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มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  รหัสหลักสูตร:  25490531106044 
ภาษาไทย:   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
ภาษาอังกฤษ:   BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)  
ชื่อย่อ (ไทย):  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.S. (Food Science and Technology)   
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
  มี โปรดระบุ       

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต  
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)       

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 
 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      

 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 อ่ืนๆ       

  



3 

 

  
 

     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 - ชื่อสถาบัน       
 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน       

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 - ชื่อสถาบัน      ประเทศ       
 - รูปแบบของการร่วม 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 

      ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 
สถาบัน)  

 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)       
 อ่ืนๆ (ระบุ)       

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
  ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 

เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560  

 เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  

ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ   ในคราวประชุม 

       สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

- นักวางแผนและควบคุมการผลิต  
- ผู้ควบคุมและประกันคุณภาพ 
- นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อและบรรจุภัณฑ์ 

2. ธุรกิจอาหาร 
- ผู้ประกอบการอาหาร นักธุรกิจ 
- ผู้จัดการร้านอาหาร 

3. สุขภาพและโภชนาการ 
- โภชนากร 

4. งานด้านวิชาการ 
- นักวิจัย นักวิเคราะห์อาหาร 
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

5. สายงานสนับสนุนด้านวิชาชีพ 
- เจ้าหน้าที่จัดการระบบสุขาภิบาล  
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิค  

  



5 

 

  
 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลข
ประจ าตัว

บัตร
ประชาชน/
Passport 

ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
 

1 นายเกียรติศักดิ์   
พลสงคราม 

33109006
4xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

 

Food 
Science 
 
 

University of 
Philippines at 
Los Baños 
Philippines 

2540 
 
 

วท.ม. 
 

เคม ี
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2527 
 

กศ.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ
(มหาสารคาม) 

2523 

2 นางสาวทุติยาภรณ ์
จิตตะปาโล 

39699000
5xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Food 
Engineering 
and 
Bioprocess 
Technology 
 

Asian Institute 
of 
Technology, 
Thailand 

2553 
 
 

 

วท.ม. พัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2543 
 

วท.บ. เทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรม
อาหาร 

มหาวิทยาลยั     
แม่โจ ้

2540 

3 นางปาริชาติ   
ศงสนันทน ์

35099015
0xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
 

2544 
 
 

วท.บ. 
(เกียรติ
นิยม

อันดับ
หนึ่ง) 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2539 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล เลข
ประจ าตัว

บัตร
ประชาชน/
Passport 

ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
 

4 นางสาวสุกัญญา 
เขียวสะอาด 

35603001
4xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. 
 

เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2555 

วท.ม. เคม ี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2543 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2540 

5 นางสาวศิรลิักษณ์ 
เจริญรัตน ์

35001003
3xxxx 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

ชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2542 
 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
 

2539 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การผลิตและแปรรูปอาหารมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก โดยมูลค่าการผลิต
อาหารมีสัดส่วนสูงสุดในภาคการผลิต เนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงทางด้านอาหารของ
ประเทศแล้ว ยังท าให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหาร
ที่ส าคัญในตลาดโลก ทั้งนี้การส่งเสริมจากภาครัฐ ด้วยการวางนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก 
(Thailand: Kitchen of the World)” ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้น าการผลิตอาหารในอาเซียนและขยายช่อง
ทางการลงทุนไปตลาดโลกมากขึ้น จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีการขยายตัว
ได้ในอนาคต (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) 

แม้ว่าสถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศจะ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น แต่ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า 
ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รัฐบาลจึงให้ความส าคัญ
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่กันไป
อย่างสมดุล เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
โมเดลประเทศไทย 4.0 เน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ คือ มีความสมดุลในความมั่งคั่ง

ทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดย
การพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) น าไปสู่ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มีความรู้ความสามารถ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยกลุ่มวัยเรียน ให้มีการเรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์ทางปัญญา กลุ่มวัย
แรงงาน มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะของแรงงานที่มีฝีมือ ทั้งทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนการบ่มเพาะความเป็น
ผู้ประกอบการในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การขยายฐานการผลิตก าลังคนระดับอุดมศึกษาในรูปแบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประเทศชาติ
มีความม่ันคงทางอาหาร ประชากรมีภาวะโภชนาการที่ดีข้ึนน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มีประเด็นการพัฒนา
เพ่ือท าให้เกิดความมั่นคงทางด้านรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการพัฒนาศักยภาพในการผลิต การแปรรูป ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมในการค้าและบริการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดย
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สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจและการ
พัฒนาชุมชน (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคนที่มี

ความรู้ มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับบัณฑิต โดยให้ความส าคัญ

กับทักษะวิชาชีพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บัณฑิตจะมีพ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ 
และพร้อมท างานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับการเสริมสร้างทักษะ
ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร  

 ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ สามารถสื่อสารอย่างชัดเจนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 การส ารวจเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร พ.ศ. 2560  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการให้เน้นทักษะวิชาชีพในด้าน
ต่อไปนี้ คือ การแปรรูปอาหาร โภชนาการ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ธุรกิจ
อาหาร และสหกิจศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงลักษณะการปฏิบัติงานจริง เน้นระบบ
คุณภาพ และมาตรฐานอ่ืนที่นอกเหนือจาก GMP และ HACCP รวมถึงความรู้เรื่องการ
จัดการและการบริหารในองค