงมื อปฏิ บ ั ต ิ จริ งโดยนำความรู ้ ท ี ่ ม ี ม าวิ เคราะห์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ
(8) มีการอภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล
ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิ ดเห็ นในประเด็ นทางเทคโนโลยี สารสนเทศได้ อย่ าง
เหมาะสม
ประเมิ น จากความสามารถนำเครื ่ อ งมื อ ที ่ ม ี อ ยู ่ ม า
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ
ประเมิ น จากทั ก ษะการใช้ เ ครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย
ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ ์ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านให้ บ รรลุ
เป้าหมาย พร้อมทั้งสามารถอธิบาย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถ
แนะนำแนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได้
ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ
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กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(9) สอนให้รู้จักการอธิบายอย่างมีเหตุมีผลและมีการอ้างอิ ง
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ การถามตอบ
(10) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
(11) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กันและมีภาวะผู้นำ
(12) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
(13) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี
(14) เสริ ม ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ จาก
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
(15) จั ดกิ จกรรมสั มมนาเพื ่ อแลกเปลี ่ ยนประสบการณ์ หรื อ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
(16) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(17) ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
(18) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
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PLO14 สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิด
วิ เ คราะห์ แก้ ป ั ญ หา และการ
สร้ างแนวคิ ดใหม่ ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ธุรกิจอาหารสมัยใหม่
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้

(1) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานรวมถึงความเข้าใจในผลกระทบที่
เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
(2) ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เช่น รายงานงานวิจัยหรือการสัมมนา เป็นต้น ประเมินตาม
สภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
(4) ประเมินจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
(5) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์
มอบหมาย
(6) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
(7) ผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน
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กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(19) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน
(20) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
(1) มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
(2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง
(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
(4) ให้ ลงมื อปฏิ บ ั ต ิ จริ งโดยนำความรู ้ ท ี ่ ม ี ม าวิ เคราะห์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ
(5) จัดให้มีการเรียนรู้รายวิชาโครงงานและสั มมนา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล
(6) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ย วข้ อง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความคู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(7) เสริ ม ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ จาก
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ จำลอง
(8) ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี
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(9)
PLO15 สามารถปรับตัวได้ดีในสังคมและ (1)
ก้าวทันสถานการณ์ที่ปลี่ยนแปลง
ได้
(2)

(4)
(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
คุณภาพของรายงาน การนำเสนอ และผลงาน
การตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น
ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ประเมินจากการนำเสนอ การแก้ปัญหา การตอบคำถาม
และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น รวมทั้งความสามารถ
ในการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้
สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็น
ผู้นำและผู้ตามขณะทำกิจกรรมร่วมกัน
ประเมิ นจากการสื ่ อสารด้ ว ยภาษาพู ดขณะเรี ยน การ
นำเสนอและการร่วมกิจกรรม
ประเมิ นจากความรั บผิ ดชอบและความเอาใจใส่ ในการ
ทำงานกลุ่ม
ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิ ดเห็ นในประเด็ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
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กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
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(3)

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
จั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ ฝึ ก ภาวะความเป็ น ผู ้ น ำและฝึ ก การ
รับผิดชอบในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความกระตือรือร้น
ในการติดตามและสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น มอบหมายงานในการ
สืบค้นข้อมูลมานำเสนอและ อภิปรายแสดงความคิดเห็น
เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กันและมีภาวะผู้นำ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี
เสริ ม ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ จาก
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(9) จั ดกิ จกรรมสั มมนาเพื ่ อแลกเปลี ่ ยนประสบการณ์ ห รื อ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
(10) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(11) ฝึกปฏิบัติและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการ การวางแผน การ
บริหารความเสี่ ยง และการรปรั บปรุ งพั ฒนาระบบการ
ทำงาน
(12) ให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

(12)
(13)

(14)
(15)

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้
ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
พร้อมทั้งสามารถอธิบาย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแนะนำ
แนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได้
สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา
ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีความ
พอเพียงเป็นฐานในการดำเนินชีวิต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา
(2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจหลักการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการ จากแหล่งที่
หลากหลาย
(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับการ
พัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด
(5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเอง
(6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาโดยมีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และกำหนด
แนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพื่อการ
พัฒนาตนเอง
(3) มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้
(4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและรู้ถึง
คุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อื่น
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(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ
(6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพื้นฐานของ
หลักการทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและวาระที่แตกต่างกัน
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและ
สังคม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์
บนหลักการทางวิชาการได้
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

1

⚫

⚫

รายวิชา
1

2

3

⚫

⚫

4

1

2

3

4

5

6

3

4

2

3

4

5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 5

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพาไป
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน
รู้ใช้ภาษาไทย
เฮฮาภาษามาเลย์
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
บันเทิงกับภาษาเกาหลี
เพลิดเพลินกับภาษาจีน

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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GESL101
GESL102
GESL103
GESL104
GESL105
GESL106
GESL107
GESL108

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ทักษะชีวิต
ปรัชญาและศาสนา
มนุษย์กับความงาม
วัยใส ใจสะอาด
นักสืบชุมชน
มนุษยชาติ
ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์
นวัตกรรมทำเองได้
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫




⚫



⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫


⚫

⚫

⚫


⚫

⚫

⚫


⚫





⚫







⚫
⚫

⚫









⚫

⚫

⚫

⚫



⚫


⚫





⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫





⚫



⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫











⚫



⚫

⚫





⚫
















⚫


⚫

⚫

⚫


⚫




⚫



⚫

⚫


⚫

⚫







⚫



⚫
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GESH201
GESH202
GESH203
GESH204
GESH205
GESH206
GESH207
GESH208
GESH209
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1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

4

1

2

⚫

⚫

⚫

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

3

4

5

6

2

3

3

4

5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 5

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESS301
GESS302
GESS303
GESS304
GESS305
GESS306

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่
ท้องถิ่นของเรา
อาเซียนร่วมใจ
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
เจ้าสัวน้อย
กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫
⚫

⚫

⚫





⚫





⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫


⚫
⚫

⚫





⚫



⚫

⚫

⚫

GESC401
GESC402
GESC403
GESC404
GESC405
GESC406
GESC407
GESC408

การคิดในยุคดิจิตอล
โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ
ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม
สุขภาพทันยุค
นักค้นคว้าข้อมูล
รู้ทันโลก
นวัตกรรมการเกษตร
การจัดการธุรกิจออนไลน์
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

มคอ.2
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มคอ.2

3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมาย ดังนี้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs)
PLO1 แสดงออกถึ งความซื ่ อสั ตย์ สุ จริ ต มี ว ิ น ั ย เสี ยสละ มี ภาวะความเป็ นผู ้ นำและผู ้ ตามที ่ ดี
มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
PLO2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิตและธุรกิจอาหาร
PLO3 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหารและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้
PLO4 อธิบายหลักการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณของนั กผลิ ต
อาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหาร
PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการขาย การผลิต และการจัดการในธุรกิจอาหาร
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
PLO6 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบและอาหารในท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหารท้องถิน่ ได้
PLO7 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม
PLO8 สามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารกับศาสตร์อื่นได้
PLO9 สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม
PLO10 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบและ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้
PLO11 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล สำหรับ
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO12 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น
PLO13 มีแนวคิดผู้ประกอบการและสามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจอาหารได้
PLO14 สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารสมัยใหม่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
PLO15 สามารถปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

มคอ.2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs)
จำแนกตามรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามกลุ่มวิชา)
รหัสวิชา

รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1
R/U

PLO2
R/U

PLO4
U










PLO5
U

PLO6
U

PLO7
Ap





PLO8
Ap

PLO9
Ap




















































PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15
Ap
Ap
An
An An/E/C An/E/C
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วิชาเฉพาะพื้นฐาน (กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
5101201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร


5101202 อาหารและโภชนาการ


5101204 การคำนวณพื้นฐาน


5102201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจ


อาหาร
5102501 การควบคุมคุณภาพอาหารและการ


ประเมินทางประสาทสัมผัส
5102502 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหาร


และการประเมินทางประสาทสัมผัส
วิชาเฉพาะพื้นฐาน (กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี)


5101203 วัตถุดิบอาหารและสารปรุงแต่ง


5101303 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร


5101304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร


5102001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน


5102503 การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร

5102504 ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจ

อาหาร
5103002 การฝึกอบรมและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี

PLO3
R/U

มคอ.2

110
รหัสวิชา

รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1
R/U

PLO3
R/U

















PLO4
U






PLO6
U

PLO7
Ap

PLO8
Ap

PLO9
Ap






































PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15
Ap
Ap
An
An An/E/C An/E/C























PLO5
U
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5103101 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

ธุรกิจอาหาร
5103102 ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการธุรกิจอาหาร
5103103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อาหาร
5103501 การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

ของอาหาร
5103502 ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและความ

ปลอดภัยของอาหาร
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับเรียน)

3541103 หลักการตลาด
5101101 การสร้างโอกาสในการเป็น

ผู้ประกอบการ

5101301 ธุรกิจเบเกอรี่

5101302 ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่

5101102 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
5102101 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองใน

ธุรกิจอาหาร

5102301 ธุรกิจกาแฟ

5102302 ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ

5102401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

5102402 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

5103001 ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร

5103104 การเขียนแผนธุรกิจอาหาร

5103401 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

PLO2
R/U

มคอ.2

111
รหัสวิชา

รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1
R/U

PLO3
R/U

PLO4
U

PLO5
U



PLO6
U

PLO7
Ap

PLO8
Ap

















PLO9
Ap



























































































































PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15
Ap
Ap
An
An An/E/C An/E/C
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5103402 ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

5103403 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

5103503 การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจ

อาหาร
5103504 ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตในธุรกิจอาหาร
5103601 สัมมนา
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือกเรียน)
5102301 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และ

ธัญพืช
5102302 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

5102303 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

5102304 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

5102305 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม

5102306 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น

5102307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาโครงงาน
5103602 โครงการพิเศษ

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5102701 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยี

การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
5103701 การจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
5103702 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการ

จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2

PLO2
R/U





มคอ.2

มคอ.2
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รหัสวิชา

รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1
R/U

PLO2
R/U

PLO3
R/U

PLO4
U

PLO5
U

PLO6
U

PLO7
Ap

PLO8
Ap

PLO9
Ap

PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15
Ap
Ap
An
An An/E/C An/E/C
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5104701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน











เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
7293701 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน









เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
7294701 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการ











ผลิตภัณฑ์อาหาร
หมายเหตุ : 1. สัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด
2. ความหมายของสัญลักษณ์ในตารางช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
“R” หมายถึง Remembering
“U” หมายถึง Understanding
“Ap” หมายถึง Applying
“An” หมายถึง Analyzing
“E” หมายถึง Evaluating
“C” หมายถึง Creating
“S” หมายถึง Psychomotor Domain (Skills)
“At” หมายถึง Affective Domain (Attitude)

มคอ.2

มคอ.2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs : Program Learning Outcomes)
จำแนกตามรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามลำดับชั้นปี)
รหัสวิชา

รายวิชา

PLO3
R/U





























































PLO4
U

PLO5
U




























PLO6
Ap

PLO7
Ap

PLO8
Ap

PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15
Ap/An Ap/An Ap/An Ap/An An/E An/E/C An/E/C
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PLO2
R/U
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ชั้นปีที่ 1
5101101 การสร้างโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการ
5101102 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
5101201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
5101202 อาหารและโภชนาการ
5101203 วัตถุดิบอาหารและสารปรุงแต่ง
5101301 ธุรกิจเบเกอรี่
5101302 ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
5101204 การคำนวณพื้นฐาน
5101303 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
5101304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3541103 หลักการตลาด
ชั้นปีที่ 2
5102301 ธุรกิจกาแฟ
5102302 ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
5102001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
5102201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจ
อาหาร
5102501 การควบคุมคุณภาพอาหารและการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1
R/U
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รายวิชา

PLO2
R/U

PLO3
R/U

PLO4
U

PLO5
U

























































PLO7
Ap

PLO8
Ap















PLO6
Ap




PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15
Ap/An Ap/An Ap/An Ap/An An/E An/E/C An/E/C
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5102502 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหาร
และการประเมินทางประสาทสัมผัส
5102101 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองใน
ธุรกิจอาหาร
5102401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5102402 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5102503 การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
5102504 ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจ
อาหาร
5102701 เรียนรู้ทักษะปฏิบัตดิ ้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
เลือกเรียน
5102301 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และ
ธัญพืช
5102302 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
5102303 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
5102304 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
5102305 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
5102306 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
5102307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ชั้นปีที่ 3
5103001 ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร
5103002 การฝึกอบรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1
R/U
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รายวิชา

PLO2
R/U

PLO3
R/U

PLO4
U

PLO5
U

PLO6
Ap

PLO7
Ap

PLO8
Ap

PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15
Ap/An Ap/An Ap/An Ap/An An/E An/E/C An/E/C
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5103101 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ธุรกิจอาหาร
5103102 ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการธุรกิจอาหาร
5103103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาหาร
5103104 การเขียนแผนธุรกิจอาหาร
5103401 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
5103402 ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
5103403 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
5103501 การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร
5103502 ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร
5103503 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจ
อาหาร
5103504 ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตในธุรกิจอาหาร
5103601 สัมมนา
5103602 โครงการพิเศษ
5103701 การจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
5103702 เรียนรู้ทักษะปฏิบัตดิ ้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2
7293701 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1
R/U
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รายวิชา

ชั้นปีที่ 4
5104701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
7294701 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1
R/U

PLO2
R/U

PLO3
R/U

PLO4
U

PLO5
U

PLO6
Ap

PLO7
Ap

PLO8
Ap

PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15
Ap/An Ap/An Ap/An Ap/An An/E An/E/C An/E/C
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หมายเหตุ : 1. สัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด
2. ความหมายของสัญลักษณ์ในตารางช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
“R” หมายถึง Remembering
“U” หมายถึง Understanding
“Ap” หมายถึง Applying
“An” หมายถึง Analyzing
“E” หมายถึง Evaluating
“C” หมายถึง Creating
“S” หมายถึง Psychomotor Domain (Skills)
“At” หมายถึง Affective Domain (Attitude)
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes; YLO)
ปีที่
1

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5

2

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9
PLO10

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิตและ
ธุรกิจอาหาร
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหารและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่ อ
การเป็นผู้ประกอบการได้
อธิบายหลักการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณของ
นักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหาร
สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการขาย การผลิต และการจัดการในธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มี ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิตและ
ธุรกิจอาหาร
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหารและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อ
การเป็นผู้ประกอบการได้
อธิบายหลักการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณของ
นักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหาร
สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการขาย การผลิต และการจัดการในธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ วัตถุดิบและอาหารในท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นได้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทำงานร่ว มกับสถานประกอบการได้
อย่างเหมาะสม
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารกับ
ศาสตร์อื่นได้
สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม
แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ
และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
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ปีที่
3

PLO1
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9
PLO10
PLO11
PLO12
PLO13
PLO14

4

PLO15
PLO1
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9
PLO10

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มี ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
อธิบายหลักการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณของ
นักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหาร
สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการขาย การผลิต และการจัดการในธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ วัตถุดิบและอาหารในท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นได้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทำงานร่ว มกับสถานประกอบการได้
อย่างเหมาะสม
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารกับ
ศาสตร์อื่นได้
สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม
แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ
และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารในยุคดิจิทัล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการประกอบอาชีพได้
อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
มีแนวคิดผู้ประกอบการและสามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจอาหารได้
สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิดใหม่
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารสมัยใหม่ตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มี ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบและอาหารในท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นได้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทำงานร่ว มกับสถานประกอบการได้
อย่างเหมาะสม
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารกับ
ศาสตร์อื่นได้
สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม
แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ
และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
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ปีที่
PLO11
PLO12
PLO13
PLO14
PLO15

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารในยุคดิจิทัล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการประกอบอาชีพได้
อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
มีแนวคิดผู้ประกอบการและสามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจอาหารได้
สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิดใหม่
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารสมัยใหม่ตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้เกณฑ์การประเมินตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 หมวด 7 การวัดและประเมินผล ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น
2 ระบบ ดังนี้
1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อให้ได้หน่วยกิตแต่ไม่ได้คิดคะแนน (non-credit)
ระดับการประเมิน
ผลการศึกษา
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟัง (audit) โดยไม่นับหน่วยกิต
ระดับการประเมิน
ผลการศึกษา
S (Satisfactory)
พอใจ
U (Unsatisfactory
ไม่พอใจ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีกระบวนการ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์
ของรายวิชา และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2.1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
2.2.1 สาขาวิชาติดตามประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
2.2.2 มหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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2.2.3 สาขาวิชาติดตามความก้าวหน้า หรือความต้องการการพัฒนาของบัณฑิตเพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใช้เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
3.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3.4 ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.6 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
มหาวิทยาลัย
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
1.4 มีอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการทำงานของอาจารย์ใหม่
1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การร่วมเครือข่าย
วิชาชีพ
2.2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น การวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
2.2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เป็ น กระบวนการจั ด การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโดย
ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้
1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
1.1 การบริ ห ารจั ด การ 1. ก ำ ก ั บ ค ว บ ค ุ ม จ ำ น ว น อ า จ า ร ย์
ห ล ั ก ส ู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
ผู ้ ร ั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต ร โดยอาจารย์
มาตรฐานหลั ก สู ต รฉบั บ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีไม่น้อย
พ.ศ.2558 หลักสูตรระดับ
กว่า 5 คน และประจำหลักสูตรตลอด
ปริญญาตรี ประเภท
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
วิชาชีพ/ปฏิบัติการ
ทั้งนี้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1
หลั กสู ตรไม่ ได้ ยกเว้ นพหุ ว ิ ทยาการ
หรือสหวิทยาการให้เป็นผู้รับผิดชอบได้
อีกหนึ่งหลักสูตร
2. ก ำ ก ั บ ค ว บ ค ุ ม ค ุ ณ ว ุ ฒิ อ า จ า ร ย์
ผู ้ ร ั บผิ ดชอบหลั กสู ตรให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ค ื อ มี ค ุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญญาโท
หรือเทียบเท่ าหรื อดำรงตำแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรื อสั มพันธ์ อย่ างน้ อย
2 คน
3. ส่ ง เสริ ม และติ ด ตามให้ อาจารย์
ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ป ี ย ้ อนหล ั งไม ่ น ้ อยกว่ า
1 เรื่อง
4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด

1.

2.

3.

4.

ผลที่คาดหวัง
หลั ก สู ต รมี อ าจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต รที ่ ท ำหน้ า ที ่ ใ นการบริ ห าร
หลักสูตร จัดการเรียนการสอน โดย
การวางแผน ติ ด ตาม ทบทวนการ
ดำเนิ น งานหลั ก สู ตรและปฏิ บ ัต ิงาน
ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร มากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 คน
หลั ก สู ต รมี อ าจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำ
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
ตรงหรือสัมพันธ์ทั้ง 5 คน
อาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มากกว่า
หรือเท่ากับ 1 เรื่อง
หลักสูตรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตร
และดำเนินการปรับปรุ งหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย ไม่เกิน 5 ปี ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร
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2. บัณฑิต
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม ประเมิ น คุ ณ ภ า พบ ั ณ ฑิ ตตา ม ก ร อ บ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา
ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6
ด้าน โดยประเมินความพึงพอใจจากผู ้ ใ ช้
บัณฑิต
2.2 การได้งานทำของ สำรวจเก็บข้อมูลการมีงานทำหรือประกอบ
ผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปีนับจาก
วันที่สำเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
3.1 การรับนักศึกษาและ 1. ประชุ ม หลั ก สู ต รเพื ่ อ วางแผนการรั บ
การเตรียมความพร้อม
นักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้า
นักศึกษา
ศึกษา
2. หลั ก สู ต รกำหนดเกณฑ์ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการ
คัดเลือกนักศึกษา
3. หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
ดำเนินการรับนักศึกษา
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมทางการเรียน
5. หลั ก สู ต รประเมิ น ระบบกลไกการรั บ
นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา
3.2 การส่งเสริมและ
ระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่
พัฒนานักศึกษา
ปรึกษา
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแลนักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุมการดูแล
การให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา
3. หลักสูตรประขุมประเมินกระบวนการใน
การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาของ
หลักสูตร และการให้คำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวชีวิต

ผลที่คาดหวัง
มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร เฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51
บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ
80
ผลที่คาดหวัง
1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร
2. ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนรู้

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น
2. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ระบบการดูแลให้คำปรึกษาไม่น้อยกว่า
4.00
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4. อาจารย์
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์

แนวทางการปฏิบัติ
ผลที่คาดหวัง
การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
1. หลักสูตรประชุมวางแผนกำหนดทักษะ 1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะที่
ของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะชั ้ น ปี เพื ่ อ ให้
จำเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
นักศึกษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์
อนาคต
ของหลักสูตร
2. นักศึกษามีคุณลักษณะตาม
2. หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยจัดทำเสนอ
ของบประมาณจากมหาวิทยาลัย
3. ห ลั ก ส ู ต ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา
4. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ ไ ขกระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
ระบบการรั บ และแต่ ง ตั ้ ง อาจารย์ ป ระจำ
หลักสูตรและระบบการบริหารอาจารย์
1. หลักสูตรมีร ะบบกลไกการรับ และการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. หลักสูตรจัดทำแผนอัตรากำลังอาจารย์
และแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์
3. หลั ก สู ต รประเมิ น กระบวนการการรับ
และการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง
พั ฒ นากระบวนการการรั บ และการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1. หลั ก สู ต รทำแผนพั ฒ นาตนเองของ
อาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิ การขอตำแหน่ง
ทางวิ ช าการ ศาสตร์ ท ี ่ ส อน วิ จ ั ย การ
จัดการเรียนรู้
2. หลักสูตรมีระบบกลไกการส่งเสริม และ
พัฒนาอาจารย์

ผลที่คาดหวัง
1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการ
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตร
ครบ 5 คนตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 4.00
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการ
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
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แนวทางการปฏิบัติ
3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตนเอง
และติดตามการรายงานผลการพั ฒ นา
ตนเองของอาจารย์
4. หลั ก สู ต รประเมิ น กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาจารย์

ผลที่คาดหวัง

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
ผลที่คาดหวัง
5.1 สาระของรายวิชาใน 1. หลักสูตรตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
หลักสูตร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
หลักสูตร
ประเทศ
2. หลั ก สู ต รศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและ
นักวิชาการ
3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา
ที่จำเป็นเพื่อนำมาพิจารณาในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร
4. หลักสูตรนำผลการประเมินหลักสูตร และ
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร
(มคอ.7) นำมาพิ จ ารณาในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร
5. กำหนดผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้
6. กำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมและ
ทันสมัย
7. หลั ก สู ต รประเมิ น กระบวนการการ
ปรับปรุงหลักสูตร
8. หลั ก สู ต รนำผลการประเมิ นมาปรั บปรุง
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
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5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
5.3 การประเมินผู้เรียน

1.

2.
3.
4.
5.

แนวทางการปฏิบัติ
หลักสูตรประชุมกำหนดอาจารย์ผู้สอนที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในรายวิชา
หลั ก สู ต รดำเนิ น การพิ จ ารณาประชุ ม
มคอ.3 เพื่อตรวจสอบการวางแผนการ
สอน เครื่องมือในการวัดการประเมินผล
ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน และทักษะ
การเรียนรู้ 6 ด้านต้องสอดคล้องกับมคอ.
2 และติดตามการปรับ ปรุ ง มคอ.3 ให้
เป็ น ไปตามแผนการปรั บ ปรุ ง ที ่ ร ะบุ ใ น
มคอ.5
หลั ก สู ต รประชุ ม ติ ด ตาม มคอ.3 ว่ า
อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอน และวัดผล
ประเมิ น ผล เป็ น ไปตามแผนการสอน
หรือไม่
นักศึกษาประเมิน อาจารย์ผ ู้ส อนแต่ ล ะ
รายวิชาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผู้สอนดำเนินการรายงานผลการ
สอน มคอ.5
หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามทักษะ 6 ด้าน ที่ระบุไว้
ใน มคอ.3
หลั ก สู ต รประเมิน กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรั บปรุง
กระบวนการการวางระบบผู ้ ส อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรดำเนินการพิจารณา มคอ.3 เพื่อ
ตรวจสอบการวางแผนการสอน เครื่องมือ
ในการวัดการประเมินผลทักษะการเรียนรู้
ทั้ง 6 ด้าน มีความเหมาะสมหรือไม่
หลักสูตรทวนสอบข้อสอบ
หลักสูตรพิจารณาการกระจายของเกรด
ส่งเกรดตามระบบประกาศผล
นักศึกษาประเมินผู้สอนในเรื่องเครื่องมือ
การวัดผลประเมินผล

ผลที่คาดหวัง
1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในรายวิชา
2. ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในหลักสูตร

1. มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่
น่าเชื่อถือ
2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้
น่าเชื่อถือ
3. มีข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนนำไปพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน
4. มีข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
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แนวทางการปฏิบัติ
6. หลั ก สู ต รประเมิ น กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน
7. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง

ผลที่คาดหวัง

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
ผลที่คาดหวัง
6.1 สิ่งสนับสนุนการ
1. หลั ก สู ต รสำรวจความต้ อ งการสิ่ ง 1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
เรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ประจำ
และพร้อมใช้งาน
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย ทัน
2. หลักสูตรนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
เพื่อจัดลำดับความสำคัญของสิ่งสนับการ 3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาและ
เรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่
3. จั ด ทำคุ ณ สมบั ต ิ ข องสิ ่ ง สนั บ สนุ น การ
น้อยกว่า 4.00
เรียนรู้เพื่อของบประมาณ
4. ดำเนิ น การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ
ราชการ
5. หลั ก สู ต รประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
6. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์
7. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรต้องมีผลการดำเนิน การบรรลุตามเป้าหมายตัว บ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี
การศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

✓

มคอ.2
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินกระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อการพัฒนา
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอน
จะต้องประเมิน ผู้เรีย นว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบคำถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา
ของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่ หากผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรื อสื่อ
การสอน รวมทั้งอาจต้องจัดลำดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และหรือให้มีการประชุม
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ
การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะทำให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจดีขึ้น สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบใน
การสอน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้สื่อการสอนประกอบ
ทั้งนี้ให้ทำทุกรายวิชาที่เปิดสอน และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับและนำไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม หรือสัมมนากลุ่มย่อย จาก
1) นักศึกษาทุกชั้นปี (ตัวแทน) และหรือบัณฑิต
2) ผู้ใช้บัณฑิตและหรือสถานประกอบการ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดำเนินการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล ทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา
กรณีที่พบปัญหาให้จัดลำดับความสำคัญและความจำเป็น เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา
เช่น ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรดำเนินการแก้ไขในภาคการศึกษาต่อไป หรือปัญหาในเชิงนโยบาย
ควรเสนอมหาวิทยาลัยได้รับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับ
สาขาวิชาจะต้องดำเนิน การปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 1 ปี และ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2560
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พ.ศ.2553
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in
Food Product Management
Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (การผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology
(Food Production and Food
Product Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Tech. (Food Production and
Food Product Management)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Technology (Food
Product Management
Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Tech. (Food Product
Management Technology

เปลี ่ ย นเพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ
หลักสูตรที่ปรับปรุง
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1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in
Food Production and Food Product
Management

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเพื่อแสดงความชัดเจนของ
หลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
3. ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตที่เป็นนักการผลิตและนักการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหารสู่การสร้างนวัตกรรมสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
3. ปรัชญาของหลักสูตร
เปลี่ยนเพื่อแสดงความชัดเจนในการ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการผลิตและการ ดำเนินงานของหลักสูตร
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มีคุณลักษณะและทักษะของการเป็น
นักการผลิต นักการขาย นักการจัดการการผลิต การจัดการ
คุณภาพและการจัดการธุรกิจอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการเป็น
ผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ อาหาร สู ่ ก ารสร้ า งนวั ต กรรมสนอง
นโยบายการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เปลี่ยนเพื่อแสดงความชัดเจนในการ
ดำเนินงานของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึก
ในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
การผลิต การจัดการคุณภาพและการจัดการธุรกิจอาหารได้
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
4. มีทักษะปฏิบัติและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการประกอบ
อาชีพได้
5. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมและ
ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
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4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีทักษะในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
2. มีทักษะในการจัดการและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจอาหารได้
3. มี ท ั ก ษะในการสื ่ อ สาร การเจรจาต่ อ รอง และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหาร
4. มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

เปลี่ยนเพื่อแสดงความชัดเจนในการ
ดำเนินงานของหลักสูตร
เปลี ่ ย น เนื ่ อ งจากนางสาวปริยากร
บุญส่ง ลาศึกษาต่อ จึงเปลี่ยนอาจารย์
ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รใหม่ เ ป็ น
นางสาวภัทริยา สังข์น้อย

เปลี ่ ย นเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560

มคอ.2

7. หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต

7. สามารถวิเคราะห์ และแก้ไ ขสถานการณ์เ ฉพาะหน้ า ที่
เกิดขึ้นในธุรกิจอาหารและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสั งคม
และเศรษฐกิจ
5. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต
6. ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นายอิทธิพร แก้วเพ็ง
2. นางนพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
3. นางขนิษฐา พันชูกลาง
(ชื่อ-สกุลเดิม นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด)
4. นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน์
5. นางสาวภัทริยา สังข์น้อย
7. หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
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5. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
6. ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางนพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
2. นางสาวปริยากร บุญส่ง
3. นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน์
4. นายอิทธิพร แก้วเพ็ง
5. นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
33 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 13 หน่วยกิต
และเทคโนโลยี
2.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 20 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
41 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
38 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
35 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
3 หน่วยกิต
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
43 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
และเทคโนโลยี
2.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 31 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
41 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
30 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาการบูรณาการ
การเรียนรู้ร่วมการทำงาน ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
GEL0101

GESL101

ภาษาอังกฤษพาไป
3(3-0-6)
English Adventures
คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ และอวัจนภาษา ผ่าน
สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึก
ปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่กำหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
English vocabulary, expressions, structures and nonverbal language through various types of media such as movies, songs,
online communications and printed matters. Practice English in
designed language situationsnot only inside but also outside classrooms
in order to apply the language use to daily life.

เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้
มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบท
ของรายวิชา
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย
Study and practice skills in listening, speaking, reading and
writing, in Thai for the daily life communication appropriately in various
Thai contexts.
GEL0201
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
English for Today’s World
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดำรงชีวิตใน
โลกปัจจุบัน
Develop learners in using English as a medium to
access and retrieve information for education and daily life applications.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสวิชา
Arts of Using Thai Language
ชื่อวิชา และปรับ
ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ การ คำอธิบายรายวิชาให้
พูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ
มีความทันสมัยและ
Strengthen learners in terms of communicative skills, arts สอดคล้องกับบริบท
of using Thai language, summarizing and briefing, oral presentations and ของรายวิชา
academic writing.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
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GEL0202

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(3-0-6)
English at Work
ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษในบริ บ ทของการทำงาน และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และบริบทอื่น ๆ
ของการทำงาน
Practice English skills in work-related contexts. Make
use of English for job seeking, job applying, job interviewing, and other
work-related contexts.
GEL0304

เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้
มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบท
ของรายวิชา

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GESL106
สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese for Communication
Fun with Japanese
ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น
เพื ่ อ การสื ่ อ สารในชี ว ิ ต ประจำวั น และเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจด้ า นสั งคมและ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น
ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยใช้กิจกรรมการ
บูรณาการทางภาษา

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้
มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบท
ของรายวิชา

มคอ.2

เพลิดเพลินกับภาษาจีน
3(3-0-6)
Happy Chinese
ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้คำศัพท์
และบทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อม
ทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน
The Mandarin Chinese phonetics and the basics of
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary and
dialogues in current contexts. Practice the language skills: listening,
speaking, reading and writing and recognize the intercultural awareness
between Thai and Chinese.

GEL0305

GESL108
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6 )
Chinese for Communication
เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟัง พูด
อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน
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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
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GESL102
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน
3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสวิชา
English for Dream Achievement
ชื่อวิชา และปรับ
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสมั ค รงานที ่ ใ ฝ่ ฝั น คำอธิบายรายวิชาให้
ฝึกการสัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ ของ มีความทันสมัยและ
การทำงาน รวมทั้งการใช้ภาษาอั งกฤษและเทคโนโลยี เพื่อการนำเสนองานใน สอดคล้องกับบริบท
รูปแบบต่าง ๆ
ของรายวิชา
English skills for dream job applications, job interviews,
English conversations in workplace and in various work-related contexts.
Make use of English and technology for a variety of work presentations.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
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Study and practice skills in Japanese, focusing on
The language skills: listening, speaking, reading and
listening and speaking for daily communication and promoting the writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking for daily
understanding of Thai and Japanese cultures.
communication and promoting the understanding of Thai and Japanese
cultures by using various integrated skill activities.
GEL0301

เฮฮาภาษามาเลย์
3(3-0-6)
Malay Language Fun
ทั ก ษะด้า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ยน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
The language skills: listening, speaking, reading and
writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking for daily
communication and promoting the understanding of Thai and Malay
cultures.

เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้
มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบท
ของรายวิชา

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GESL107
บันเทิงกับภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
Korean for Communication
Entertain with Korean
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี
เกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Study and practice skills in listening, speaking, reading
The language skills: listening, speaking, reading and
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking for daily life.

เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้
มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบท
ของรายวิชา

GEL0306

GESL104
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ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6 )
Malay for Communication
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Study and practice skills in listening, speaking, reading
and writing in Malay, focusing on listening and speaking for daily
communication and promoting the understanding of Thai and Malay
cultures.
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มคอ.2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

GEL0303

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Study and practice skills in listening, speaking, reading
and writing in Burmese, listening and speaking for daily life.
GEL0302

GEH0406

เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
Hello Indonesia Language
ทั ก ษะด้า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ยน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
The language skills: listening, speaking, reading and
writing in Indonesian, focusing mainly on listening and speaking for daily
communication and promoting the understanding of Thai and
Indonesian cultures.

เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้
มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบท
ของรายวิชา

-

มคอ.2

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความสำคั ญ และความต้ อ งการสารสนเทศ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศ กลยุ ท ธ์ ก ารสื บ ค้ น สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงและบรรณานุกรม การนำเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 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.

GESL105
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ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Indonesian for Communication
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Study and practice Skills in listening, speaking, reading
and and speaking for daily communication and promoting the
understanding of Thai and Indonesian cultures.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
-

มคอ.2

165
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
GEH0402

GEH0403

GESH202

ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy and Religions
ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและ
ศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ นำ
หลั ก ธรรมมาพั ฒ นาคุ ณภาพชี ว ิ ต ในระดั บ บุ คคล ครอบครั ว สั งคม เพื ่ อ ให้ เ กิ ด
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.

มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GESH203
มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
Human and Aesthetics
Human and Aesthetics
แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี
แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี
และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การตระหนักในคุณค่าความ
Concept and theory of beauty, aesthetic elements in งาม
painting, music and performing arts, beauty in daily life.
Concept and fundamental concepts, theories of
aesthetics, elements of art, music, and performing arts. Apply the
knowledge of aesthetics into daily life and realize the values of
aesthetics.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
ปรับรหัสวิชา

165

ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy and Religions
ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและ
ศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ นำ
หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่ อให้เกิด
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุม่
วิชา และมีการปรับ
คำ อธิบายรายวิชาให้
มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น

มคอ.2

มคอ.2
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-

GEH0401

นำรายวิ ชาวิ ถ ี ล ุ ่ ม น้ ำ
ทะเลสาบสงขลามา
บูรณาการใหม่ เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้
ความเข้าใจและ
เรี ย นรู ้ พ ื ้ น ที ่ ล ุ ่ ม น้ ำ

พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีทักษะชีวิต สำนึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใน
พหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
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.
เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง
3(3-0-6)
Moral Principles Leading to self Sufficiency
ความหมายและคุณค่าของชีวิตหลักธรรมในการดำรงชีวิต การ
ฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนำหลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน
แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Meaning of life, religious teachings for the wellness of
life, mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency
principles in life.
วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
GESS302
ท้องถิ่นของเรา
3(3-0-6)
Songkhla Lake Basin Living
Our Local
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและหรือจังหวัดสตูล
รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสร้างจิตสาธารณะส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง

มคอ.2

GEH0408

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
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GEH0404

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

มคอ.2

167

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
History, physical characteristics, ecology, society,
Study Songkhla and Satun in terms of history, physical ทะเลสาบสงขลา สตูล
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency features, characteristics, ecology, society, economy, cultures, and ways เพิ่มขึ้น
economy and Royal Project. Educate students to have public mind, of life of people around Songkhla Lake and in Satun. Sufficiency
virtues, ethics, and civic duties.
economy, royal projects, public mind enhancing virtues, ethics and civic
duties are also focused.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

GEH0405

GEH0407

GESS306

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
3(3-0-6)
Laws and Creating Good Citizenship
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการป้องกันการทุจริต
Evolution of law, human rights, constitutional law and
fundamental rights based on the constitution. Enhance learners to have
virtues and morality in order to prevent corruption.

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชา กลุ่มวิชา และมี
การปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น

มคอ.2

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Law for Quality of Life
วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการ
ทุจริต
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.

-
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มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Man and Changing World
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์ โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิด
และกิจกรรม จิตสาธารณะ การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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.

มคอ.2

168
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
GEH0409

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลกจาก
ฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
GESS303
อาเซียนร่วมใจ
3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
ASEAN Together
วิชา กลุ่มวิชา และมี
ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนลักษณะของ การปรับคำอธิบาย
สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปัจจัย รายวิชาให้มีความ
ทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่ม ีอ ิท ธิ พลต่อ อุตสาหกรรมบริ การแนวคิ ด เหมาะสมยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรม
การบริการของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน
The origin of lands in the ASEAN community and the
characteristics of multicultural societies in the ASEAN community and
alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and political factors
influencing on the service industry are also focused. Emphasize on the
ideas contributing to service innovations and the factors resulting in
service innovation and service innovation in other countries in ASEAN.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสาร
อย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง
และการก้าวข้ามขีดจำกัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการ
คิดและการคิดเชิงระบบจิตสำนึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิต
และการเรียน การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข

168

GESH201

เพิ่มรายวิชานี้ และนำ
รายวิชาพฤติกรรม
มนุษย์และการพัฒนา
ตนมาบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อให้
นักศึกษาได้รบั ความรู้
ทักษะของชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น

มคอ.2

มคอ.2

169
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้รบั ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน

169

Meaning and importance of life skills; principles,
concepts and theories related to human behavior; self-development in
physical, mind, emotional and social development; contemplation;
dialogue; non-violent communication; transformative Learning; selfawareness and personal development; conflict resolution; holistic;
thinking skills and holistic system thinking; public mind; life skills in the
21st century; study-life balance, good life and happiness.
GESS301
การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่
3(3-0-6)
Living in Modern Society
แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไขสถานการณ์
ตระหนั ก ถึ ง การดำเนิ น ชี ว ิ ต ในสั ง คมสมั ย ใหม่ แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ต นใน
ชีวิตประจำวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม
Concepts, values of life, life skills in current societies,
behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind, problemsolving skills, and the awareness of living in modern societies. Introduce
practical guidelines in everyday lifeand self-adaptation in modern
societies and social situations.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

มคอ.2

มคอ.2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
GESS304

170

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
The King’s Philosophy for Sustainable
Development
หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10
ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก การทรงงาน 23 ข้ อ การบู ร ณาการเพื่ อ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ากตั ว อย่ า งวิ ช า “9 หน้ า จากศาสตร์ พ ระราชา” โดยการปฏิ บ ั ติ
ภาคสนามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s philosophy for sustainable development
focusing on the study of the principles based on the royal policy of King
Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun).
Meaning, principles, theories and practices of the King’s Philosophy derived
from the Royal Projects of King Rama IX (His Majesty King
BhumibolAdulyadej) are discussed. The core principles of understanding,
accessibility and development and philosophy of sufficiency economy are
also studied. The 23 principles of His Majesty's works, integrated
applications of the 9 progression principles based on King Rama IX’s
philosophy are also practiced by attendingfield trips for local development.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้รบั ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การแนวคิด หลัก
ปฏิบัติตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

มคอ.2

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
GESS305
เจ้าสัวน้อย
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
Young Entrepreneurship
นักศึกษาได้รบั ความรู้
การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินธุรกิจ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
นวั ต กรรมและการบริ ห ารจั ด การ การจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น การวิ เ คราะห์ การดำเนินธุรกิจ การ
สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0
จัดการ วางแผนการ
Modern business options, business preparation, ลงทุน
innovation and business management. Financial provision, business
environment analysis, trends of economy and markets in Thailand 4.0
are also focused.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

GESC401

เพิ่มรายวิชานี้ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ
การคิ ด การประยุกต์
ใช้ ชี ว ิ ต ในยุ ค ที ่ มีการ
เปลี่ยน แปลง
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การคิดในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Thinking in The Digital Age
ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของ
การคิ ด กระบวนการคิ ด ตรรกศาสตร์ แ ละการให้ เ หตุ ผ ล การประยุ ก ต์ ท าง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้อุปกรณ์
ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสื บค้นสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล
Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of
thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the
mathematical application to solve daily life problems. Life in the digital
age, the use of digital device and online applications, information
searching and applying and business are also focused in order to know
self-protect in the digital world.

มคอ.2

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
GESC402
โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
Office Automations
นักศึกษาได้รับความรู้
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ในสำนั ก งาน การใช้ โ ปรแกรมประมวลผลคำเพื ่ อ จั ด การงานเอกสาร การใช้ ก า ร ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช้
โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำงาน โปรแกรม นำเสนอ โปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สื่อสารในสำนักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์
ทำงานในอนาคตได้
Office automation content and apply computer skills
to the office work by using word processing program to manage
documents, spreadsheet program for work, presentation program,
communication program in the office, and cloud applications for
information storage.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สุขภาพทันยุค
3(2-2-5)
Modern Health
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความเครียดและการจัดการความเครียด
ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้น ฐานเกี่ยวกับอาหาร การบริโภคอาหาร การ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Health knowledge, stress sand stress management,
health safety, the fundamental knowledge of food, food consumption
and exercise.

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้ า ใจในการ
ดูแลสุขภาพเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
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GESC404

มคอ.2

มคอ.2
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GESC405

GESC406

รู้ทันโลก
3(2-2-5)
World Knowledge
การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์และสรรพสิ่ง การใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน
ระบบนิ เ วศ ตลอดจนองค์ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ โ ลกทั ้ งระบบที ่ น ำไปสู ่ ก าร
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
Explore lifestyles in the fast changing world. The
understanding of the relationship between nature, human and all other
things are also included. The use of energy in daily life and ecosystem
as well as the knowledge of World science leading to the change
towards sustainable lifestyles will be discussed.
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นักค้นคว้าข้อมูล
3(2-2-5)
Information Explorers
การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื ่ อ สื บ ค้ น สารสนเทศ โดยใช้ Database
Searching, OPAC และการจั ด การข้ อ มู ล โดยใช้ Google Application และ
Application อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช้
สารสนเทศอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม พร้ อ มทั ้ ง การนำเสนอสารสนเทศในรู ป แบบที่
หลากหลาย
The Information technology literacy (Database)
Searching, OPAC, and information management by using Google
applications and others. Writing citation and bibliography is practiced.
Skills of using information ethically are focused as well as the
information presentation in different forms is trained.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยี เ พื ่ อ การ
สืบค้น และทักษะการ
ใ ช ้ ส า ร ส น เ ท ศ ที่
หลากหลาย

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ
การธรรมชาติ ระบบ
ของโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

มคอ.2

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
GESC408
การจัดการธุรกิจออนไลน์
3(2-2-5)
เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
Online Business Management
นักศึกษาได้รับความรู้
จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและแนวโน้ม ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ แ น ว
ตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจออนไลน์ ท า ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ
การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์
ธุ ร กิ จ ออนไลน์ ที่
Stimulate the online business startup inspiration. ประสบผลสำเร็จ
Discuss the online market directions and trends, online business
financial instruments, online business media designs, online business
data analysis and online business logistic systems.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Health Care
ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด เพื่อการมี
คุณภาพชีวิต ที่ดีตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผิดทางด้านสุขภาพ
Definition and composition of wellness, integrated
health care exercises and stress management, improvement of the
quality of life and right views of wellness.

-

GES0501

-

มคอ.2

วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
Thinking Analysis
กระบวนการคิ ด วิ ธ ี ค ิ ด คณิ ต ศาสตร์ เ พื ่ อ การตั ด สิ น ใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
Thinking process, ways of thinking, Mathematics
decision making, information technology for data analysis and
presentation.
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GES0702

มคอ.2
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GES0503

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
-

GES0701

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

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

GES0502

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ สิ ่ ง แวดล้ อ มและมลพิ ษ สิ ่ ง แวดล้ อ มใน
ชีวิตประจำวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิตหลัก การอนุ ร ั ก ษ์
พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อนำไปสู่แนวทางการ
วิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

175

อาหารและโภชนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
ของร่างกาย ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สภาวะอาหาร
และโภชนาการในปัจจุบัน
Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional
status, food consumption for wellness, situation of food and nutrition.
GESC403

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Modern Lifestyle and Environment
การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มา
ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบั ติ ให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินชีวิตยุคใหม่

เปลี ่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ
วิ ช า และมี ก ารปรั บ
คำอธิบายรายวิชาให้
มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น

มคอ.2

มคอ.2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

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, World and Nature System, environmental changes and
natural disasters, environmental solutions in real life.

Apply the fundamental knowledge of science and
technology to analyze the situations of natural resources,
environments and disasters to raise responsibility awareness for natural
resources, and environments, including natural resource conservation
and disaster management to be in accordance with modern lifestyles.

GES0601

GESC407

GES0801

เปลี ่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ
วิ ช า และมี ก ารปรั บ
คำอธิบายรายวิชาให้
มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น

-

มคอ.2

งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
Jobs on a Daily Basis
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่อ งมือ ช่า งพื ้นฐาน การ
บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงานระบบสุขภัณฑ์ ระบบ
แสงสว่าง การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้
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.

นวัตกรรมการเกษตร
3(2-2-5)
Agriculture Innovation
ความสำคั ญ ของการเกษตรในชี ว ิ ต ประจำวั น ธุ ร กิ จ เกษตร
เบื้องต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร
เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใ ช้ภูม ิปัญญาท้ อ งถิ่ น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม
Importance of agriculture in daily life, basics of
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity in the
agricultural systems, agriculture for recreation, safe agriculture,
application of local wisdom and revolution in agricultural technology
and innovation.
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นวัตกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
Agriculture for Life
การเกษตรในชีวิตประจำวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตร
ปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร
Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe
agriculture, revolution in agricultural technology.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

มคอ.2
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วัยใส ใจสะอาด
3(3-0-6)
Youngster with Good Heart
การทุ จ ริ ต การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต จิ ต สำนึ ก สาธารณะ การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วมของชุมชน
ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกัน
การทุจริต
Corruption, corruption prevention, public awareness,
distinction of self-interest and common interest, community
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency economy
philosophy for preventing corruption.

นักสืบชุมชน
3(2-2-5)
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
Community Detective
มนุษยศาสตร์
ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น แหล่ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศท้ อ งถิ ่ น การสื บ ค้ น ทรั พ ยากร
สารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การบริการและการ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น
Definition and Importance of local Information, local
wisdom, local sources information, searching for local information, local
information management process, local Information services and
dissemination.
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์

มคอ.2

มคอ.2
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178

มนุษยชาติ
3(3-0-6)
Humankind
เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก ทักษะการ
ดำรงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์
การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดในทุกสถานการณ์
Race of Mankind, civilization, way of life/culture,
relations and communication between humanity; Living on the basis of
ethnic differences, culture and religion; Keeping up with the situation;
Awareness; Living skills in normal and critical conditions; Controlling
human emotional states; Understanding problems and adjusting itself
to survive in every situation.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์

GESH207

ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์
3(2-2-5)
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
Cyber Security and Confidentiality
มนุษยศาสตร์
ความหมาย ความสำคั ญ ของความปลอดภั ย ทางเทคโนโลยี
ยุคดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย แนวทางการ
ป้องกันภัยคุกคามในยุ คดิจิ ทัลที่เกิดจากการใช้เ ทคโนโลยี การวิเคราะห์ และ
กลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุคดิจิทัล ที่
เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหล่านี้เพื่อให้อยู่รอด
โดยไม่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มคอ.2

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Precise definition and considerable importance of
digital technology security, reasonable use of information, ways to
prevent threats in the digital age caused by the usage of technology.
Content analysis and preventive screening of information from
technological media and knowing about fake news in the digital age
caused by the use of technology media. It is necessary to genuinely
have these knowledge and necessary skills to survive without being a
victim of electronic crime.
GESH208
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นวัตกรรมทำเองได้
3(2-2-5)
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
Do It Yourself Innovations
มนุษยศาสตร์
การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเองจาก
วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การทดสอบนวัตกรรม การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพและชีวิตประจำวัน ตลอดจนกลยุทธ์
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์
Creative thinking, knowledge, the model of innovation
and technology, process design and creative innovation by myself from
waste materials or easy to find materials in local, innovation testing and
innovation application for community, careers, and daily life as well as
strategic management and technology for commercial.

มคอ.2

มคอ.2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
GESH209

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่
3(3-0-6)
Local Culture and Modern Identity
ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชน
History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts
environment and local identity from the community learning center.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์

180
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ.2561
กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ.2565
หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

.
5101204

การคำนวณพื้นฐาน
3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
Basic of Calculation
ชื่อวิชาให้มีความ
จำนวนเต็ม เศษส่วน เลขยกกำลัง สมการ การคำนวณพื้นที่ ปริมาตร กระชับและ
รูปทรงต่าง ๆ การแปลงหน่ วย ค่าเฉลี่ยและการกระจายข้ อมู ล ร้อยละ และการ สอดคล้องกับ
ประยุกต์ใช้
เนือ้ หา
Integral number, fraction, logarithm, equation, calculation of
area and volume of various shapes, unit conversion, mean, data
distribution, percentage, and their applications.

181

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5101101 คณิตศาสตร์สำหรับการผลิตและการจัดการ
3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Mathematics for Food Production and Food Product
Management
จำนวนเต็ม เศษส่วน เลขยกกำลัง สมการ การคำนวณพื้นที่ ปริมาตร
รู ปทรงต่ างๆ การแปลงหน่ วย ค่ าเฉลี ่ ยและการกระจายข้ อมู ล ร้ อยละและการ
ประยุกต์ใช้
Integral number, fraction, logarithm, equation, calculation of
area and volume of various shapes, unit conversion, mean, data distribution,
percentage and their applications.
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5101102

5101201

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Culinary Science
คุณสมบัติขององค์ประกอบในอาหาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และลักษณะขององค์ประกอบในอาหารระหว่างการเตรียมและการปรุง ปฏิกิริยา
เคมีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร
ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้
ในการแปรรูป การเสื่ อมเสียและการเน่าเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ใน
อาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
Properties of food components, structural changes and
characteristics of food components during food preparation and
cooking, the related chemical reactions, application of scientific
principles in cooking, fundamentals of microbiology, growth of
microorganisms in food, microorganisms used for food processing,
deterioration and spoilage, control of microorganisms in food and
practical laboratory.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
- ปรับเนื้อหาวิชาให้มี
ความกระชับมาก
ขึ้น โดยคัดเลือก
เนื้อหาที่มีความ
จำเป็นต่อการใช้ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปในอนาคต
- ปรับลดเนื้อหาที่ไม่
มีความจำเป็นออก
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วิทยาศาสตร์สำหรับการผลิตและการจัดการ
1(1-0-2)
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Sciences for Food Production and Food Product
Management
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101103 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5101103 Sciences for Food Production
and Food Product Management Laboratory
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด คุณสมบัติ
ของสสารและการจำแนกสสาร ธาตุ และสารประกอบ สารชี วโมเลกุ ล ระบบนิ เวศ
สิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหาร 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.
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มคอ.2

มคอ.2
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5101103

5101105

เคมีอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการ
1(1-0-2)
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Chemistry for Food Production and Food Product
Management
รายวิ ชาที ่ ต ้ องเรี ยนควบคู ่ ก ั น : 5101106 ปฏิ บ ั ติ การเคมี อาหาร
สำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5101106 Food Chemistry for Food Production
and Food Product Management Laboratory
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของอาหารในระหว่างการแปรรูป การเก็บรักษา และการจัดการเพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- ยกเลิกรายวิชา
- นำเนื้อหาส่วนที่
จำเป็นไปไว้ใน
รายวิชา
วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร
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ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับการผลิตและ
2(0-4-2)
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Sciences for Food Production and Food Product
Management Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101102 วิทยาศาสตร์สำหรับ
การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5101102 Sciences for Food Production
and Food Product Management
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เคมีพื้นฐาน ชีววิทยา
พื้นฐาน และฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Practical laboratory related to basic chemistry, biology and
physics for Food Production and Food Product Management.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

- ยกเลิกรายวิชา
- นำเนื้อหาส่วนที่
จำเป็นไปไว้ใน
รายวิชา
วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

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.
5101106

- ยกเลิกรายวิชา
- นำปฏิบัติการส่วนที่
จำเป็นไปไว้ใน
รายวิชาปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร
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ปฏิบัติการเคมีอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการ
2(0-4-2)
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Chemistry for Food Production and Food Product
Management Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :5101105 เคมีอาหารสำหรับการผลิ ต
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5101105 Food Chemistry for Food Production
and Food Product Management
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและตรวจสอบคุณภาพทาง
เคมีของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ
Practice in chemical composition analysis of food products
and theirs chemical qualities.

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- ยกเลิกรายวิชา
- นำเนื้อหาส่วนที่
จำเป็นไปไว้ใน
รายวิชา
วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร
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จุลชีววิทยาอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการ
1(1-0-2)
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Microbiology for Food Production and Food Product
Management
รายวิชาที่ ต้องเรี ยนควบคู่ก ัน : 5101108 ปฏิบัติการจุลชี ววิ ทยา
อาหารสำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5101108 Food Microbiology for Food
Production and Food Product Management Laboratory
ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้ในการแปรรูป การเสื่อมเสียและการเน่าเสียของอาหาร
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.
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5101108

- ยกเลิกรายวิชา

มคอ.2

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Organization and Modern Management
แนวคิ ด ทฤษฎี ขององค์ การ ประเภทขององค์ การ สภาวะแวดล้ อม
ทางการจัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ
การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ ภาวะผู้นำและการควบคุม การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร
ในองค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- ยกเลิกรายวิชา
- นำปฏิบัติการส่วนที่
จำเป็นไปไว้ใน
รายวิชาปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร
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ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารสำหรับการผลิตและ
2(0-4-2)
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Microbiology for Food Production and Food Product
Management Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :5101107 จุ ลชี ววิ ทยาอาหารสำหรั บ
การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite :5101107 Food Microbiology for Food
Production and Food Product Management
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร
การแปรรูปโดยใช้จุลินทรีย์ การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารเบื้องต้น
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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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
5101001 แนวทางอาชีพและการวางแผนอนาคต
1(1-0-2) 5101101 การสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
1(1-0-2) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
Career Guidance and Future Planning
Entrepreneurship Opportunities Creation
ชื่อวิชา
การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด ในการริ เริ ่ มธุ รกิ จที ่ เกี ่ ยวข้ อ งกั บ ธุร กิจ อาหาร การสร้าง - ปรับคำอธิบาย
กับธุรกิจอาหาร ตลอดจนการวางแผนการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
จิตสำนึกและการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการและอาชีพที่เกี่ยวข้อง รายวิชาให้
Motivational creation of entrepreneurship and related careers กับธุรกิจอาหาร และการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจอาหาร
เหมาะสมยิ่งขึ้น
in the food business, career planning after graduation.
Business initiative related to the food business, creation of
awareness and inspiration of entrepreneurship and career in food
business and opportunities creating in the food business.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

5101104

5101202

อาหารและโภชนาการ
2(2-0-4) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
Food and Nutrition
ชื่อวิชาให้มีความ
ชนิดและความสำคัญของสารอาหาร การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร กระชับมากขึ้น
ความต้องการพลังงานและสารอาหารของร่างกาย ภาวะโภชนาการ ผลของการแปรรูป
และการเก็บรักษาต่อสารอาหาร ฉลากโภชนาการ และอาหารเพื่อสุขภาพ
Types and importance of nutrients, digestion and absorption
of nutrients, energy and nutrients required for human, nutritional status,
effects of food processing and storage on food nutrition, nutritional labels
and healthy food.
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อาหารและโภชนาการพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basics of Food and Nutrition
ชนิดและความสำคัญของสารอาหาร การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร
ความต้องการพลังงานและสารอาหารของร่างกาย ภาวะโภชนาการ ผลของการแปรรูป
และการเก็บรักษาต่อสารอาหาร ฉลากโภชนาการ และอาหารเพื่อสุขภาพ
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.
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5102401

5101303

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
1(1-0-2)
Food Processing Technology
รายวิ ชาที ่ เรี ยนควบคู ่ ก ั น : 5101304 ปฏิ บ ั ติ การเทคโนโลยี ก าร
แปรรูปอาหาร
Co-requisite : 5101304 Food Processing Technology
Laboratory
เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อน การทอด
การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น ไมโครเวฟ การแช่แข็ง การหมัก การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
Food processing and technology: thermal process, frying,
drying, concentration, microwave heating, freezing, fermentation, food
additives and hurdle technology.
5101304

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2(0-4-2)
Food Processing Technology Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5101303 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Co-requisite : 5101303 Food Processing Technology
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน
การทอด การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น ไมโครเวฟ การแช่แข็ง การหมัก การใช้วัตถุ
เจือปนอาหาร และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
Practical laboratory related to the food processing
technology: thermal process, frying, drying, concentration, microwave
heating, freezing, fermentation, food additives and hurdle technology.

มคอ.2

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชา โดยปรับ
เนื้อหาวิชาให้มี
ความกระชับมาก
ขึ้น คัดเลือกเนื้อหา
ที่มีความจำเป็นต่อ
การใช้ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องต่อไปใน
อนาคต
- ปรับลดเนื้อหาที่ไม่
มีความจำเป็นออก
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชา โดยปรับ
เนื้อหาวิชาให้มี
ความกระชับมาก
ขึ้น คัดเลือกเนื้อหา
ที่มีความจำเป็นต่อ
การใช้ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องต่อไปใน
อนาคต
- ปรับลดเนื้อหาที่ไม่
มีความจำเป็นออก
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เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
1(1-0-2)
Food Processing Technology I
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร 1
Co-requisite : 5 1 0 2 4 0 2 Food Processing Technology
Laboratory I
คุณลักษณะ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบอาหาร สาเหตุของการ
เสื่อมเสีย ปัจจัยที่ต้องควบคุม หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยการใช้
ความร้อน การทอด การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น
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 ก ารแปรรู ป
อาหาร 1
Co-requisite : 5102401 Food Processing Technology I
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการและการเตรียมวัตถุดิบอาหาร การใช้ความ
ร้อน การทอด การทำแห้งอาหาร และการทำให้อาหารเข้มข้น
Practical laboratory related to the handling and preparation of
food raw materials, thermal process, frying, drying and concentration
processing.
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มคอ.2
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5102403

5102404

- ยกเลิกรายวิชา
- นำเนื้อหาส่วนที่
จำเป็นไปไว้ใน
รายวิชาปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร

มคอ.2

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
2(0-4-2)
Food Processing Technology Laboratory II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5102402 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร 1
รายวิชาที่ต้องเรี ยนควบคู่กัน : 5102403 เทคโนโลยีการแปรรู ป
อาหาร 2
Pre-requisite : 5102402 Food Processing Technology
Laboratory I
Co-requisite : 5102403 Food Processing Technology II
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแช่แข็งอาหาร การหมัก การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
การให้ความร้อนอาหารด้วยคลื่นไมโครเวฟ การบรรจุ และการเก็บรักษาอาหาร
Practical laboratory related to the food freezing, fermentation,
food additives, microwave heating of food, food packaging and storage.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- ยกเลิกรายวิชา
- นำเนื้อหาส่วนที่
จำเป็นไปไว้ใน
รายวิชาเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร
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เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
1(1-0-2)
Food Processing Technology II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5102404 ปฏิบัติการเทคโนโลยี การ
แปรรูปอาหาร 2
5102401 Food Processing Technology I
5102404 Food Processing Technology Laboratory II
หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยการแช่แข็ง การหมัก วัตถุ
เจือปนอาหาร ไมโครเวฟ การบรรจุและการเก็บรักษา ผลของการแปรรูปต่อคุณภาพ
อาหาร
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.
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5101203

5103001

วัตถุดิบอาหารและสารปรุงแต่ง
2(2-0-4)
Raw Materials and Food Additives
คุณลักษณะของวัตถุดิบอาหาร สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนอาหาร
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ เทคนิคการเลือกซื้อ การจัดการ การเตรียม การเก็บรักษา
และการนำมาใช้อย่างมีจริยธรรมในการผลิตอาหาร
Characteristics of food raw materials and food additives,
quality changes, buying technique, handling, preparation, storage and
ethical use in food production.
5103001 ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร
3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
English in Food Business
ชื่อวิชาให้มีความ
เรี ยนรู ้ ศ ั พท์ และไวยากรณ์ พ ื ้ นฐานที ่ จำเป็ นต้ องใช้ ในการสื ่ อสาร กระชับมากขึ้น
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนทางด้ านเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Essential basic vocabulary and grammar for English
communication, focus on listening, speaking, reading, and writing skills in
food product management technology.
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ภาษาอังกฤษสำหรับการผลิตและการจัดการ
3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์อาหาร
English for Food Production and Food Product
Management
เรี ยนรู ้ ศ ั พท์ และไวยากรณ์ พ ื ้ นฐานที ่ จำเป็ นต้ อ งใช้ ในการสื ่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนทางด้านการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาใหม่
- เนื้อหาบางส่วน
นำมาจากรายวิชา
เทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร 1
- เพิ่มเติมเนื้อหาที่
จำเป็นต่อสาชาวิชา

มคอ.2

มคอ.2
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5103301

5102102

เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
Salesmanship and Negotiation in Food Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขาย การบริหารงานขาย การวางแผนการ
ขาย การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและอุปสรรคใน
การเจรจาต่อรอง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินผลและควบคุมการดำเนินการ
และจรรยาบรรณทางการขาย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขาย การบริหารการขาย การ
ส่งเสริมการขายและการเจรจาต่อรอง การแก๎ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การควบคุมและประเมินผลในธุรกิจอาหาร และฝึกปฏิบัตใิ น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Introduction to selling, sales management, sales planning,
promotion, negotiation strategies, problem-solving and barriers to
negotiation, customer relationship management, evaluation and Action
control, and sales ethics, Practical laboratory related to sales, sales
management, promotion and negotiation, problem solving and barriers to
negotiation, customer relationship management, evaluation and control in
the food business, and practical laboratory.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
จำนวนหน่วยกิต
- เพิ่มเติมคำอธิบาย
รายวิชาในส่วนของ
ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับ
รายวิชา
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เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
Salesmanship and Negotiation in Food Business
รายวิชาที่ต้ องเรียนควบคู่กัน : 5103302 การขายและการเจรจา
ต่อรองในธุรกิจอาหาร
Co-requisite : 5 1 0 3 3 0 2 Sales and Negotiation in Food
Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขาย การบริหารงานขาย การวางแผนการ
ขาย การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
เจรจาต่อรอง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินผลและควบคุม และจรรยาบรรณ
ทางการขาย
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

มคอ.2

มคอ.2
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5103302

5103401

5102503

การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
1(1-0-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Production Management in Food Business
ชื่อวิชา และ
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102504 ปฏิบัติการการจัดการผลิตใน จำนวนหน่วยกิต
ธุรกิจอาหาร
- ปรับคำอธิบาย
Co-requisite : 5102504 Production Management in Food รายวิชา
Business Laboratory
- แยกภาคทฤษฎีกับ
ความสำคั ญ ของการจั ด การการผลิ ต การเลื อ กที ่ ต ั ้ ง เครื ่ อ งมื อ ภาคปฏิบัติออกจาก
เครื่องจักรในกระบวนการแปรรูปอาหาร การวางผังและสายการผลิต การจัดการ กัน เพื่อให้นักศึกษา
วัตถุดิบ การจัดการเครื่องมือเครื่องจักร การจัดการแรงงาน การจัดการการผลิต เกิดทักษะการ
ดัชนีชี้วัดทางการผลิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานทีช่ ัดเจน
มคอ.2

การวางแผนและการจัดการการผลิตอาหาร
3(2-2-5)
Food Planning and Production Management
ความสำคัญของการวางแผนและการจัดการการผลิตอาหาร การวางผัง
โรงงาน การจัดการกระบวนการผลิต การจัดการกำลังคน การควบคุมและวางแผนกำลัง
การผลิต รวมถึงการควบคุมต้นทุน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการของเสียจากการ
ผลิต และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
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.
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การขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจอาหาร
2(0-4-2)
Sales and Negotiation in Food Business
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103301 เทคนิคการขายและการ
เจรจา ต่อรองในธุรกิจอาหาร
Co-requisite : 5103301 Salesmanship and Negotiation in
Food Business
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขาย การบริหารการขาย การส่งเสริมการขายและ
การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การควบคุมและประเมินผลในธุรกิจอาหาร
Practical laboratory related to sales, sales management
promotion and negotiation, problem solving and barriers to negotiation,
customer relationship management, evaluation and control in food
business.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- ยกเลิกรายวิชานี้
- นำไปรวมกับ
รายวิชาเทคนิคการ
ขายและการเจรจา
ต่อรองในธุรกิจ
อาหาร

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Importance of production management, location
selection, machine in food processing, plant layout and process line,
raw material management, machine management, manpower
management, production management, performance index for
production and others related to production management.
5102504
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ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
2(0-4-2) - รายวิชาใหม่
Production Management in Food Business Laboratory
- แยกภาคปฏิบัติการ
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102503 การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร การจัดการผลิตใน
Co-requisite : 5102503 Production Management in Food ธุรกิจอาหารออก
Business
จากภาคทฤษฎี
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางผังโรงงาน เลือกที่ตั้ง เครื่องมือเครื่องจักร เพื่อให้นักศึกษาเกิด
และการวางสายการผลิต กระบวนการแปรรูปอาหาร เก็บข้อมูลในการผลิตและหา ทักษะปฏิบัติมาก
ดั ช นี ช ี ้ ว ั ด ทางการผลิ ต เช่ น yield, recovery, machine capacity, machine ยิ่งขึ้น
efficiency, man hour, bottle neck รวมถึงนำข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์และการ
เลือกใช้เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
Practical laboratory related to plant layout, plant area,
machine, processing line, processing data record and performance
index: yield, recovery, machine capacity, machine efficiency, man-hour,
bottleneck, data using to analyze and tool selection for productivity
improvement.

มคอ.2

มคอ.2

194
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
5103503
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
Productivity Improvement in Food Business
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103504 ปฏิบัติการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
Co-requisite : 5103504 Productivity Improvement in Food
Business Laboratory
หลักการและความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวัด
และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการ
จัดการ 4M ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน และวิธีการทำงาน และเครื่องมือใน
การปรับปรุง โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น 5ส ไคเซ็น 7-waste ระบบการผลิตแบบ
ลีน และเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Principles and concept of productivity management,
productivity measurement and analysis, productivity improvement
techniques by 4M management: materials, machine, man and
processing method and improvement tools, productivity improvement
techniques: 5S technique, kaizen, 7-wastes, lean manufacturing system,
and other related techniques.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาใหม่
- เพิ่มเติมเนื้อหาที่
ส่งเสริมทักษะใน
การจัดการการผลิต
สำหรับประยุกต์ใช้
เพื่อการประกอบ
ธุรกิจอาหารมาก
ยิ่งขึ้น

มคอ.2

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
5103504 ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร 2(0-4-2) - รายวิชาใหม่
Productivity Improvement in Food Business Laboratory - แยกรายวิชา
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103503 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาคปฏิบัติออกจาก
ในธุรกิจอาหาร
ทฤษฏีเพื่อให้
Co-requisite : 5103503 Productivity Improvement in Food นักศึกษาเกิดทักษะ
Business
ปฏิบัติมากขึ้น
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเทคนิคต่าง ๆ เช่น 5ส ไคเซ็น 7-waste ระบบ
การผลิตแบบลีน และเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใน
กระบวนการผลิตอาหาร
Practical laboratory related to the application of productivity
improvement techniques: 5S technique, kaizen, 7-wastes, lean
manufacturing system, and other related techniques.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
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5103603
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การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
1(1-0-2)
Food Quality Assurance and Food Safety
รายวิ ชาที ่ ต้ องเรียนควบคู ่กั น : 5103604 ปฏิ บ ั ติการการประกัน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
Co-requisite : 5103604 Food Quality Assurance and Food
Safety Laboratory
หลักการประกันคุณภาพอาหาร การจัดการคุณภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ความสำคัญของการจัดการ
ด้านความปลอดภัยของอาหาร การปฏิบัติที่ดีในการผลิต สุขาภิบาลโรงงานอาหาร
อันตรายในอาหาร ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้ในห่วงโซ่อาหาร GMP, HACCP, ISO9000, ISO22000 ระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยของอาหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้ มาตรฐานและ
กฎหมายอาหารภายในประเทศและต่างประเทศ
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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
5103501 การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
1(1-0-2) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
Food Quality Management and Food Safety
ชื่อวิชา
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103502 ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพ - ปรับคำอธิบาย
และความปลอดภัยของอาหาร
รายวิชาให้มีความ
Co-requisite : 5103502 Food Quality Management and ชัดเจนและ
Food Safety Laboratory
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
หลักการและความสำคัญของการประกันคุณภาพอาหาร แนวคิด
ขอบข่าย บทบาทของการประกันคุณภาพอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน การสร้างกลุ่ม
คุณภาพงาน ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการผลิตเชิงสถิติ อันตรายใน
อาหารทั้งด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสารก่อภูมิแพ้สำหรับการจัดการอาหาร
และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิต ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยของอาหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานแบบสมัครใจเพื่อการส่งออกสู่
ระดับสากล เช่น โคเชอร์, ฮาลาล และ ISO22000 เป็นต้น มาตรฐานและกฎหมาย
อาหารภายในประเทศและต่างประเทศ
Principle and importance of food quality assurance, idea,
scope, and food quality assurance in the food chain, QCC, food quality
management system and statistical quality processing, food hazard;
physical, chemical, biological and allergy for food management and
food industry, food sanitation, good hygiene practice (GHPs), hazard
analysis and critical control points (HACCP), other related food safety
management systems, Thai and international standard and food law for
food safety: Kosher, Halal and ISO2 2 0 0 0 , Thai and international
standard and food law for food safety.
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5103604

5103901

5103601

สัมมนา
1(0-2-1) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
Seminar
จำนวนหน่วยกิต
การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการหรืองานวิทยาการใหม่ด้านเทคโนโลยี - ปรับคำอธิบาย
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ การเรียบเรียงเป็นรายงาน และการนำเสนอ รายวิชาให้มีความ
ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
กระชับและความ
Review literatures or new scientific research in food เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
product management and technology, analysis, writing reports and
presentations under the guidance of an advisor.

มคอ.2

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การศึกษาและค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่างๆ งานวิจัยหรืองานวิทยาการ
ใหม่ ด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อ
ทำรายงานและนำเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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.
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ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและความปลอดภัย
2(0-4-2)
ของอาหาร
Food Quality Assurance and Food Safety Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103603 การประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร
Co-requisite : 5103603 Food Quality Assurance and Food
Safety
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การ
แก้ไขปัญหาคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools และการวิเคราะห์จุดควบคุมวิกฤตใน
กระบวนการผลิตอาหาร
Practical laboratory related to the creation of quality control
tools, quality improvement, problem solving by 7 QC Tools and hazard
analysis critical control point.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
5103502 ปฏิบัติการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
2(0-4-2) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ของอาหาร
ชื่อวิชา
Food Quality Management and Food Safety Laboratory - ปรับคำอธิบาย
รายวิชาที่เรียนควบคูก่ ัน : 5103501 การบริหารคุณภาพและความ รายวิชาให้มีความ
ปลอดภัยของอาหาร
ชัดเจนและ
Co-requisite : 5103501 Food Quality Management and
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
Food Safety
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ
การแก้ไขปัญหาคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools แบบเก่าและแบบใหม่ การ
ประเมินสุขาภิบาลอาหาร การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตาม GMP กฎหมาย
และการวิเคราะห์จุดควบคุมวิกฤตในกระบวนการผลิตอาหาร กรณีศึกษาของการ
ประกันคุณภาพในธุรกิจอาหาร
Practical laboratory related to the creation of quality
control tools, quality improvement, problem solving by old and new 7
QC Tools, food sanitation assessment, GMP law auditing and hazard
analysis and critical control points (HACCP), case study of quality
asssurance in food business.
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5104201

5103103

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
3(2-2-5)
Logistics and Food Supply Chain Management
ความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในธุรกิจอาหาร
การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการการผลิตและการจัดการคุณภาพในห่วงโซ่
อุปทาน การบริหารสินค้าคงคลังและการคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจาย
สินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงานในห่วงโซ่ อุ ปทาน การตรวจสอบ
ย้อนกลับ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์และดัชนีวัดผล เพื่อการ
ตัดสินใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
Importance of supply chain management and logistics in
the food business, planning , raw material procurement, production and
quality management in the supply chain, inventory management and
warehousing, transporting and distribution, information technology and
coordination in the supply chain, traceability, cost analysis of logistics
activities and measurement index for decision-making in food business
and industries.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชาแยก
ภาคปฏิบัติออกจาก
ภาคทฤษฎี

5104701

มคอ.2

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ
3(2-2-5) 5103101 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
1(1-0-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Information Technology in Food Business Management
ชื่อวิชา และ
Information Technology for Food Product Management
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103102 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
จำนวนหน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและการจั ดการ
สารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
- ปรับคำอธิบาย
ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็น
Co-requisite : 5103102 Information Technology in Food รายวิชา
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
Business Management Laboratory
- แยกภาคทฤษฎีกับ
สารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อ
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี ภาคปฏิบัติออกจาก
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
สารสนเทศในธุ ร กิ จ อาหาร ข้ อ มู ล และการจั ด การข้ อ มู ล การใช้ เ ครื อ ข่ า ย กันเป็นคนละ
อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื ่ อ การสื บ ค้ น และการทำตลาดออนไลน์ ประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม รายวิชา เพือ่ ให้
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และ/หรือ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อการจัดการสารสนเทศ นักศึกษาเกิดทักษะ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหารและกรณีศึกษา
การปฏิบัติงานที่

198

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
3(2-2-5)
Logistics and Food Supply Chain Management
ความสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม
อาหาร การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการการผลิตและการจัดการคุณภาพในห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารสินค้าคงคลังและการคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประสานงานในห่วงโซ่อุปทาน การตรวจสอบย้อนกลับ การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

มคอ.2

199
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
Basic of information technology, role, and importance of ชัดเจน
information technology in the food business, data and data
management, internet using for search engine optimization and
marketing, applying computer software and/or the application for
information technology management, information technology
innovation in food business management and case studies.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

5103102

199

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
2(0-4-2) - รายวิชาใหม่
ธุรกิจอาหาร
- เพิ่มเติมภาคปฏิบัติ
Information Technology in Food Business Management เพือ่ ให้เกิดทักษะที่
Laboratory
จำเป็นต่อสาขาวิชา
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103101 เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการธุรกิจอาหาร
Co-requisite : 5103101 Information Technology in Food
Business Management
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหาร ข้อมูล
และการจัดการข้อมูล การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและการทำตลาด
ออนไลน์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และ/หรือ แอพพลิเคชั่น
ต่าง ๆ เพื่อการจัดการสารสนเทศ
Practical laboratory related to data and data
management internet using for search engine optimization and
marketing, applying computer software and/or smartphone application
for information technology management.

มคอ.2

มคอ.2

200
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

5101401

การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ
1(1-0-2)
Production and Bakery Business Management
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการ
จัดการธุรกิจขนมอบ
Co-requisite :5101 4 0 2 Production and Bakery Business
Management Laboratory
สมบั ต ิ และหน้ าที ่ ของส่ วนผสมที ่ ใช้ ในการทำขนมอบ การเลื อกใช้
เครื่องมือ หลักการแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทต่าง ๆ การควบคุม
คุณภาพ การจัดการการผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา แนวโน้มธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

3541103

หลักการตลาด
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัส
Principles of Marketing
วิชา
แนวคิ ด พื ้ น ฐานและหน้ า ที ่ ท างการตลาด สภาพแวดล้ อ มทาง - ปรับคำอธิบาย
การตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิ จ ั ย การตลาด พฤติ กรรม รายวิชาให้มีความ
ผู ้ บ ริ โ ภค การแบ่ งส่ ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป้ า หมาย และการวางตำแหน่ ง กระชับมากยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดดิจิทัล การตลาดเพื่อสังคม และ
จรรยาบรรณทางการตลาด
Basic concepts and marketing functions, marketing
environments, marketing information system and marketing research,
consumer behaviors, market segmentations, target market
Determinations and product positioning, marketing mix, digital
marketing, marketing for societies, and marketing ethics.
5101301

มคอ.2

ธุรกิจเบเกอรี่
1(1-0-2) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
Bakery Business
ชื่อวิชาให้มีความ
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5101302 ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
กระชับ
Co-requisite : 5101302 Bakery Business Laboratory
- ปรับคำอธิบาย
สมบัติและหน้าที่ของส่วนผสมที่ใช้ในการทำเบเกอรี่ การเลือกใช้ รายวิชาให้มีความ
เครื่องมือ หลักการแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์เ บเกอรี ่ประเภทต่ าง ๆ การ เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ควบคุมคุณภาพ การจัดการการผลิตและการจัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ และการเก็บ
รักษา แนวโน้มธุรกิจและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
Properties of ingredients in bakery products, equipment
usage, principles of processing and production of bakery products,
quality control, production management, distribution, packaging, and
storage, current trends of bakery business and bakery product.

200

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับเรียน)
3541102 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และ
จรรยาบรรณทางการตลาด
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

มคอ.2

201
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

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.
5101402

5101302

ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
2(0-4-2) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
Bakery Business Laboratory
ชื่อวิชาให้มีความ
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5101301 ธุรกิจเบเกอรี่
กระชับ
Co-requisite : 5101301 Bakery Business
- ปรับคำอธิบาย
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด สมบัติและหน้าที่ของส่วนผสม รายวิชาให้มีความ
การผลิตและการควบคุณภาพคุกกี้ เค้ก ขนมปัง พัพ เพสตรี้ การควบคุมคุณภาพ ชัดเจนและ
การจัดการผลิต และการจัดจำหน่าย
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
Practical laboratory related to the weighing and measuring,
properties and functional of ingredients, production and quality control
of cookie, cake, bread and puff pastry products, quality control,
production management and distribution.
5102301

มคอ.2

ธุรกิจกาแฟ
1(1-0-2) - รายวิชาใหม่
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102302 ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
- แยกเนื้อหาออกมา
Co-requisite : 5102302 Coffee Business Laboratory
จากรายวิชา
ความรู ้ เบื ้ องต้ นเกี ่ ยวกั บกาแฟ กรรมวิ ธ ี การผลิตและเทคโนโลยีที่ เทคโนโลยีการผลิต
เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดกาแฟ การคั่วเมล็ดกาแฟ การบด การบรรจุและการเก็บ ผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่
รักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชง เทคนิคการชงแบบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์กาแฟ
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนชนิดอื่ น ๆ เช่น ชา ชาเขียว
เป็นต้น แนวโน้มธุรกิจร้านกาแฟและผลิตภัณฑ์

201

ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ
2(0-4-2)
Production and Bakery Business Management Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5101401 การผลิตและการจัดการ
ธุรกิจขนมอบ
Co-requisite :5101 4 0 1 Production and Bakery Business
Management
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด สมบัติและหน้าที่ของส่วนผสม การ
ผลิตและการควบคุณภาพคุกกี้ เค้ก ขนมปัง พัพ เพสตรี้ การควบคุมคุณภาพ การจัดการ
ผลิต และการจัดจำหน่าย
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.

มคอ.2

202
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Basic knowledge of coffee, processing and technologies of
green bean, roasting, grinding, packing and storage, coffee maker and in
other equipments for brewing coffee, coffee brewing techniques, coffee
products. Including other caffeine beverages such as black tea, green
tea, etc. trends of coffee shop business and coffee products.
5102302

5102301

5102101

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Entrepreneurship in Food Business
ชื่อวิชา และจำนวน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดล หน่วยกิต
ธุรกิจและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ลูกค้า การสร้างคุณค่า ช่องทาง ความสัมพันธ์ - รวมเนื้อหารายวิชา
กับลูกค้า กระแสรายได้ ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก พันธมิตรหลัก และโครงสร้าง หลักการเป็น
ต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร รู ปแบบในการดำเนินธุรกิจอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจ
การวางแผน การบริหารจัดการองค์กร การจัดการด้านการเงินและบัญชี การจัดการ อาหารและการเป็น
ด้านการตลาด ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจ
และจริยธรรมในธุรกิจอาหาร
อาหารเข้าด้วยกัน

มคอ.2

หลักการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
Principles of Entrepreneurship in Food Business
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :5102302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร
Co-requisite : 5102302 Entrepreneurship in Food Business
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหาร องค์ประกอบในการ
ประกอบธุ ร กิ จ อาหาร รู ปแบบในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ อาหาร การวิ เคราะห์ ป ั จ จั ย
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร แนวคิด
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร แนวทางในการสร้างธุรกิจ SMEs พื้นฐาน และ
จริยธรรมในธุรกิจอาหาร

202

ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
2(0-4-2) - รายวิชาใหม่
Coffee Business Laboratory
- แยกเนื้อหาออกมา
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102301 ธุรกิจกาแฟ
จากรายวิชา
Co-requisite : 5102301 Coffee Business
เทคโนโลยีการผลิต
บทปฏิบัติการเกี่ยวกับการคัดเลือก การหมัก การสี และการคั่วกาแฟ ผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่
การชงกาแฟโดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟ เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ฝึกผลิตและจำหน่าย
ทักษะการ
Practical laboratory related to selection, fermentation, ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
hulling, roasting, coffee brewing with several machines and techniques,
coffee products development, the practice of production and sale.

มคอ.2

203
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

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.

Introduction to food business, tools to help design
business models and components: customers, value creation,
channels, customer relationships, revenue streams, core resources,
core activities, key partners, and cost structures, related to agriculture
and food business, patterns in food business operation, planning,
organization management, finance and accounting management,
marketing management, fundamentals of economics, laws related to
food business and ethics in food business.

5102302

- ยกเลิกรายวิชา
- นำเนื้อหาไปรวมใน
รายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร

203

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
2(0-4-2)
Entrepreneurship in Food Business
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :5102301 หลักการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร
Co-requisite :5102 3 0 1 Principles of Entrepreneurship in
Food Business
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหาร การเสนอแนวคิดของการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิ จอาหาร การตัดสินใจเลือกและประกอบธุรกิจอาหาร การ
วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสความสำเร็จของธุรกิจอาหาร ปฏิบัติการทางการตลาด บัญชี
และการเงิน 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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

มคอ.2

มคอ.2

204
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- ยกเลิกรายวิชา
- นำเนือ้ หาไปรวมกับ
รายวิชาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

5102303

พฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจอาหาร
2(1-2-3)
Consumer Behavior in Food Business
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การนำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้ในการกำหนดกล
ยุทธ์ในการตัดสินใจทางการขายและการตลาด กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
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.
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
2(1-2-3)
Food Packaging Technology
วิวัฒนาการของการบรรจุและวัสดุบรรจุ บทบาทและหน้าที่ของบรรจุ
ภัณฑ์ คุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ หลักการทั่วไปในการแสดงฉลาก
อาหารบรรจุหีบห่อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการ
บริโภค หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
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.

5103403

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology

3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสวิชา

204

5102405

วิวัฒนาการของการบรรจุและวัสดุบรรจุ บทบาทและหน้าที่
ของบรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ หลักการ
ทั่วไปในการแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กรณีศึกษา และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
Evolution of packaging and packing materials, the
role and function of packaging, properties of packaging
materials, product label and principles in food packaging
labeling, principle of packaging design, the case studies and
the related demonstrations both conceptually and practical
laboratory.
มคอ.2

มคอ.2

205
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
5103201

5103501

การเขียนแผนธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
Food Business Plan
ศึกษารูปแบบของแผนธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายธุรกิจ การวาง
โครงสร้ า งแผนธุ ร กิ จ การประเมิ น โอกาสทางธุ ร กิ จ อาหาร การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อ มธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ ต ลาดลู ก ค้ า และคู ่ แ ข่ งขั น และปั จ จั ย แห่ ง
ความสำเร็จของธุรกิจ การแบ่งส่วนตลาดการเลือกตลาดเป้าหมาย การประเมิน
ศักยภาพองค์การ การประมาณการและวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการผลิต และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวัดและการประเมินผลธุรกิจ นำเสนอแนวคิดในการ
ดำเนินธุรกิจอาหารพร้อมเสนอแผนธุรกิจและการวิเคราะห์
Study of business plans patterns, business objectives
defining, business plan’s structure design, food business opportunity
analysis, business environment analysis, market, customer and
competitor’s analysis and key success factor of business, 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.

- ยกเลิกรายวิชา
- นำเนื้อหาไปรวมใน
รายวิชาการควบคุม
คุณภาพอาหารและ
การประเมินทาง
ประสาทสัมผัส

มคอ.2

เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
2(1-2-3)
Sensory Evaluation Technique
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การรับความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้
ทดสอบ วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถิติพื้นฐานสำหรับการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น

5103104

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมและ
กระชับมากยิ่งขึ้น

205

การเขียนแผนธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
Food Business Plan
ศึ กษารู ปแบบของแผนธุ รกิ จ การกำหนดเป้ าหมายธุ รกิ จ การวาง
โครงสร้างแผนธุรกิจการประเมินโอกาสทางธุรกิจอาหาร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดลู กค้ าและคู่ แข่ งขั น การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย การประเมินศักยภาพองค์การ การประมาณการและวิเคราะห์ทางการเงิน
การจัดการผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวัดและการประเมินผลธุรกิจ
นำเสนอแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอาหารพร้อมเสนอแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

มคอ.2

206
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

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.
5103502

5102401

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
Food Product Development
ชื่อวิชา
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102402 ปฏิบัติการการพัฒนา
- ปรับคำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์อาหาร
รายวิชา โดยเพิ่ม
Co-requisite: 5102402 Food Product Development
เนื้อหาการ
Laboratory
เสริมสร้างทักษะ
หลักการและความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แนวโน้ม กระบวนการคิดเชิง
นวัตกรรมและภาวะตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบในการ
อย่างเป็นระบบ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การสร้างและคัดเลือกแนวความคิดในการพัฒนา อาหาร
ผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่
Principle and importance of food product development,
innovative and marketing trends of product development, systematic
product development process, consumer behavior and consumer need,
new product development with design thinking, creation and screening of
new product’s ideas, product specification, new product feasibility study.

มคอ.2

.

206

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2)
Principles of Food Product Development
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103503 ปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5103503 Food Product Development
Laboratory
หลักการและความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวโน้มนวัตกรรม
และภาวะตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด
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.

มคอ.2

207
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
Food Product Development Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103502 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
Co-requisite : 5103502 Principles of Food Product
Development
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ การ
สร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การทดสอบผู้บริโภค และการนำเสนอผลที่ได้จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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.

5102402

5103504

5102306

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
1(1-0-2)
Product Development of Traditional Food Products
รายวิ ชาที ่ ต้ องเรี ยนควบคู ่ ก ั น : 5103505 ปฏิ บ ั ติ การการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
Co-requisite : 5103505 Product Development of Traditional
Food Products Laboratory
วิวัฒนาการและภูมิปัญญาของอาหารท้องถิ่น ชนิดและประเภทของ
อาหารท้องถิ่ น การผลิตอาหารท้องถิ่ นชนิดต่ าง ๆ และอาหารฮาลาล การควบคุ ม
คุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น

ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
Food Product Development Laboratory
รายวิชาที่รียนควบคู่กัน : 5102401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5102401 Food Product Development
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเป็นระบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้ วยกระบวนการคิดเชิ งออกแบบ การสร้างและคัดเลื อก
แนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอผลที่ได้
จากการออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์
Practical laboratory related to systematic of food product
development, new product design with design thinking, creation and
screening new product’s ideas, product’s ideas development and design,
pitching.

มคอ.2

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Traditional Food Products Technology
ชื่อวิชา และ
วิวัฒนาการและภูมิปัญญาของอาหารท้องถิ่น ชนิดและประเภทของ จำนวนหน่วยกิต
อาหารท้องถิ่น การผลิตอาหารท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ และอาหารฮาลาล การควบคุม - ปรับคำอธิบาย
คุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและการยกระดับ รายวิชา
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การ - รวมภาคทฤษฎีกับ
คำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่ ภาคปฏิบัติให้อยู่ใน
เกี่ยวข้อง
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ
- ปรับเป็นรายวิชา
เลือก

207

5103503

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชาโดยเพิ่ม
เนื้อหาการ
เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร

มคอ.2

208
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Evolution and wisdom associated with traditional foods, types
Evolution and wisdom associated with traditional foods,
and classification of traditional foods in each region, traditional food and types and classification of traditional foods in each region, traditional food
halal food production, quality control, packaging, storage and standards of and halal food production, quality control, packaging, storage and
products, developing and Improving the quality of local food products.
standards of products, developing and improving the quality of local food
products, commercialization, yield calculation, production cost and return,
and practical laboratory.
5103505

- รวมภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
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ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
2(0-4-2)
Product Development of Traditional Food Products
Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103504 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ท้องถิ่น
Co-requisite : 5103504 Product Development of Traditional
Food Products
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารท้องถิ่น ขนมไทยโบราณในท้องถิ่น
อาหารตามประเพณี อาหารฮาลาล และการคำนวณต้นทุนการผลิต
Practical laboratory related to traditional food production, Thai
desserts, traditional foods, halal food products and the calculation of food
production cost.

มคอ.2

มคอ.2
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5103601

5102501

การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมิน
1(1-0-2)
ทางประสาทสัมผัส
Food Quality Control and Sensory Evaluation
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102502 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ
อาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
Co-requisite : 5102502 Food Quality Control and Sensory
Evaluation Laboratory
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ การควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพของธุรกิจอาหารตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ วิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
รวมถึงการขนส่ง หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยคุณภาพ
การตรวจวัดคุณภาพอาหารทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ รวมทั้งเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
เพื่อการยอมรับ คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ
วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินทางประสาทสัมผัส
Important of quality control, quality control and inspection
of food business, quality control of raw material, processing, finished
products and transportation, the principle of quality control in food
manufacturing, quality factors, the inspection of product’s qualities:
physical, chemical, biological properties, the acceptance sampling
techniques, sensory attributes, panelist selection and training, method
of sensory evaluation, questionnaire and data analysis.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
- นำเนื้อหาของราย
วิชาการประเมิน
ทางประสาทสัมผัส
มารวมในรายวิชา
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การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2)
Quality Control of Food Products
รายวิ ชาที ่ ต้ องเรี ยนควบคู ่ ก ั น : 5103602 ปฏิ บ ั ติ การการควบคุ ม
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5103602 Quality Control of Food Products
Laboratory
หลั ก การและความสำคั ญ ของการควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
สุดท้าย การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ สมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ วิธีการ
ตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

มคอ.2

มคอ.2
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5103602

5102502

ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมิน 2(0-4-2)
ทางประสาทสัมผัส
Food Quality Control and Sensory Evaluation Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5102501 การควบคุ ม คุ ณภาพอาหาร
และการประเมินทางประสาทสัมผัส
Co-requisite : 5102501 Food Quality Control and Sensory
Evaluation
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง การวัด
ขนาดและรูปร่าง การตรวจสอบตำหนิและสิ่งแปลกปลอม การวิเคราะห์ค่าสี การ
วิเคราะห์ค่าความหนืด การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยวิธีเคมีฟิสิกส์ และ
การตรวจสอบการเสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบ
เชิงพรรณนา การทดสอบระดับความชอบ และการทดสอบการยอมรับ การใช้สถิติ
ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและแนวทางการรายงานผล
Practical laboratory related to the sampling methods and
sample preparation, food quality examinations: size and shape, defect
and foreign material, color, viscosity, physicochemical properties, and
putridity of raw material, sensory evaluation practice, comparison test,
descriptive test, ranking test and acceptance test, statistical analysis of
sensory evaluation and guidelines for reporting results.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
- นำปฏิบัติการของ
รายวิชาการ
ประเมินทาง
ประสาทสัมผัสมา
รวมในรายวิชา
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ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
Quality Control of Food Products Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103601 การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5103601 Quality Control of Food Products
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง การวัดขนาด
และรูปร่าง การตรวจสอบตำหนิและสิ่งแปลกปลอม การวิเคราะห์ค่าสี การวิเคราะห์ค่า
ความหนืด การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยวิธีเคมีฟิสิกส์ และการตรวจสอบการ
เสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบ
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

มคอ.2

มคอ.2

211
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
5104001
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การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1(0-3-2)
Training and Technology Transfer
การพัฒนาบุคลากร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การสำรวจ
ความต้ องการในการฝึ กอบรม การกำหนดวั ตถุ ประสงค์ และการจั ดทำแผนในการ
ฝึกอบรม การจัดทำสื่อและเอกสารในการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือ
ผู้สอนงาน เทคนิคการนำเสนอและการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ การวัดประเมินผล
การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร
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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
5103002 การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1(0-2-1) - เปลี่ยนจำนวน
Training and Technology Transfer
ชั่วโมงเรียนให้มี
การพัฒนาบุคลากร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การ ความเหมาะสมมาก
สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์และการจัดทำแผนใน
ยิ่งขึ้น
การฝึกอบรม การจัดทำสื่อและเอกสารในการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
หรือผู้สอนงาน เทคนิคการนำเสนอและการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ การวัด
ประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพด้านเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Human resource development, training management and
planning, training requirement survey, objective setting and training plan,
training media and document preparation, speaker and co-ordinary
practices, presentation techniques and effective technology transferring,
assessment of training in human resource development in food product
management technology.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

5102001

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
2(0-4-2) - รายวิชาใหม่
Personality Development for Work
- เป็นการเพิ่มการ
ความสำคัญและแนวคิดของบุคลิกภาพ เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ
ภายในและภายนอก การเลือกใช้เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ใน ในการทำงานให้กับ
การปฏิบัติงาน มารยาทและวิธีการเข้าสังคม การบริหารภาพลักษณ์ของการเป็น นักศึกษาที่ออกฝึก
ผู ้ ประกอบการและผู ้ ผลิ ตอาหารที ่ ม ี จริ ยธรรมและความน่ าเชื ่ อถื อ การประเมิ น ประสบการณ์
บุคลิกภาพรายบุคคล การฝึกฝนและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อนำมาใช้ในการประกอบ ตลอดจนเสริมสร้าง
อาชีพทางด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิต
ของหลักสูตร
มคอ.2

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Important and concepts of personality, internal and external
personality development techniques, the use of suitable suit for roles and
duties in the work performance, social etiquette and socialize, managing
the image of an ethical and reliable food entrepreneur and producer,
individual personality assessment, personality training and improvement
for a career in food product management technology.
5104501

5103401

มคอ.2

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Innovative Food Product
ชื่อวิชา และ
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103402 ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จำนวนหน่วยกิต
อาหาร
- ปรับคำอธิบาย
Co-requisite : 5103402 Innovative Food Product
รายวิชาให้มีการ
Laboratory
พัฒนานวัตกรรม
หลักการและแนวคิดของนวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมส่วนผสมทาง อาหารที่ได้จากการ
อาหารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการและกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรม สร้างไอเดียการ
ผลิ ต ภั ณฑ์ อ าหาร การพั ฒ นาสู ตรและกระบวนการผลิต การพั ฒ นาผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้ น แบบ การทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ และศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นเชิ งพาณิ ชย์ จากรายวิชาการ
ตลอดจนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สินทาง พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปัญญา กรณีศึกษาการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
อาหาร
Principle and concept of food innovation, the innovation
of food ingredient and modern technology, processing and strategy in
food innovative construction, product formulation and process
development, prototype product development, new product testing
and commercial feasibility study, commercialization of innovation,
intellectual property law, a case study in the creative food innovation
product.

212

นวัตกรรมอาหาร
2(2-0-4)
Food Innovation
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที ่ได้รับการพั ฒนาขึ ้นมาใหม่ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในด้านต่างๆ การจัดการวัตถุดิบ การถนอมและแปรรูป
อาหาร การบรรจุและเก็บรักษาอาหาร และการควบคุมกระบวนการผลิต หลักการและ
การประยุกต์ใช้งาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ทันสมัย ความล้ำหน้าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต
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.

มคอ.2

213
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
5103402

5102304

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Beverage Products Technology
ชื่อวิชา และ
ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องดื่ม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การ จำนวนหน่วยกิต
จัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ การ - ปรับคำอธิบาย
ควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายวิชา
การคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้อหา - รวมภาคทฤษฎีกับ
ที่เกี่ยวข้อง
ภาคปฏิบัติให้อยู่ใน
Types and composition of beverage, quality changes, raw รายวิชาเดียวกัน
materials handling and preparation, principle and processing technology to เพื่อเพิ่มความ
produce beverage products, quality control, packaging, storage, standards กระชับ
of products, products development, yield calculation, production cost and
return, and practical laboratory.

มคอ.2

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือกเรียน)
5103402 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
1(1-0-2)
Production Technology of Beverage Products
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103403 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
Co-requisite : 5103403 Production Technology of Beverage
Products Laboratory
ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องดื่ม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การ
จัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการคำนวณต้นทุนการผลิต

213

ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
Innovative Food Product Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5103401 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-requisite : 5103401 Innovative Food Product
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
สูตรและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบผู้บริโภค และการนำเสนอผลที่ได้
จากโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหาร
Practical laboratory related to food innovation
development, experiment planning for research and development,
prototype product development, formula and process development,
consumer testing, presentation of product from the development
project.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
- แยกภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติออกจาก
กันเป็นคนละ
รายวิชา เพื่อให้
นักศึกษาเกิดทักษะ
การปฏิบัติงานที่
ชัดเจน

มคอ.2

214
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

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.
5103403

- รวมภาคปฏิบัติกับ
ภาคทฤษฎีให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ

214

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
2(0-4-2)
Production Technology of Beverage Products Laboratory
รายวิ ช าที ่ ต ้ อ งเรี ยนควบคู ่ ก ั น : 5103402 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
Co-requisite : 5103402 Production Technology of Beverage
Products
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำผัก
และผลไม้ ชาสมุนไพร เครื่องดื่มประเภทกาแฟ ไวน์ เครื่องดื่มค็อกเทล เป็นต้น การ
ควบคุมคุณภาพ 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.

มคอ.2

มคอ.2

215
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
5103404

5102301

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
3(2-2-5)
Vegetable Fruit and Cereal Products Technology
ชนิดและองค์ประกอบของผัก ผลไม้ และธัญพืช การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืชชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บ
รักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคำนวณปริมาณผลผลิ ตที่ได้
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
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,
products development, yield calculation, production cost and return, and
practical laboratory.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
จำนวนหน่วยกิต
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
- รวมภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ

215

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
1(1-0-2)
Production Technology of Vegetable Fruit and Cereal
Products
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103405 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
Co-requisite : 5103405 Production Technology of
Vegetable Fruit and Cereal Products Laboratory
ชนิดและองค์ประกอบของผัก ผลไม้ และธัญพืช การเปลี่ยนแปลง
คุ ณ ภาพหลังการเก็บ เกี ่ ย ว การจั ด การและการเตรีย ม หลั ก การและเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช ชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ
การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการคำนวณ
ต้นทุนการผลิต
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

มคอ.2

มคอ.2

216
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
5103405

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- รวมภาคปฏิบัติกับ
ภาคทฤษฎีให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ

216

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้
2(0-4-2)
และธัญพืช
Production Technology of Vegetable Fruit and Cereal
Products Laboratory
รายวิ ช าที ่ ต ้ อ งเรี ย นควบคู ่ ก ั น : 5103404 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
Co-requisite : 5103404 Production Technology of
Vegetable Fruit and Cereal Products
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการและการเตรียมวัต ถุด ิบ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่ การทำแห้ง การอบ การทอด
การแช่ อ ิ ่ ม การดอง การแช่ แ ข็ ง การบรรจุ ก ระป๋ อ ง แยม และเยลลี ่ เป็ น ต้ น
การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา และการคำนวณต้นทุนการผลิต
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

มคอ.2

มคอ.2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
5103406

5103407

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
3(2-2-5)
Dairy and Ice Cream Products Technology
ชนิดและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
นมและไอศกรีมชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ การคำนวณปริ มาณผลผลิ ตที ่ ได้ ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Types and composition of dairy and ice cream products,
quality changes, raw materials handling and preparation, principle and
processing technology to produce dairy and ice cream products, quality
control, packaging, storage, standards of products, products
development, yield calculation, production cost and return, and practical
laboratory.

- รวมภาคปฏิบัติกับ
ภาคทฤษฎีให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ

มคอ.2

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม
2(0-4-2)
Production Technology of Dairy Products Laboratory
รายวิ ช าที ่ ต ้ อ งเรี ย นควบคู ่ ก ั น : 5103406 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นม
Co-requisite : 5103406 Production Technology of Dairy
Products
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่ง นมข้นหวาน นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นต้น การ
ตรวจสอบคุณภาพนมเบื้องต้น การตรวจน้ำนมทางจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ของน้ำนม การตรวจการปลอมปนในน้ำนม

5102305

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
จำนวนหน่วยกิต
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
- รวมภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ

217

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม
1(1-0-2)
Production Technology of Dairy Products
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103407 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์นม
Co-requisite : 5103407 Production Technology of Dairy
Products Laboratory
ชนิดและองค์ประกอบของนม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การจัดการและ
การเตรียม หลักการและเทคโนโลยี การผลิตผลิ ตภัณฑ์ นมชนิดต่ าง ๆ การควบคุ ม
คุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการคำนวณต้นทุนการผลิต
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

มคอ.2

218
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

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.
5103408

5102303

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Fishery Products Technology
ชื่อวิชา และ
ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลัง จำนวนหน่วยกิต
การจับสัตว์น้ำ การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ - ปรับคำอธิบาย
ประมงชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รายวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการ - รวมภาคทฤษฎีกับ
ผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ภาคปฏิบัติให้อยู่ใน
Types and composition of aquatic animal, quality changes รายวิชาเดียวกัน
after harvesting, raw materials handling and preparation, principle and เพื่อเพิ่มความ
processing technology to produce fishery products, quality control, กระชับ
packaging, storage, standards of products, products development, yield
calculation, production cost and return, and practical laboratory.

218

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
1(1-0-2)
Production Technology of Fishery Products
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5103409 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
Co-requisite : 5103409 Production Technology of Fishery
Products Laboratory
ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลัง
การตาย การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
ชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน้ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการคำนวณต้นทุนการผลิต
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.

มคอ.2

มคอ.2
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5103409

5103410

5102302

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Meat Products Technology
ชื่อวิชา และ
ชนิดและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลัง จำนวนหน่วยกิต
การตาย การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ - ปรับคำอธิบาย
ชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การ รายวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต - รวมภาคทฤษฎีกับ
ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ภาคปฏิบัติให้อยู่ใน
Types and composition of meat, quality changes after รายวิชาเดียวกัน
slaugthen, raw materials handling and preparation, principle and processing เพื่อเพิ่มความ
technology to produce meat products, quality control, packaging, storage, กระชับ
standards of products, products development, yield calculation,
production cost and return, and practical laboratory.

มคอ.2

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
1(1-0-2)
Production Technology of Meat Products
รายวิ ชาที ่ ต ้ อ งเรี ยนควบคู ่ ก ั น : 5103411 ปฏิ บ ั ต ิ การการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Co-requisite : 5 1 0 34 1 1 Production of Meat Products
Laboratory
ชนิดและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลัง
การตาย การจัดการและการเตรียม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
และสั ตว์ ป ี กชนิ ดต่ าง ๆ การควบคุ มคุ ณภาพ การบรรจุ การเก็ บรั กษา มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการคำนวณต้นทุนการผลิต
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ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
2(0-4-2)
Production Technology of Fishery Products Laboratory
รายวิ ช าที ่ ต ้ อ งเรี ย นควบคู ่ ก ั น : 5103408 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ประมง
Co-requisite : 5103408 Production Technology of Fishery
Products
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงโดยใช้วิธ ี การ
ต่างๆ ได้แก่ การหมักดอง การทำแห้งและการรมควัน การแช่เยือกแข็ง การแปร-รูป
ผลิตภัณฑ์ซูริมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- รวมภาคปฏิบัติกับ
ภาคทฤษฎีให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ

มคอ.2
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

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.
5103411

5103701

5102201

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจอาหาร
2(0-4-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Package Software in Food Business
ชื่อวิชา และ
โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมสำหรับธุรกิจอาหาร โปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่
จำนวนหน่วยกิต
การจัดการธุรกิจอาหาร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการ - ปรับคำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์อาหาร
รายวิชา
A popular package software for food business solutions, - เน้นภาคปฏิบัติมาก
Package software for food business management and other program ขึ้นเพื่อให้นักศึกษา
related to the food product management technology.

มคอ.2

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ
3(2-2-5)
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Application Software Packages for Food Product
Management
ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

- รวมภาคปฏิบัติกับ
ภาคทฤษฎีให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ

220

ปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์2(0-4-2)
Production of Meat Products Laboratory
รายวิ ช าที ่ ต ้ อ งเรี ยนควบคู ่ ก ั น : 5103410 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Co-requisite : 5103410 Production Technology of Meat
Products
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตและการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ได้แก่ เนื้อสด ผลิตภัณฑ์เนื้อบดละเอียดอิมัลชัน ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทหมัก ผลิตภัณฑ์
เนื้อประเภททำแห้ง ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทอื่น 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.

มคอ.2
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Study and practice using software programs for food business
solution and other applications related to food production and food
product management.
5104202

5104203

การจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
2(1-2-3) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Sustainable Food Business Management
ชื่อวิชา และ
การศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจอาหาร ตั้งแต่กระบวนการ จำนวนหน่วยกิต
ผลิตจนผลิตภัณฑ์อาหารถึงผู้บริโภค กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด - ปรับคำอธิบาย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในธุรกิจอาหาร ความก้าวหน้าของความรู้และเทคโนโลยีที่ รายวิชา
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารภายใต้ความเสี่ยง - เป็นรายวิชาบังคับ
และความไม่แน่นอน เพื่อให้ดำเนินธุรกิจคงอยู่อย่างยั่งยืน
ในกลุ่มฝึก
Study of value chain management in the food business from ประสบการณ์
the manufacturing process to consumers, business strategy, marketing วิชาชีพ
strategy, environmental analysis in the food business, the advancement of
knowledge and technology related to the food business, the adaptation of
food business operators under the risks and uncertainties to maintain a
sustainable business operation.
- ยกเลิกรายวิชา

มคอ.2

ประเด็นปัจจุบันในธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Current Topics in Food Business
ความก้ าวหน้ า ความทั นสมั ย และประเด็ นสำคั ญ ของความรู ้ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร หรือแนวโน้มของธุรกิจที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอาหาร
ปัจจุบัน
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.

5103701
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การจัดการธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
Food Business Management
ศึกษาการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ าในธุรกิ จอาหารตามสมั ยนิยม ตั้งแต่
กระบวนการผลิ ต จนผลิ ตภั ณฑ์ อ าหารถึ งผู ้ บริ โภค กลยุ ทธ์ ในการดำเนิ นธุ ร กิ จ
กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในธุรกิจอาหาร ในผลิตภัณฑ์ผักผลไม้
และธั ญ พื ช ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื ้ อ ผลิ ตภั ณ ฑ์
ขนมอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เกิดทักษะ
ปฏิบัติงาน

มคอ.2
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5104502

5104503

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
3(2-2-5)
Healthy Food Products Technology
อาหารกับภาวะโภชนาการ แนวคิดในการใช้อาหารเพื่อดูแลสุขภาพ
เทคนิคการควบคุมอาหารแบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีในการ
ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ แนวโน้มการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคำนวณ
ปริมาณผลผลิตที่ได้ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Food and nutrition, concept of food consumtion for healthy,
food diet technique, healthy food products, production technology for
healthy food products, market trends and product development, yield
calculation, production cost and return, and practical laboratory.

- รวมภาคปฏิบัติกับ
ภาคทฤษฎีให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ

มคอ.2

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ
2(0-4-2)
Healthy Food Products Technology Laboratory
รายวิ ชาที ่ ต้ องเรี ยนควบคู ่ ก ั น : 5104502 เทคโนโลยี อาหารเพื่ อ
สุขภาพ
Co-requisite : 5104502 Healthy Food Products Technology
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่องดื่ม
โปรตีนสูง ขนมปังไขมันต่ำ ไส้กรอกโซเดียมต่ำ และผลไม้แช่อิ่มอบแห้งน้ำตาลต่ ำ
เป็นต้น การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษาผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
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.

5102307

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
จำนวนหน่วยกิต
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
- รวมภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติให้อยู่ใน
รายวิชาเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความ
กระชับ
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เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ
1(1-0-2)
Healthy Food Products Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5104503 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
เพื่อสุขภาพ
Co-requisite : 5104503 Healthy Food Products Technology
Laboratory
อาหารเพื ่ อสุ ขภาพ ผลิ ตภัณฑ์ อาหารเพื ่ อสุ ขภาพ อาหารชี วจิ ต อาหาร
มังสวิรัติ อาหารแมคโครไบโอติก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีในการผลิต
อาหารเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และฉลากของผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ
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.
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มคอ.2
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กลุ่มวิชาโครงงาน
5103902 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2-3)
Research Methodology
กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาข้อมูลเพื่อ
กำหนดหัวข้อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนเค้า
โครงการวิจัย และนำเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้การควบคุมและชี้แนะของอาจารย์ที่
ปรึกษา
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.
โครงการพิเศษ
3(0-6-3)
Special Project
ดำเนินการวิจัยตามแผนงานที่นำเสนอในวิชาระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้
คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การบันทึกผลการวิจัย การสรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย
การอ้างอิงเอกสาร การเขียนรายงานการวิจัย และเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน
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.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- ยกเลิกรายวิชา
- นำเนื้อหาไปรวมใน
รายวิชาโครงการ
พิเศษ

มคอ.2

5103602 โครงการพิเศษ
3(0-6-3) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ
Special Project
ชื่อวิชา
การสร้างสรรค์ผลงานหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ - ปรับคำอธิบาย
จัดการผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา กระบวนการวิจัยทาง รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดหัวข้อการวิจัย การวางแผน
การวิจัย การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย และนำเสนอโครงร่าง
งานวิจัย การดำเนินการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การสรุป การ
เขียนรายงาน และการนำเสนอ
Creating work or solving problems related to production and
management of food products under the guidance of an advisor, 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,
experimentation for data collecting, analysis, discussion, conclusion, writing
reports and presentations.
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สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

5103702

เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
2(240) - เปลี่ยนรหัสวิชา
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2
ชื่อวิชา และ
Work-based Learning Food Product Management จำนวนชั่วโมงเรียน
Technology II
- ปรับคำอธิบาย
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ใน รายวิชาให้มีการ
สถานประกอบการด้านอาหาร ในส่วนของการจัดการการผลิตและการจำหน่าย การ เรียนการสอน
บริหารจัดการธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและ ร่วมกับสถาน
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูป แบบต่างๆ เช่น ประกอบการเพือ่
รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมทักษะ
รายงานผลประเมินการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างาน และการจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติของนักศึกษา
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ให้มากยิ่งขึ้น
Students practice systematically for food management
technology in the workplace that the institution required. The practicing
contents consist of management of food production and sale, food
business management and other related. Under the advisors at the
workplace by many kinds of evaluation such as time attendance,
performance appraisal report by the supervisors at work and report of
the practical learning..
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กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน
5104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและ
2(0-4-2)
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Preparation for Experience in Food Production and Food
Product Management
จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เพื่อสร้างการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
การกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ
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.
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เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
2(240)
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
Work-based Learning Food Product Management
Technology I
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ใน
สถานประกอบการด้านอาหาร ในส่วนของการผลิตและการจำหน่ายเบื้องต้นภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมินผลในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างาน
และการจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
Students practice systematically for food management
technology in the workplace that the institution required. The practicing
contents consist of the basics of food production and sale, under the
advisors at the workplace by many kinds of evaluation such as time
attendance, performance appraisal report by the supervisors at work
and report of the practical learning.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาใหม่
- เป็นรายวิชาที่
จัดการเรียนการ
สอนร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อ
ส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติของนักศึกษา
ให้มากยิ่งขึ้น
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการ
6(540)
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Experience in Food Production and Food Product
Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :5104801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ
7003506 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
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 สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เพื่อให้มี
ประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร นำเสนอและจัดทำ
รายงาน
Practice at the food establishments to enhance experience in
food production and food product management. Present and writing
reports.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
5104701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการจัดการ
4(480) - เปลี่ยนรหัสวิชา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อวิชา และ
Field Experience for Food Product Management จำนวนหน่วยกิต
Technology
- ปรับลดหน่วยกิต
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5102701 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้าน
รายวิชานี้ เนื่องจาก
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
เพิ่มรายวิชาการ
5103702 เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
จัดการธุรกิจอาหาร
อาหาร 2
อย่างยั่งยืนในกลุ่ม
Pre-requisite : 5102701 Work-based Learning in Food
ฝึกประสบการณ์
Product Management Technology I
วิชาชีพ
5103702 Work-based Learning in Food Product
Management Technology II
ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เพื่อให้มี
ประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร นำเสนอและจัดทำ
รายงาน
Practice at the food establishments to enhance the
experience in food production and food product management, present
and writing reports.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
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7293701

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยี
2(1-2-3)
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-operative Education Preparation for Food Product
Management Technology
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการสหกิจศึกษา
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เทคนิคการนำเสนอ และการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Activities to prepare learners in cooperative education.
Knowledge of principles, concepts, regulations, co-operative education
process, fundamentals of practice, communication, relationship,
personality development, presentation techniques and co-operative study
performance report writing.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้มีการ
เตรียมทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกสหกิจศึกษามาก
ขึ้น
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การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านการผลิต
2(1-2-3)
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Co-operative Education Preparation for Food Production
and Food Product Management
การปฏิ บ ั ต ิ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออกปฏิ บ ั ต ิ ง านในสถาน
ประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เรื่องหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคในการเขียน
จดหมายสมั ครงานและสั ม ภาษณ์ งาน การเลื อกสถานประกอบการ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เทคนิคการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและสรุปผล
การศึกษา ตลอดจนเทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการ และการนำเสนอผลงาน
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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สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 6(640)
Co-operative Education for Food Product Management
Technology
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5102701 เรี ยนรู ้ ท ั กษะปฏิ บ ั ต ิ ด ้ าน
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
7293701 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Pre-requisite : 5102701 Work-based Learning in Food
Product Management Technology I
7293701 Co-operative Education Preparation for Food
Product Management Technology
การปฏิ บ ั ต ิ ง านเต็ ม เวลาในลั ก ษณะพนั ก งานชั ่ ว คราวในสถาน
ประกอบการ สามารถเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น การแก้ปัญหาในการทำงาน สามารถจัดทำรายงาน นำเสนอความก้าวหน้า และ
ผลสำเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสามารถนำความรู้ความสามารถรวบ
ยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
Full time operations, able to learn to adapt to the corporate
culture, working with colleague, solving problems in work, prepare reports,
present the progress and the assigned project, able to apply knowledge to
apply.

สาระสำคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา
- ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมและ
กระชับมากขึ้น
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สหกิจศึกษาด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 6(640)
Co-operative Education for Food Production and Food
Product Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7003506 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
Pre-requisite : 7003506 Co-operative Education Preparation
for Food Production and Food Product Management
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการในตำแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานที่ปรึกษา
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารบุคคลของสถานประกอบการ มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลงานอย่างเป็นระบบตลอดเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจและพนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เขียนและส่งรายงาน
ปฏิ บ ั ต ิ งานสหกิ จศึ กษาตลอดจนนำเสนอผลการปฏิ บ ั ต ิ งานหลั งจากเสร็ จสิ ้ น การ
ปฏิบัติงาน
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.
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
โครงสร้างหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
(โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และวิชาทางทฤษฎี ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต)
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2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่นอ้ ยกว่า
18 หน่วยกิต
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
การจัดการอุตสาหกรรม
วัสดุอุตสาหกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาโครงงาน
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
/วิชาการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ.2565
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
33 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
13 หน่วยกิต
และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
20 หน่วยกิต
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ.2565
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
35 หน่วยกิต
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาการบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมการทำงาน
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
232
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ.2565
หมวดวิชาเฉพาะ เรียนวิชาทางปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
รายวิชา
ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การทำงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจอาหาร
ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
สัมมนา
โครงการพิเศษ
เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
รวม

หน่วยกิต
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
2(240)
2(240)
4(480)
37
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รหัสวิชา
5101302
5101304
5102001
5102201
5102302
5102402
5102502
5102504
5103002
5103102
5103402
5103502
5103504
5103601
5103602
5102701
5103702
5104701
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ ต้องเรียนวิชาทางทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ.2565
หมวดวิชาเฉพาะ เรียนวิชาทางทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
รายวิชา
หลักการตลาด
การสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
อาหารและโภชนาการ
วัตถุดิบอาหารและสารปรุงแต่ง
การคำนวณพื้นฐาน
ธุรกิจเบเกอรี่
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ธุรกิจกาแฟ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
24
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รหัสวิชา
3541103
5101101
5101202
5101203
5101204
5101301
5101303
5102301
5102401
5102503
5102501
5103001
5103101
5103401
5103501
5103503
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน

การจัดการอุตสาหกรรม
วัสดุอุตสาหกรรม

กลุ่ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
รายวิชา
5103101 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
5103102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ธุรกิจอาหาร
5102001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การทำงาน
5103002 การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนา
บุคลากรและ
ฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี
ฝึกปฏิบัติงาน
5101304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีพื้นฐาน
ความปลอดภัยและ 5103501 การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาชีวอนามัยใน
อาหาร
สถานประกอบการ 5103502 ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
การจัดการ
5102503 การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
อุตสาหกรรม
5102504 ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
5103103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
วัสดุอุตสาหกรรม 5101202 วัตถุดิบอาหารและสารปรุงแต่ง
รวม

หน่วยกิต
1(1-0-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ.2565
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต

1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
19
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ภาคผนวก จ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
ประวัติอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับที่ 1
นายอิทธิพร แก้วเพ็ง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒ-ิ สาขา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท Ms.E. Food Engineering
Mokpo National University
2551
ปริญญาตรี วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2547
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
อิทธิพร แก้วเพ็ง, นัทวุฒิ รังสี, รสกมล หมูดหยี และปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไก่เบตงตุ๋นสมุนไพรจีน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. กรกฎาคม-ธันวาคม
2562. 38(2), 13 หน้า, 80-92. TCI(2).
Venkatachalam, K., Keawpeng, I., & Thongbour, P. (2017). Rheological and functional properties
of wheat and green gram composite flours. Carpathian Journal of Food Science
and Technology. September. 2017. 9(3), 11 pages, 72-82. (ISI)
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
Keawpeng, I., Wijitsopa, S., & Koedbuatong, T. (2017). Effect of soaking and steaming time on
qualities of Phatthalung Sungyod parboiled rice. Proceeding of the 8th Rajamangala
University of Technology International Conference, 8-9 August 2017 Impact
Muang Thong Thani Exhibition and Convention. 9 page, 164-172.
Keawpeng, I., & Nikomrat, K. (2017). Production of parboiled glutinous rice and consumer
acceptability. Proceeding of the 8th Rajamangala University of Technology
International Conference, 8-9 August 2017 Impact Muang Thong Thani Exhibition
and Convention. 9 page, 155-163.
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาวิศวกรรมอาหาร 1
2. วิชาวิศวกรรมอาหาร 2
3. วิชาปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 1
4. วิชาปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 1
5. วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
6. วิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
7. วิชาเคมีอาหาร 2
8. วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
9. วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
11. วิชาการเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
12. วิชาการเตรียมฝึกทักษะพื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
13. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
14. วิชาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
15. วิชาปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
16. วิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
พ.ศ.2555
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหาร
พ.ศ.2556
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตร
พ.ศ.2556
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากธัญพืชและปลา
พ.ศ.2557, 2558
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารท้องถิ่น
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับที่ 2
นางนพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒ-ิ สาขา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี
วท.บ. วาริชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จการศึกษา
2539
2535

บทความวิจัย/บทความวิชาการ
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา. (2564). อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 17304: กรรมวิธีการผลิตซอสกอและแบบผง.
28 มกราคม 2564. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา. (2563). อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 16898: สูตรซอสกอและพร้อมบริโภค.
26 ตุลาคม 2563. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา. (2563). การพัฒนาขนมสาลี่ผสมเนื้อตาลสุกและอายุการเก็บรักษาเนื้อตาลสุกเข้มข้น.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10, 21 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช. 7 หน้า, HO21- HO27.
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา. (2562). การพัฒนาแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งสำเร็จรูป. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4. 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ. 9 หน้า, 49-57.
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหวานรสทรงเครื่อง. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28. 8-9 พฤษภาคม 2561 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช
สงขลา. 7 หน้า, 808-814.
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาการแปรรูปอาหาร 1
2. วิชาการแปรรูปอาหาร 2
3. วิชาการแปรรูปอาหารพื้นฐาน
4. วิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
5. วิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
6. วิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
7. วิชาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
8. วิชาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครี่องดื่ม
9. วิชาวิศวกรรมอาหาร 1
10. วิชาวิศวกรรมอาหาร 2
11. วิชาปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรม 1
12. วิชาปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรม 2
13. วิชาการเตรียมทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
14. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
15. วิชาสัมมนาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
16. วิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
17. วิชาสัมมนา
18. วิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
19. วิชาปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
20. วิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ
1. ประสบการณ์การทำงาน
มี.ค. - ต.ค. 2540
ตัวแทนขายยาของบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด จ.กรุงเทพฯ
2. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
พ.ศ.2555
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหาร
พ.ศ.2556
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตร
พ.ศ.2556
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากธัญพืชและปลา
พ.ศ.2557, 2558
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารท้องถิ่น
พ.ศ.2559, 2560
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
พ.ศ.2560-2564
วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมือง
พ.ศ.2563
วิทยากรหลักสูตรไข่เค็ม
พ.ศ.2563
วิทยากรหลักสูตรปลาหยอง
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3. ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาด้านการแปรรูปอาหาร สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)
พ.ศ.2550-2551 ที่ปรึกษาโรงงานลูกชิ้นปลาอุบลรัตน์ อ.เมือง จ.สงขลา
(โครงการ pre-HACCP)
พ.ศ.2550-2551 ที่ปรึกษาโรงงาน 11 วงจร (ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่านึ่ง ขูดเลือด ขูดหนัง)
อ.เมือง จ.สงขลา (โครงการ pre-HACCP)
พ.ศ.2555
ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นกรอบ บริษัทพินอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
อ.เมือง จ.สงขลา
พ.ศ.2556
ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ชาตะไคร้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีแสนผลพืช จำกัด
อ.เมือง จ.สงขลา
พ.ศ.2559
ที่ปรึกษาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ.2562
ที่ปรึกษาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มข้าวตังสังข์หยด
อินทรีย์ จ.พัทลุง
พ.ศ.2563-2564 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ของผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา.
พ.ศ.2563-2564 ที่ปรึกษาบริษัทคุณอ้วน ฟู้ด จำกัด อ.ระโนด จ.สงขลา
พ.ศ.2564
ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนแม่คุณ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับที่ 3
นางขนิษฐา พันชูกลาง (ชื่อ-สกุลเดิม นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒ-ิ สาขา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557
เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551
เทคโนโลยีอาหาร
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ขนิษฐา พันชูกลาง และอภิชาติ พันชูกลาง. (2563). ผลของแซนแทนกัมต่อการพัฒนาขนมครกแช่เยือกแข็ง
ทดแทนด้ ว ยแป้ ง ข้ า วกล้ อ งสั ง ข์ ห ยด. วารสารมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (สาขา
วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี) . มกราคม-มิถุนายน 2563. 12(23), 12 หน้า, 1-12. TCI(1).
ภัทรพร ภักดีฉนวน และขนิษฐา พันชูกลาง. (2562). ผลของสภาพน้ำท่วมขังในระยะเก็บเกี่ยวต่อคุณลักษณะทาง
กายภาพของเมล็ดข้าวเฉี้ยงพัทลุง. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ. พฤศจิกายน 2562. 7(2), 11 หน้า,
181-191. TCI(1).
ขนิษฐา หมวดเอียด. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนอบแห้งจากแป้งข้าวสังข์หยด.
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ. ตุลาคม 2561. 12(2), 12 หน้า, 92-103. TCI(1).
Muadiad, K. and Sirivongpaisal, P. (2021). Effect of frozen storage and hydrocolloids on
structural and rheological properties of frozen roti dough supplemented with rice
bran. Food Sci. Technol. March 2021. 8 pages, 1-8. https://doi.org/10.1590/fst.44620.
(ISI).
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
ขนิษฐา พันชูกลาง และอภิชาติ พันชูกลาง. (2564). ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณลักษณะของแผ่นแป้งแช่
เยือกแข็ง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31. 20-21
พฤษภาคม 2564. ออนไลน์. 8 หน้า, 1073-1080.
ขนิษฐา หมวดเอียด, ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ และวนิดา เพ็ชร์ลมุล. (2562). ผลของการคั่วและการอบแห้งต่อ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก แทนนิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาปอเทือง. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29. 9-10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยาม
ออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. 11 หน้า, 925-935.
Muadiad, K. ( 2018) . Physicochemical properties and sensory characteristics of traditional fish
crackers- Palaw Keropok. Proceeding of the 20th Food Innovation Asia Conference.
14-16 June 2018 BITEC, Bangkok Thailand. 5 Page, 361-365.
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Muadiad, K. , & Sornprasit, S. ( 2017) . Effect of pre- gelatinized flour on cooking qualities of
gluten- free pasta from sangyod rice. Proceeding of the 19th Food Innovation Asia
Conference, 15-17 June 2017 BITEC, Bangkok Thailand. 7 Page, 666-672.
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. วิชาปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
4. วิชาการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
5. วิชาปฏิบัติการการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
6. วิชาการพัฒนาผลิตอาหารท้องถิ่น
7. วิชาปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
8. วิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ประมง
9. วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
10. วิชาจุลชีววิทยาอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
11. วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
12. วิชาการวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร
13. วิชาแนวทางอาชีพและการวางแผนอนาคต
14. วิชาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
15. วิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
16. วิชาการควบคุมคุณภาพอาหาร
17. วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
18. วิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
19. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
20. วิชาสัมมนา
21. วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ 1
22. วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ 2
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ
1. ประสบการณ์การทำงาน
เม.ย.2551 - ส.ค.2552
ส.ค.2552 - มี.ค.2554
ส.ค.2556 - มี.ค.2557

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท เอ็นเค ซีฟรีซ จำกัด จ.สงขลา (โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
แช่เยือกแข็ง)
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฟรีซแลนด์ โปรดักซ์ จำกัด
จ.สุราษฎร์ธานี (โรงงานแปรรูปไอศกรีม)
ผู้ช่วยวิจัยโครงการไอแทป (ITAP) งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้ประกอบการ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยและแป้ง)
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2. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารท้องถิ่น
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
พ.ศ.2560
วิ ทยากรหลั กสู ตรการผลิ ตและสุ ขลั กษณะที ่ ด ี ในการผลิ ต (GMP) และ
การผลิตผลิตภัณฑ์โรตี
พ.ศ.2562
วิทยากรบรรยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ม.6 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
พ.ศ.2564
วิทยากรการแปรรูปข้าวพื้นเมือง กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
พื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง อ.ระโนด จ.สงขลา
พ.ศ.2564
วิทยากรการแปรรูปเห็ดนางฟ้า และการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่เกษตรกร
อ.เมือง จ.สงขลา
3. ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
พ.ศ.2561
ผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นกรอบ บริษัทพินอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด อ.เมือง จ.สงขลา
พ.ศ.2561
ผลิตภัณฑ์กาละแม บริษัทกาละแมแม่ประคอง อ.เมือง จ.พัทลุง
พ.ศ.2561
ผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบ บริษัทปั้นเงินอินเตอร์ฟู้ดส์ อ.เมือง จ.พัทลุง
พ.ศ.2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหมึก บริษัท เอสพีกรุ๊ป 2019 จำกัด อ.เมือง จ.สงขลา
พ.ศ.2562
การพัฒนาผลิตกาละแม บริษัท ฉัตรไทยฟูดส์ จำกัด
พ.ศ.2563
ผลิตภัณฑ์ทองม้วนสดและแป้งทองม้วนสดสำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชนนา
อินทรีย์อําเภอจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา
พ.ศ.2564
เห็ ด แครงแปรรู ป กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม พั ฒ นาอาชี พ เกษตรกรรม
หัตถกรรมบ้านกันใหญ่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
พ.ศ.2564
เนื้อจระเข้แปรรูป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงจระเข้ขุนบ้านทรายขาว
อ.เมือง จ.สงขลา
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับที่ 4
นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒ-ิ สาขา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาหารและโภชนาการ

ปีที่สำเร็จการศึกษา
2558
2547
2543

บทความวิจัย/บทความวิชาการ
กมลทิพย์ นิคมรัตน์, ธิติมา พานิชย์, กาญจนี โชครุ่งกาญจน์ และนัทยา หน้าหู. (2561). อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่
13582: สูตรคุกกี้ข้าวยำ. 31 มกราคม 2561. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์.
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
กมลทิพย์ นิคมรัตน์. (2564). การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำนมผสมไซรัปกล้วยน้ำว้า. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31. 20-21 พฤษภาคม 2564. ออนไลน์. 8 หน้า,
1130-1137.
กมลทิพย์ นิคมรัตน์. (2564). ผลของการใช้เนื้อตาลสุกผงในผลิตภัณฑ์เค้กต่อการยอมรับของผู้บริโ ภค.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 11. 19 กุมภาพันธ์
2564. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช. 8 หน้า, FP60 – FP67.
กมลทิพย์ นิคมรัตน์. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกฟูพร้อมบริโภค, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้ งที่ 10. 21 กุมภาพันธ์ 2563. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช. 6 หน้า, HP52- HP57.
กมลทิพย์ นิคมรัตน์. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมไก่พร้อมดื่ม, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4. 14 มิถุนายน 2562. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ.
9 หน้า, 49-57.
กมลทิพย์ นิคมรัตน์, วรัทยา อินเคล้า และทักษ์ดนัย หนูแก้ว. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่อบสูตร
เม็กซิกันโดยใช้เทคนิค Sous Vide. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10. 1-3 สิงหาคม 2561. โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง. 9 หน้า, 660-668.
Keawpeng, I., & Nikomrat, K. (2017). Production of parboiled glutinous rice and consumer
acceptability. Proceeding of the 8th Rajamangala University of Technology
International Conference, 8-9 August 2017 Impact Muang Thong Thani Exhibition
and Convention. 9 page, 155-163.
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาอาหารและโภชนาการ
2. วิชาอาหารและโภชนาการพื้นฐาน
3. วิชาการแปรรูปอาหาร
4. วิชาเทคโนโลยีขนมอบ
5. วิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ขนมอบ
6. วิชาการผลิตและจัดการธุรกิจขนมอบ
7. วิชาปฏิบัติการผลิตและจัดการธุรกิจขนมอบ
8. วิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก
9. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
10. วิชาปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
11. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหารพื้นฐาน
12. วิชาจุลชีววิทยาสำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
13. วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
14. วิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
15. วิชาการวางแผนและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
16. วิชาคณิตศาสตร์สำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
17. วิชาสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
18. วิชาสัมมนา
19. วิชาการเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
20. วิชาสัมมนาด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
21. วิชาการเตรียมฝึกทักษะเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
22. วิชาการเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
23. วิชาปัญหาพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
24. วิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
25. วิชาโครงการพิเศษ
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ
1. ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2546-2547
พ.ศ. 2554-2556

ผู้ช่วยโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ม.สงขลานครินทร์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ภาคสนาม
(Part time) บริษัท TUV Rheinland Thailand

2. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
พ.ศ.2557, 2558
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้
พ.ศ.2559, 2560, 2561 วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารท้องถิ่น
พ.ศ.2559, 2560
วิทยากรหลักสูตรการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
พ.ศ.2560
วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมือง
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3. ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาด้านการผลิต หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)
พ.ศ.2550-2551
ที่ปรึกษาโรงงานลูกชิ้นปลาอุบลรัตน์ อ.เมือง จ.สงขลา (โครงการ preHACCP)
พ.ศ.2550-2551
ที่ปรึกษาโรงงาน 11 วงจร (ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่านึ่ง ขูดเลือด ขูดหนัง)
อ.เมือง จ.สงขลา (โครงการ pre-HACCP)
พ.ศ.2559
ที่ปรึกษาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาในน้ำเกลือพร้อมปรุง วิสาหกิจชุมชน
บ่อเตี้ยฟาร์ม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
4. งานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548
การพัฒนาและการยืดอายุการเก็บรักษากุนเชียง ทุนของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS)
พ.ศ. 2549
ผลของสารฮิว เมคแตนท์ และบรรจุภ ั ณ ฑ์ต ่ อการยืด อายุ การเก็บรั ก ษา
ผลิตภัณฑ์ปั้นสิบไส้ปลา ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS)
พ.ศ. 2549
ผลของสารฮิวเมคแตนท์ต่อการพัฒนาคุกกี้สอดไส้สับปะรด ทุนวิจัย สกว.
(โครงการ IPUS)
พ.ศ. 2550
การพัฒนาไส้กรอกปลาทรงเครื่องจากซูริมิ ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS)
พ.ศ. 2550
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาจ๊อเพื่อสุขภาพ ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS)
พ.ศ. 2550
การพั ฒ นาและยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาวุ ้ น ลู ก ตาลกรอบ ทุ น วิ จ ั ย สกว.
(โครงการ IPUS)
พ.ศ. 2551
การพัฒนาและยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้ว ทุนวิจัย สกว.
(โครงการ IPUS)
พ.ศ. 2551
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยทอดกรอบปรุงรส ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS)
พ.ศ. 2551
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเรียลบาร์จากถั่วลิสง ทุนวิจัย สกว. (โครงการ IPUS)
พ.ศ. 2559
การใช้ เ ทคโนโลยี เ ฮอร์ เ ดิ ล ในการยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาไข่ น กกระทา
พร้อมปรุง ทุนมุ่งเป้า (สกว)
พ.ศ 2564
การพั ฒ นาการแปรรู ป กาแฟ ในอำเภอคลองหอยโข่ ง จั ง หวั ด สงขลา
(กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
พ.ศ. 2564
การศึกษาสมบัติของข้าวอินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการ
เก็บรักษา (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
2. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
3. วิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
4. วิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
5. วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
6. วิชาการเป็นผู้ประกอบการ
7. วิชาการจัดการงานสำนักงาน
8. วิชาหลักการบริหารธุรกิจ
9. วิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ
10. วิชาเจ้าสัวน้อย
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ
1. ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ.2547 - 2549 ครู สาขาการตลาด แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
2. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
พ.ศ. 2554 - 2558 วิทยากรหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ
3. ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
พ.ศ. 2563
ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
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ภาคผนวก ซ
ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ตามที่กำหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 กับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร ปรับปรุง พ.ศ.2565
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 กับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุง พ.ศ.2565
องค์ความรู้ตามที่กำหนดในประกาศ
รายวิชา ตาม มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
กระทรวงศึกษาธิการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
1. เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
5103101 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ
การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การ
อาหาร
สื่อสารสมัยใหม่ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและ
ปั จ จุ บ ั น มาใช้ ใ นงานอุ ต สาหกรรม การประยุ ก ต์ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ข้ อ มู ล และการจั ด การข้ อ มู ล การใช้ เ ครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและการทำตลาดออนไลน์
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และ/หรือ
แอพพลิ เ คชั ่ นต่ า ง ๆ เพื ่ อการจั ด การสารสนเทศ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ
อาหารและกรณีศึกษา
5103102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการธุรกิจอาหาร
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารที ่ เ กี ่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศในธุ รกิ จอาหาร ข้ อมู ลและการจั ดการ
ข้อมูล การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและ
การทำตลาดออนไลน์ การประยุ ก ต์ ใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และ/หรือ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
เพื่อการจัดการสารสนเทศ
1.2 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน 5102001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
เทคโนโลยี
ความสำคัญและแนวคิดของบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและ เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ภายในและภายนอก
การบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชี พ การเลือกใช้เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท
(Career Planning) การสำรวจความจำเป็ นในการ และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มารยาทและวิธีการเข้า
ฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม สั ง คม การบริ ห ารภาพลั ก ษณ์ ของการเป็ น
การจัดทำ แผนการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและ ผู้ประกอบการและผู้ผลิตอาหารที่มี จริยธรรมและ
การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม ความน่าเชื่อถือ การประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล
การวัด ประเมินผล การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม การฝึกฝนและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อนำมาใช้ในการ
และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน
ประกอบอาชี พ ทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารจั ด การ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
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1.3 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
การฝึกปฏิบ ัติงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใช้
เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัด
เบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อยงาน
สกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานทำเกลียวด้วย
มือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น และงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
หมายเหตุ กรณีสาขาวิชาเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม ให้พัฒนาความรู้ใน
วิชานี้ได้ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตาม
ระเบียบของแต่ละสถาบัน
1.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ
หลั ก การจั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนา
มั ย และความปลอดภั ย ระบบมาตรฐานสากลที่
เกี ่ ย วข้ อ งกั บ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
หลักการและเทคนิค ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอา
ชีวอนามัยในสถานประกอบการ

รายวิชา ตาม มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
5103002 การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาบุคลากร การวางแผนและการ
บริหารการฝึกอบรม การสำรวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์และการจัดทำแผน
ในการฝึ กอบรม การจั ดทำสื ่ อและเอกสารในการ
ฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอน
งาน เทคนิ คการนำเสนอและการถ่ ายทอดอย่ างมี
ประสิทธิภาพ การวัดประเมินผลการฝึกอบรม และ
การพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
5101304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรู ป
อาหารโดยการใช้ความร้อน การทอด การทำแห้ง การ
ทำให้เข้มข้น ไมโครเวฟ การแช่แข็ง การหมัก การใช้
วัตถุเจือปนอาหาร และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล

5103501 การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร
หลักการและความสำคัญของการประกัน
คุณภาพอาหาร แนวคิด ขอบข่าย บทบาทของการ
ประกันคุณภาพอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน การสร้าง
กลุ ่ มคุ ณภาพงาน ระบบการจั ดการคุ ณภาพและ
กระบวนการผลิตเชิงสถิติ อันตรายในอาหารทั้งด้าน
กายภาพ เคมี ชีวภาพ และสารก่อภูมิแพ้สำหรับการ
จั ด การอาหารและโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร
สุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
ระบบการวิ เคราะห์ อ ั นตรายและจุ ดวิ กฤติ ท ี ่ ต ้ อง
ควบคุ ม ระบบการจั ดการด้ านความปลอดภั ยของ
อาหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานแบบสมัครใจเพื่อ
การส่งออกสู่ระดับสากล เช่น โคเชอร์ , ฮาลาล และ
ISO22000 เป็นต้น มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
ภายในประเทศและต่างประเทศ
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1.5 การจัดการอุตสาหกรรม
พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์
ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กรและ
การกำหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตาม
และประเมิ น ผลในงานอุ ต สาหกรรม การจั ด การ
คุ ณภาพ จิ ตวิ ทยาอุ ตสาหกรรม การวางแผนด้ าน
ปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและ
การเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง

รายวิชา ตาม มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
5103502 ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
ฝึ กปฏิ บ ั ต ิ เกี ่ ยวกั บการสร้ างเครื ่ อ งมื อ
คุ ณภาพ การปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพ การแก้ ไ ขปั ญ หา
คุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools แบบเก่าและแบบ
ใหม่ การประเมินสุขาภิบาลอาหาร การตรวจประเมิน
สถานที ่ ผ ลิ ตอาหารตาม GMP กฎหมาย และการ
วิเคราะห์จุดควบคุมวิกฤตในกระบวนการผลิตอาหาร
กรณีศึกษาของการประกันคุณภาพในธุรกิจอาหาร
5102503 การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
ความสำคัญของการจัดการการผลิต การ
เลือกที่ตั้ง เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการแปรรูป
อาหาร การวางผั ง และสายการผลิ ต การจั ด การ
วัตถุดิบ การจัดการเครื่องมือเครื่องจักร การจัดการ
แรงงาน การจัดการการผลิต ดัชนีชี้วัดทางการผลิต
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5102504 ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางผังโรงงาน เลือก
ที่ตั้ง เครื่องมือเครื่องจักร และการวางสายการผลิต
กระบวนการแปรรูปอาหาร เก็บข้อมูลในการผลิตและ
หาดั ช นี ช ี ้ ว ั ด ทางการผลิ ต เช่ น yield, recovery,
machine capacity, machine efficiency, man
hour, bottle neck รวมถึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และการเลื อกใช้ เครื ่ องมื อปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพ
การผลิต
5103103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาหาร
ความสำคั ญของการจั ดการโซ่ อ ุ ป ทาน
และโลจิสติกส์ในธุรกิจอาหาร การวางแผน การจัดหา
วัตถุดิบ การจัดการการผลิตและการจัดการคุณภาพใน
ห่ ว งโซ่ อ ุ ปทาน การบริ ห ารสิ นค้ าคงคลั งและการ
คลั ง สิ น ค้ า การขนส่ ง และการกระจายสิ น ค้ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงานในห่วงโซ่
อุ ป ทาน การตรวจสอบย้ อ นกลั บ การวิ เ คราะห์
ค่ าใช้ จ ่ ายของกิ จกรรมโลจิ ส ติ กส์ และดั ช นี ว ั ด ผล
เพื่อการตัดสินใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
1.6 วัสดุอุตสาหกรรม
5101203 วัตถุดิบอาหารและสารปรุงแต่ง
พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ
คุณลักษณะของวัตถุดิบอาหาร สารปรุงแต่ง
คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์ของ และวัตถุเจือปนอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
วั ส ดุ หลั ก การผลิ ต และกระบวนการผลิ ต วั ส ดุ เทคนิ ค การเลื อ กซื ้ อ การจั ด การ การเตรี ย ม
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุใหม่ การเก็บรักษา และการนำมาใช้อย่างมีจริย ธรรม
ทางอุ ต สาหกรรม รวมทั ้ ง วั ส ดุ ก ั บ ผลกระทบต่ อ ในการผลิตอาหาร
สิ่งแวดล้อม
2. เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
2.1 สาขาเทคโนโลยีอื่นๆ
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ 5101204 การคำนวณพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
จำนวนเต็ม เศษส่วน เลขยกกำลัง สมการ
การคำนวณพื้นที่ ปริมาตรรูปทรงต่าง ๆ การแปลง
หน่วย ค่าเฉลี่ยและการกระจายข้อมูล ร้อยละ และ
การประยุกต์ใช้
5101201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
คุณสมบัติขององค์ประกอบในอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและลักษณะขององค์ประกอบ
ในอาหารระหว่างการเตรียมและการปรุง ปฏิกิริยา
เคมี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร ความรู้พื้นฐาน
ทางจุ ลชี ววิ ทยา การเจริ ญเติ บโตของจุ ล ิ นทรี ย์ใน
อาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้ในการแปรรูป การเสื่อมเสียและ
การเน่าเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร
และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
5101303 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารโดย
การใช้ ความร้ อน การทอด การทำแห้ ง การทำให้
เข้มข้น ไมโครเวฟ การแช่แข็ง การหมัก การใช้วัตถุ
เจือปนอาหาร และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
5101304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารโดยการใช้ความร้อน การทอด การทำแห้ง การ
ทำให้เข้มข้น ไมโครเวฟ การแช่แข็ง การหมัก การใช้
วัตถุเจือปนอาหาร และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
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2.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา

รายวิชา ตาม มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
5102503 การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
ความสำคัญของการจัดการการผลิต การ
เลือกที่ตั้ง เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการแปรรูป
อาหาร การวางผั ง และสายการผลิ ต การจั ด การ
วัตถุดิบ การจัดการเครื่องมือเครื่องจักร การจัดการ
แรงงาน การจัดการการผลิต ดัชนีชี้วัดทางการผลิต
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5102504 ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางผังโรงงาน เลือก
ที่ตั้ง เครื่องมือเครื่องจักร และการวางสายการผลิต
กระบวนการแปรรูปอาหาร เก็บข้อมูลในการผลิตและ
หาดั ช นี ช ี ้ ว ั ด ทางการผลิ ต เช่ น yield, recovery,
machine capacity, machine efficiency, man
hour, bottle neck รวมถึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และการเลือกใช้เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต
5101301 ธุรกิจเบเกอรี่
สมบัติและหน้าที่ของส่วนผสมที่ใช้ในการ
ทำเบเกอรี่ การเลือกใช้เครื่องมือ หลักการแปรรูปและ
การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทต่าง ๆ การควบคุม
คุ ณภาพ การจั ดการการผลิ ตและการจั ดจำหน่ าย
บรรจุภ ัณฑ์ และการเก็บรักษา แนวโน้มธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
5101302 ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด สมบัติ
และหน้ า ที ่ ข องส่ ว นผสม การผลิ ต และการควบ
คุณภาพคุกกี้ เค้ก ขนมปัง พัพ เพสตรี้ การควบคุม
คุณภาพ การจัดการผลิต และการจัดจำหน่าย
5102301 ธุรกิจกาแฟ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ กรรมวิธีการ
ผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดกาแฟ
การคั่วเมล็ ดกาแฟ การบด การบรรจุ และการเก็ บ
รักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชง เทคนิคการชง
แบบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์กาแฟรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนชนิดอื่น ๆ เช่น ชา
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รายวิชา ตาม มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
ชาเขี ย ว เป็ น ต้ น แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟและ
ผลิตภัณฑ์
5102302 ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
บทปฏิบัติการเกี่ยวกับการคัดเลือก การ
หมัก การสี และการคั่วกาแฟ การชงกาแฟโดยการใช้
เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กาแฟ ฝึกผลิตและจำหน่าย
5103401 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักการและแนวคิดของนวัตกรรมอาหาร
นวั ต กรรมส่ ว นผสมทางอาหารและเทคโนโลยี ที่
ทั น สมั ย กระบวนการและกลยุ ท ธ์ ใ นการสร้ า ง
นวั ตกรรมผลิ ตภั ณฑ์ อาหาร การพั ฒ นาสู ตรและ
กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ และศึกษาความเป็นไปได้ใน
เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในเชิ ง พาณิ ช ย์ กฎหมายทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญา
กรณีศึกษาการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
5103402 ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การวางแผนการ
ทดลองสำหรับการวิจ ัยและพั ฒนาผลิตภั ณฑ์ การ
พั ฒนาสู ตรและกรรมวิ ธ ี ผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ การ
ทดสอบผู้บริโภค และการนำเสนอผลที่ได้จากโครงการ
พัฒนานวัตกรรมอาหาร
5103403 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
วิว ัฒนาการของการบรรจุ และวัสดุบรรจุ
บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติของวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ หลักการทั่วไปในการ
แสดงฉลากอาหารบรรจุห ี บห่ อ หลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา และปฏิบัติการตามเนื้ อหา
ข้างต้น
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ความต้องการ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ Needs and Requirements)
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
ความต้องการ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
(Stakeholders of the Program)
(Needs/Requirements)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่ม
อันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580
- ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เรื ่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ 1. มีคุณธรรมจริยธรรมมีสัมมาคารวะรู้จักกาลเทศะรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพสังคมและทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.
มีจิตสาธารณะและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
2560
2. มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติสมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพและ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่
ให้สูงขึ้นไปเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4. คิดเป็นทำเป็นมี ความคิ ดริเริ่มสร้า งสรรค์และสามารถเลือ กวิธ ี แ ก้ไ ขปัญหาและประยุก ต์ใช้ ค ณิต ศาสต ร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะสามารถบริหาร
จัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสมมีจิตสำนึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑ์บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันธ์ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ราชภัฏ พ.ศ. 2547
ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการบัณฑิตของประเทศ
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
ความต้องการ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
(Stakeholders of the Program)
(Needs/Requirements)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล
- พันธกิจ
1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรมและสามารถแข่ งขัน
ได้
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
4. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ
6. ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร
8. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สากล
- อัตลักษณ์นักศึกษา
เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ
- ปรัชญาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของภาคใต้
- พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาทางการเกษตรและอาหาร
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย
- อัตลักษณ์นักศึกษา
เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ
- ปรัชญาการศึกษา
ความรู้คู่คุณธรรมนำวิชาชีพสู่การพัฒนาท้องถิ่น
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
ความต้องการ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
(Stakeholders of the Program)
(Needs/Requirements)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
- อัตลักษณ์นักศึกษา
ผลิตได้ ขายเป็น
- ปรัชญาการศึกษา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มีคุณลักษณะและทักษะของการ
เป็นนักการผลิต นักการขาย นักการจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพและการจัดการธุรกิจอาหาร สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร สู่การสร้าง
นวัตกรรมสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
- มีจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ
- มีความรักในองค์กรและความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ
- สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
- เน้นทักษะปฏิบัติ
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี
- ผลักดันให้นักศึกษาสามารถหาเงินตั้งแต่ตอนเรียนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน
- ผลักดันให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ธุรกิจของตนเอง
- พัฒนาให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและองค์กร
- จัดแผนการเรียนให้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาภายใน 3.5 ปี
นักวิชาการ
- ฝึกทักษะการใช้สื่อที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์
- ให้นักศึกษาฝึกทักษะทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยควบคู่กัน
- เน้นทักษะปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความชำนาญในวิชาชีพ
- เน้นทักษะปฏิบัติในตลาดอาหารกลุ่มพิเศษ เช่น กลุ่มอาหารทะเล กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพ/เสริมความงาม และกลุ่ม
อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จะได้เป็นจุดขายของหลักสูตร
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
ความต้องการ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
(Stakeholders of the Program)
(Needs/Requirements)
ศิษย์เก่า/นักศึกษาปัจจุบัน
- เพิ่มรายวิชาที่นักศึกษายังขาดทักษะ เช่น การเจรจาต่อรอง การขายและการนำเสนอ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
การคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กฎหมายทั่วไปในการประกอบอาชีพ
และฝึกการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
- กระตุ้นให้นักศึกษาฝึกงานในบริษัทใหญ่ๆ เพื่อให้เกิดความท้ายทายและได้เห็นการทำงานแบบครบวงจร
- กฎหมายในการประกอบอาชีพ
- ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
- ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่/นวัตกรรม
- เน้นการศึกษานอกห้องเรียน/การศึกษาดูงาน
- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจำ
- จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
หลักสูตร
- ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง
- แนะแนวทางการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาที่นอกเหนือจากการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารหรือการทำธุรกิจ
ของตนเอง เช่น การทำงานในส่วนของการจัดซื้อ การรับวัตถุดิบ เป็นต้น
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ การเรียนการสอนเน้นทักษะการคำนวณที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ
หรือเทียบเท่า
เช่น การคิดต้นทุน การตั้งราคาขาย การสรุปยอดขาย เป็นต้น การเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติบนพื้นฐานทฤษฎีที่
ใช้งานได้จริง และหลักสูตรสามารถสอนให้เริ่มต้นธุรกิจทางด้านอาหารได้
- ปัจจัยรองลงมาคือ สามารถเป็นบุคลากรในองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้เมื่อสำเร็จการศึกษา สาขาวิชามีอัต
ลักษณ์ของหลักสูตร "ผลิตได้ ขายเป็น" เน้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีการฝึกผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและ
ขายจริง สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน. มีทักษะด้านการขาย สามารถเริ่มต้นธุรกิ จการขายแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ได้

มคอ.2

มคอ.2
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ความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการ/ข้อกำหนดโดยสรุปของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลลัพธ์การเรียนรู้
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้
(Corresponding PLOs)
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและ
ผู้ตามที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการด้านการ
ผลิตและธุรกิจอาหาร
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหารและทักษะพื้นฐานที่
จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
อธิ บ ายหลั ก การผลิ ต อาหารที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพและมี ค วามปลอดภั ย ตาม
จรรยาบรรณของนักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การแปรรูปอาหาร
สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการขาย การผลิต และการจัดการ
ในธุรกิจอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบและอาหารในท้องถิ่นเพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นได้
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการทำงานร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการได้อย่างเหมาะสม
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหารกับศาสตร์อื่นได้
สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม

299

ความต้องการ/ข้อกำหนดโดยสรุปของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Sum of Stakeholders’ Needs and Requirements)
1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะมีจิตสาธารณะ
เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม
2. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ รักในองค์กรและมีความส่วนร่วมใน
การเป็นเจ้าของกิจการ
4. มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจ
6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็น การนำเสนอ การ
คิดวิเคราะห์
7. สามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการทำงานได้จริง
8. เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ และมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ
9. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของผลิตภัณฑ์
10. ให้นักศึกษาฝึกทักษะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยควบคู่กัน
11. เน้นทักษะปฏิบัติในตลาดอาหารกลุ่มพิเศษ เช่น กลุ่มอาหารทะเล กลุ่ม
อาหารเสริมสุขภาพ/เสริมความงาม และกลุ่มอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ
พื้นที่ จะได้เป็นจุดขายของหลักสูตร

มคอ.2

มคอ.2

300

PLO10
PLO11
PLO12
PLO13
PLO14
PLO15

ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้
(Corresponding PLOs)
แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความ
รับผิดชอบและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหารในยุคดิจทิ ัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการประกอบ
อาชีพได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
มีแนวคิดผู้ประกอบการและสามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจอาหารได้
สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้า ง
แนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร
สมัยใหม่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

300

ความต้องการ/ข้อกำหนดโดยสรุปของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Sum of Stakeholders’ Needs and Requirements)
12. มี ท ั ก ษะที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น ผู ้ ป ระกอบการและแนวคิ ด การเป็ น
ผู ้ ป ระกอบการใหม่ สร้ า งความมั ่ น ใจความกล้ า ได้ ก ล้ า เสี ย ความ
กระตือรือร้นในการค้นคว้า กล้าได้ กล้าเสีย และการแสดงความคิดเห็น
ตามความเหมาะสม การจัดการโลจิสติกส์การก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
13. เน้นทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การเจรจาต่อรอง การขายและการ
นำเสนอ เทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ การคำนวณโดยใช้ โ ปรแกรม
Microsoft Excel ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กฎหมายทั่ว ไปในการ
ประกอบอาชีพ และฝึกการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

มคอ.2

มคอ.2

ภาคผนวก ญ
การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

มคอ.2

303

การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome; PLOs)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
ทัศนคติ
(Attitude)

รายวิชา
(Course)

- มีแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการ
- การวางตัวและการแต่ง
กายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- การวางแผนการดำเนิน
ชีวิต
- เข้าใจความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมและศาสนา
- การปรับตัวการอยู่กันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
- เข้าใจกฎระเบียบ วินัย
แนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต
- มีจิตใจเสียสละ
- ทำงานด้วยความ
รับผิดชอบ
- มีจิตสาธารณะ
- มีความรักในองค์กร
- มีแรงบรรดาลใจในการ
เป็นผู้ประกอบการ
- มีจรรยาบรรณในการ
เป็นผู้ประกอบการ

- การสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
- การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
- ธุรกิจเบเกอรี่
- ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
- การคำนวณพื้นฐาน
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- หลักการตลาด
- ธุรกิจกาแฟ
- ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจอาหาร
- การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส
- ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส
- เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจ
อาหาร

มคอ.2

ทักษะ
(Skill)

303

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
องค์ความรู้
(Program Learning
(Knowledge)
Outcomes: PLOs)
PLO1
- อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
แสดงออกถึ ง ความซื ่ อ สั ต ย์ - กฎระเบียบวินัย แนว
สุจริต มีวินัย เสียสละ มีภาวะ ปฏิบัติของคณะและ
ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มี มหาวิทยาลัย
จิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการ - คุณลักษณะที่พึง
เป็นผู้ประกอบการ
ประสงค์ของหลักสูตร
- วัฒนธรรมราชภัฏสงขลา
- ความรู้ในหลักการทั่วไป
ของการเป็น
ผู้ประกอบการ
- การสร้างแรงบรรดาลใจ
ในการทำธุรกิจ

มคอ.2

304
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

ทัศนคติ
(Attitude)

รายวิชา
(Course)

304
มคอ.2

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
- การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ
อาหาร
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
- การเขียนแผนธุรกิจอาหาร
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

มคอ.2

305
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทัศนคติ
(Attitude)

- การบริ ห ารคุ ณภาพและความปลอดภั ย ของ
อาหาร
- ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการบริ ห ารคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
- ปฏิ บ ั ต ิ การการเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตใน
ธุรกิจอาหาร
- สัมมนา
- โครงการพิเศษ
- การจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติ 1, 2
- การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- สหกิจศึกษา
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
- อาหารและโภชนาการ
- ธุรกิจเบเกอรี่
- ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
- การคำนวณพื้นฐาน
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

มคอ.2

- คำนวณร้อยละเพื่อปรับ - ทำงานด้วยความ
หรือสร้างสูตรอาหาร
รับผิดชอบ
ทดลองได้
- มีแนวคิดการเป็น
- ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้ประกอบการ
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้ - มีแรงบรรดาลใจในการ
เป็นผู้ประกอบการ

รายวิชา
(Course)

305

PLO2
- คณิตศาสตร์และการ
มี ค วามรู ้ พ ื ้ น ฐานทางด้ า น คำนวณพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ - วิทยาศาสตร์การ
การจั ดการด้ านการผลิ ตและ ประกอบอาหาร
ธุรกิจอาหาร
- การคำนวณคุณค่าทาง
โภชนาการ

ทักษะ
(Skill)

มคอ.2

306
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

- มีจรรยาบรรณในการ
ผลิตอาหารปลอดภัย

รายวิชา
(Course)
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- ธุรกิจกาแฟ
- ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจอาหาร

306

- เทคโนโลยีการผลิต
- ใช้เครื่องมือและ
อาหารเบื้องต้น ได้แก่
อุปกรณ์เบื้องต้นในการ
การแปรรูปอาหารด้วย
แปรรูปอาหารได้
เทคนิคต่างๆ เช่น การ - อธิบายวิธีการแปรรูป
อบแห้ง การแช่เย็น การ ด้วยเทคนิคพื้นฐานได้
แช่เยือกแข็ง และการ - อธิบายขั้นตอนการผลิต
หมักดอง
อาหารได้
- การจัดการธุรกิจอาหาร - คำนวณต้นทุนการผลิต
เบื้องต้น
ได้
- สามารถสำรวจความ
ต้องการของตลาดได้
- สามารถค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
- สามารถใช้เครื่องคิดเลข
ในการคำนวณได้
- สามารถใช้โปรแกรม
excel ในการคำนวณ
สูตรอาหารหรือต้นทุน
การผลิตได้

ทัศนคติ
(Attitude)

มคอ.2

มคอ.2

307
ทัศนคติ
(Attitude)

รายวิชา
(Course)

- มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ในการเริ่มต้น
ธุรกิจ
- มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
- ทักษะการขายและการ
เจรจาต่อรอง
- มีทักษะการประสานงาน
- ทักษะในการสืบค้น
ข้อมูล
- มีทักษะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า
-ทักษะการคำนวณ
-ทักษะการนำเสนอ

- มีจิตสำนึกในการเป็น
ผู้ประกอบการ
- มีจรรยาบรรณของการ
เป็นผู้ประกอบการ
- มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม
- มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
- มีความรักในองค์กร
- มีความมั่นใจในตนเอง
- มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ
- มีความกระตือรือร้นและ
ใส่ใจในการเรียนรู้
- มีแนวคิดในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
- มีความกล้าเสี่ยง

- การสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
- การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
- อาหารและโภชนาการ
- วัตถุดิบอาหาร และสารปรุงแต่ง
- ธุรกิจเบเกอรี่
- ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
- การคำนวณพื้นฐาน
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- หลักการตลาด
- ธุรกิจกาแฟ
- ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจอาหาร
- เทคนิคการขายและเจรจาต่อรอง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร

มคอ.2

ทักษะ
(Skill)

307

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
องค์ความรู้
(Program Learning
(Knowledge)
Outcomes: PLOs)
PLO3
- คุณลักษณะพื้นฐานของ
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ผู้ประกอบการ
ประกอบธุ ร กิ จ อาหารและ - แนวทางการเป็น
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ ผูป้ ระกอบการและการ
เป็นผู้ประกอบการได้
เริม่ ต้นธุรกิจ
- แนวทางการสร้างรายได้
จากการดำเนินกิจการ
- บทบาทของ
ผู้ประกอบการ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจอาหาร
- รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
และการเขียนแผนธุรกิจ
- การผลิตสินค้า/การแปร
รูปอาหาร
- การใช้เทคโนโลยีในการ
แปรรูปอาหาร
- การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการ
ดำเนินธุรกิจ

มคอ.2

308
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

ทักษะ
(Skill)

- การวิเคราะห์ตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค
- การสร้างมูลค่าและ
คุณค่าของสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค
- เทคโนโลยีการแปรรูป - ระบุวิธีการผลิตอาหาร
อาหารโดยเทคนิคต่างๆ ด้วยเทคนิคการแปรรูป
เช่น ความร้อน ความ
อาหารที่เหมาะสมและ
เย็น การหมักดอง
สอดคล้องกับ
เป็นต้น
วัตถุประสงค์ในผลิต
- การถนอมอาหารและ
อาหารปลอดภัย
การยืดอายุการเก็บ
- แสดงขั้นตอนการผลิต
รักษาอาหาร
อาหารเป็นลำดับ
- คุณภาพและการเลือกใช้ ขั้นตอนของการผลิตได้
วัตถุดิบและสารปรุงแต่ง อย่างถูกต้องและ
อาหาร
เหมาะสม
- มาตรฐานวัตถุดิบและ
- ระบุขั้นตอนและวิธีการ
สารปรุงแต่งอาหาร
ควบคุมคุณภาพอาหาร

ทัศนคติ
(Attitude)

รายวิชา
(Course)
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 1

- มีจรรยาบรรณของการ
ผลิตอาหาร
- การตัดสินใจอย่างมี
วิจารณญาณภายใต้
ข้อมูลที่มี

มคอ.2

- วัตถุดิบอาหารและสาร
ปรุงแต่ง
- ธุรกิจเบเกอรี่
- ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
- การเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร
- ธุรกิจกาแฟ
- ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
- การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส
- ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

308

PLO4
สามารถอธิบายหลักการผลิ ต
อาหารที่มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยตามจรรยาบรรณของ
นั ก ผลิ ต อาหาร ตลอดจน
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการแปรรูปอาหาร

องค์ความรู้
(Knowledge)

มคอ.2

309
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

ทักษะ
(Skill)

- การควบคุมคุณภาพ
อาหารอาหารทางด้าน
กายภาพ เคมี จุลินทรีย์
และการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส
- ข้อกำหนดและกฎหมาย
อาหาร/ มาตรฐาน
อาหาร
- บรรจุภัณฑ์กับความ
ปลอดภัยของอาหาร
- การออกแบบ
กระบวนการผลิตที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การผลิตอาหาร
ปลอดภัย

ในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิตได้
- ระบุข้อกำหนด/
มาตรฐานของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์อาหารได้
- ระบุชนิดบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับการเก็บ
รักษาอาหารให้ปลอดภัย
ได้
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย
โปรแกรมเฉพาะได้
- สามารถตรวจสอบ
คุณภาพทางกายภาพ
เคมี การวิเคราะห์เนื้อ
สัมผัส และการทดสอบ
คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสได้
- สามารถประเมินอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้

ทัศนคติ
(Attitude)

รายวิชา
(Course)
- ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
- เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

309

องค์ความรู้
(Knowledge)

มคอ.2

มคอ.2

310
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

- วางแผนและการจัดการ
การผลิตอาหารได้
- สามารถค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
- มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ
- มีแนวคิดในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
- ทักษะการแปรรูปและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การสร้างความแตกต่าง
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในผลิตภัณฑ์
- เทคนิคการขายและการ
เจราต่อรอง
- การประยุกต์ใช้ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและดำเนินธุรกิจ

ทัศนคติ
(Attitude)

รายวิชา
(Course)

310

PLO5
- การขาย/การเจรจา
สามารถระบุ แ นวทางการ ต่อรองทางการค้า
ปฏิ บ ั ต ิ งานด้ านการขาย การ - การแปรรูปและการ
ผลิต และการจัดการในธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารขนาดเล็ ก ขนาดกลาง - เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่
และขนาดใหญ่
เหมาะสมกับอาหารได้
- ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
- เทคโนโลยีการผลิตที่
หลากหลาย
- บทบาทของ
ผู้ประกอบการ

ทักษะ
(Skill)

- ธุรกิจเบเกอรี่
- ปฏิบัติการธุรกิจเบเกอรี่
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- ธุรกิจกาแฟ
- ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
- เทคนิคการขายและเจรจาต่อรอง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
- ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร

มคอ.2

- มีจริยธรรมทางธุรกิจ
- มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ
- ตระหนักในคุณค่าของ
เวลาและใช้เวลาที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มีความมุ่งมั่นและมั่นใจ
ในตนเอง
- มีความอดทนต่อความไม่
แน่นอน
- มองการเปลี่ยนแปลงคือ
โอกาส

มคอ.2

311
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

รายวิชา
(Course)

- มีความอดทน
- ความสม่ำเสมอและใส่ใจ
ในการเรียนรู้
- ความใส่ใจในการ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน
- มีความยืดหยุ่นต่อกฎ
ข้อบังคับ

- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน
ธุรกิจอาหาร
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 2
- การเตรียมความพร้อมสหกิจ

- มีความรักและภูมิใจใน
บ้านเกิด
- มีจรรยาบรรณของการ
ผลิตอาหาร

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

มคอ.2

- มีความสามารถในการ
วางแผนงานอย่างเป็น
ระบบ
- มีความสามารถในการ
บริหารการเงิน
- มีความสามารถทาง
การตลาด
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะการประสานงาน
- มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ
- สามารถชักจูงหรือทำให้
คนอื่นคล้อยตาม
วิสัยทัศน์ที่กำหนด
PLO6
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ทักษะการแปรรูปอาหาร
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ - ชนิด องค์ประกอบ และ และการยืดอายุการเก็บ
วัตถุดิบและอาหารในท้ องถิ่น สารสำคัญในวัตถุดิบ
รักษา
เ พ ื ่ อ ย ก ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น ต่างๆ
- ทักษะการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นได้
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์

ทัศนคติ
(Attitude)
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- การบริหารธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง
- แนวทางการสร้างรายได้
จากการดำเนินกิจการ
- การวางแผนการตลาด
และการกำหนดตำแหน่ง
ของสินค้า
- การวิเคราะห์ตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค
- การสร้างมูลค่าและ
คุณค่าของสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค

ทักษะ
(Skill)

มคอ.2

312
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทัศนคติ
(Attitude)

- ทักษะการเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับให้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารใน
ท้องถิ่น
- ทักษะการเลือกใช้
วัตถุดิบและสารปรุงแต่ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- ทักษะการประกอบ
อาหารอย่างง่าย
- ทักษะการผลิตอาหาร
- ทักษะการควบคุม
คุณภาพอาหาร
- ทักษะการทำระบบ
ประกันคุณภาพ
- ทักษะการวางแผนการ
ผลิต

รายวิชา
(Course)
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอาหาร
- เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
- โครงการพิเศษ
- เตรียมความพร้อมสหกิจ
- สหกิจศึกษา

- ปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส
- เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง
- ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร

มคอ.2

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต
- มีความกระตือรือร้นและ
อดทน
- มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และ
ตั้งใจ
- มีความรับผิดชอบ
- มีอัธยาศัยดี
- ทัศนคติเชิงบวก
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- เทคนิคการแปรรูป
อาหารและการยืดอายุ
การเก็บรักษา
- เทคนิคการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
- การคิดเชิงออกแบบ
- การออกแบบนวัตกรรม
อาหาร
- เทคนิคบรรจุภัณฑ์
อาหาร
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหาร
PLO7
- กระบวนการคิดเชิง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ ออกแบบ
ทั ก ษะในการทำงานร่ ว มกั บ - การออกแบบ
สถานประกอบการได้ อ ย่ า ง กระบวนการผลิต
เหมาะสม
- การจัดการการผลิต
- การเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิต
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทักษะ
(Skill)

มคอ.2

313
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)
- การควบคุมคุณภาพ
อาหาร
- การประกันคุณภาพ
- การเป็นผู้ประกอบการ
- การตลาด
- การขาย

ทักษะ
(Skill)

ทัศนคติ
(Attitude)

มคอ.2

- ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 1
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
- ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร
- เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ
อาหาร
- การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ธุรกิจอาหาร
- การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร
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- ทักษะการจัดการการ
- ปรับตัวตามสถานการณ์
ผลิต
ได้
- ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
- ทักษะการขาย
- ทักษะการบริหารบุคคล
- ทักษะการบริหารจัดการ
ร้านค้า
- ทักษะการเรียนรู้
- ทักษะการแสวงหา
ความรู้และค้นหา
คำตอบ
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการรับมือกับ
ปัญหาและอุปสรรค
- ทักษะการบริหารจัดการ
ความรู้

รายวิชา
(Course)

มคอ.2

314
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

ทัศนคติ
(Attitude)

- ทักษะการบริหารเวลา
- ทักษะการวางแผนและ
บริหารจัดการ
- ทักษะการทำงานเป็นทีม

มคอ.2

- ทักษะการควบคุม
- มีความใฝ่รู้
คุณภาพอาหาร
- ทักษะการทำระบบ
ประกันคุณภาพ
- ทักษะการวางแผนการ
ผลิต
- ทักษะการจัดการการ
ผลิต
- ทักษะการบริหารจัดการ
การขนส่งสินค้า

- ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 1, 2
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน
ธุรกิจอาหาร
- โครงการพิเศษ
- การเตรียมความพร้อมสหกิจ
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- สหกิจศึกษา
- การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส
- ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส
- ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 1
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
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PLO8
- การเขียนแผนผัง
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ความคิด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ - กระบวนการคิด
ผลิตภัณฑ์อาหารกับศาสตร์อื่น - การบูรณาการเชิง
ได้
สร้างสรรค์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การออกแบบนวัตกรรม
- การทำธุรกิจอาหาร

รายวิชา
(Course)

มคอ.2

315
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

รายวิชา
(Course)

มคอ.2

- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
- ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร
- การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เทคโนโลบีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีสนเทศในการจัดการธุรกิจ
อาหาร
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
- การเชียนแผนธุรกิจ
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
- ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจอาหาร
- สัมมนา
- โครงการพิเศษ
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- ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
- ทักษะการขาย
- ทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
- ทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ
- ทักษะการเรียนรู้
- ทักษะการแสวงหา
ความรู้และค้นหา
คำตอบ
- ทักษะการบริหารจัดการ
ความรู้
- ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้
- ทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ
- ทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผล

ทัศนคติ
(Attitude)

มคอ.2

316
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

ทัศนคติ
(Attitude)

- การจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 2
- การเตรียมความพร้อมสหกิจ
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- สหกิจศึกษาฯ

มคอ.2

- การควบคุมคุณภาพอาหารและการแประเมิน
ทางประสาทสัมผัส
- เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจ
อาหาร
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- การจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
- ภาษาอังกฤษในธรุกิจอาหาร
- การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
- การเขียนแผนธุรกิจ
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร
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- ทักษะการคิดเชื่อมโยง
และ รวบยอด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการวางแผนและ
บริหารจัดการ
- ทักษะการตัดสินใจ
PLO9
- การใช้ภาษาไทยเพื่อการ - การค้นคว้าและเรียบ
- สุนทรียภาพในการใช้
สามารถนำเสนอแนวคิ ด ที่ สื่อสาร
เรียงบทความทาง
ภาษา
ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี - การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาการ
- มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ได้อย่างเหมาะสม
การสื่อสาร
- การเขียนจดหมายเชิง
บุคคลรอบข้าง
- คำศัพท์และไวยากรณ์ใน ธุรกิจ และการเขียน
ภาษาไทยและ
หนังสือราชการ
ภาษาอังกฤษ
- การแปลความหมาย
- การเขียนภาษาไทยและ - การใช้ภาษาอังกฤษที่
ภาษาอังกฤษในการ
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ประกอบอาชีพ
การผลิตและการจัดการ
- การใช้ภาษาที่
ธุรกิจอาหาร
หลากหลายในสังคมพหุ - การสื่อสารใน
วัฒนธรรม
ชีวิตประจำวัน

รายวิชา
(Course)

มคอ.2

317
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

ทัศนคติ
(Attitude)

รายวิชา
(Course)

- การนำเสนอในที่
สาธารณะ
- การใช้สารสนเทศ
- การใช้สื่อออนไลน์
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PLO10
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
แสดงออกถึ ง การมี ม นุ ษ ย และผู้ตามที่ดี
สั มพั น ธ์ ท ี ่ ด ี สามารถทำงาน - สามารถทำงานร่วมกับ
ร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ได้ มี ค วาม ผู้อื่นได้
รับผิดชอบและกระตือรือร้นใน - กระตือรือล้นในการ
การเรียนรู้
เรียนรู้
- สามารถควบคุมอารมณ์
ได้
- มีจิตวิทยาในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
- มีความสามารถในการ
จัดการคน

มคอ.2

- การเพิ่มประสิทธิภาการผลิตในธุรกิจอาหาร
- สัมมนา
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติ 1, 2
- การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาฯ
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- สหกิจศึกษา
- ทักษะการทำงานร่วมกับ - มีจิตใจโอบอ้อมอารีและ - ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการ
คนหลากหลายระดับ
เข้าใจในการอยู่ร่วมกับ
ประเมินทางประสาทสัมผัส
- สามารถจัดการคนได้
ผู้อื่น
- เทคนิคการขายและเจราต่อนรอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- มีจิตวิทยาในการทำงาน
- ปฏิบัติการการจัดการผลิตในธุรกิจอาหาร
และควบคุมการทำงาน
- เรียนรู้ทักษะปฎิบัติฯ 1, 2
ของพนักงานให้มี
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช
ประสิทธิภาพ
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
- มีความสามารถในการ
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
สื่อสาร
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม
- มีความสามารถในการ
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
ทำงานเป็นทีม
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
- การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มคอ.2

318
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)
- มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้และทำงาน

ทัศนคติ
(Attitude)

รายวิชา
(Course)

318

- ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ธุรกิจอาหาร
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
- ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร
- ปฏิบัติการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร
- การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในธุรกิจ
อาหาร
- ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตใน
ธุรกิจอาหาร
- สัมมนา
- โครงการพิเศษ
- การเตรียมความพร้อมสหกิจ
- การฝึกประสบการวิชาชีพ
- สหกิจศึกษา

มคอ.2

มคอ.2

319
องค์ความรู้
(Knowledge)
- ระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
โดยใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยี
- ระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ
- โปรแกรมประยุกต์
สำหรับการจัดการธุรกิจ
อาหาร
- การสร้างสรรค์คอนเทนต์
และสื่อ
- หลักความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะ
(Skill)

ทัศนคติ
(Attitude)

- การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอาหาร
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ธุรกิจอาหาร
- การเขียนแผนธุรกิจ
- เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
- สัมมนา
- โครงการพิเศษ
- การจัดการธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 2
- การเตรียมความพร้อมสกิจศึกษา
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- สหกิจศึกษา

มคอ.2

- สามารถสืบค้นข้อมูล
- การตัดสินใจอย่างมี
ด้านเทคโนโลยีการ
วิจารณญาณภายใต้
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อมูลที่มีอยู่
ได้
- รู้เท่าทันสื่อ
- สามารถสรุปใจความ
- มีจรรณาบรรณในการนำ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
- นำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์และแก้ปัญหา
ในสถานการณ์จริงได้
- มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล
- ทักษะการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล
- มีความสามารถในการใช้
ภาษา ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ

รายวิชา
(Course)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)
PLO11
ส า ม า ร ถ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
สำหรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า น
เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหารในยุคดิจ ิ ทัล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มคอ.2

320
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทัศนคติ
(Attitude)

- ภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร
- การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- สัมมนา
- โครงการพิเศษ
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 2
- การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาฯ
มคอ.2

- สามารถแปลความหมาย
และสรุปความได้
- ทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผล และการคิดเชิง
สร้างสรรค์
- เทคนิคการนำเสนอ
- การใช้มือถือใน
ชีวิตประจำวัน
- การเลือกใช้เครื่องมือใน
การสื่อสารทางการตลาด
- การใช้เทคโนโลยี/
โปรแกรมสำหรับการ
จัดการธุรกิจ
- ทักษะการพูดเจรจา
- ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ต่อรองและการโน้มน้าว ตนเอง
ใจ
- รักในการเรียนรู้ด้าน
- ทักษะการเลือกใช้คำใน
ภาษา
การสื่อสาร
- มีความฉลาดทางอารมณ์
- ทักษะการเขียนสรุป
ความ

รายวิชา
(Course)

320

PLO12
- การสื่อสารอย่างมี
สามารถใช้ ภ าษาไทยและ ประสิทธิภาพ
ภาษาอั ง กฤษสำหรั บการ - การเขียนตาม
สื่อสารในการประกอบอาชีพได้ วัตถุประสงค์ของการใช้
อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
งาน
- การเขียนสรุปความ ย่อ
ความ และขยายความ

ทักษะ
(Skill)

มคอ.2

321
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

- ทักษะการอ่าน การแปล
และการฟังภาษาอังกฤษ
- ทักษะการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
- ทักษะการรับฟังและ
ไตร่ตรอง
- จับประเด็นและสรุป
ความเป็น
- ทักษะการอ่าน การเขียน
การพูดและการรับฟังที่
ดี
- มีความมั่นใจในตนเอง
และกล้าพูด
- ทักษะการนำเสนอ
- ทักษะการสื่อสารในชีวิต
ประจำ วัน
- ทักษะภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารระดับต้น

ทัศนคติ
(Attitude)

รายวิชา
(Course)
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
- สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร

321

- การเขียนอย่าง
สร้างสรรค์
- การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร
- ไวยากรณ์และคำศัพท์
เพื่อการสื่อสาร
- ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
อาหาร

ทักษะ
(Skill)

มคอ.2

มคอ.2

322
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)
PLO13
มีแนวคิดและมีจิตสำนึกในการ
เป็ น ผู ้ ป ระกอบการ และ
สามารถวางแผนในการดำเนิน
ธุรกิจอาหารได้

ทักษะ
(Skill)

- หลักการคิดวิเคราะห์
- เทคโนโลยีการผลิต
อาหาร
- การจัดการธุรกิจอาหาร
- การควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ
อาหาร
- การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร

- ทักษะการคิดเชิงการ
ออกแบบ
- ทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผล
- การคิดเชิงสร้างสรรค์
- การออกแบบนวัตกรรม
- เทคนิคนำเสนอ

ทัศนคติ
(Attitude)
- ยืดมั่นความถูกต้อง
- ฉลาด รอบรู้

รายวิชา
(Course)
- การเขียนแผนธุรกิจ
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร
- ปฏิบัติการการบริหารคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
- สัมมนา
- โครงการพิเศษ
- การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 2
- การเตรียมพร้อมสหกิจฯ
- ฝึกประสบการวิชาชีพฯ
- สหกิจศึกษา
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องค์ความรู้
(Knowledge)

มคอ.2

มคอ.2

323

PLO15
สามารถปรั บตั วได้ดี ในสั งคม
และก้ า วทั น สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

ทัศนคติ
(Attitude)

- การเป็นผู้ประกอบการ
- การจัดการธุรกิจอาหาร
- การวางแผนการผลิต
- การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
- การบริหารองค์กร
- การเงิน

- การตลาดและการขาย
- การวางแผนการผลิต
- การจัดการธุรกิจ
- มุมมองแนวคิด
ผลิตภัณฑ์
- การแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์วิกฤติ

- ความมีเหตุผล
- ยืดมั่นความถูกต้อง
มองโลกในแง่ดี

- ภาวการณ์เป็นผู้นำ
- สังคมวิทยา
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โลก
- การจัดการในสภาวะ
วิกฤต

- ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ด้านวิชาการ เทคโนโลยี
และสังคม
- การคิดวิเคราะห์อย่างมี
ระบบและเหตุผล
- การวางตัวได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ
- ทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
- มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- จิตสาธารณะ
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
- มีความสุขในการอยู่
ร่วมกันในสังคม

รายวิชา
(Course)
- การเขียนแผนธุรกิจอาหาร
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
- โครงการพิเศษ
- การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
- การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 2
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
- สหกิจศึกษาฯ
- ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจอาหาร
- สัมมนา
- โครงการพิเศษ
- การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
- เรียนรู้ทักษะปฏิบัติฯ 2
- การฝึกประสบการวิชาชีพฯ
- สหกิจศึกษาฯ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)
PLO14
สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
การสร้ างแนวคิ ดใหม่ ใ นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
สร้ า งสรรค ์ ธ ุ รกิ จอาหาร
สมั ย ใหม่ ต ามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

มคอ.2

324
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLOs)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

รายวิชา
(Course)

324

- กระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้
- ความเป็นผู้นำ
- การรับฟังที่ดี
- การตัดสินใจอย่างมี
วิจารณญาณภายใต้
ข้อมูลที่มี

ทัศนคติ
(Attitude)

มคอ.2

มคอ.2

ภาคผนวก ฎ
หนังสือลงนามความร่วมมือ

มคอ.2

327

มคอ.2

328

มคอ.2

329

มคอ.2

330

มคอ.2

331

มคอ.2

332

มคอ.2

333

มคอ.2

334

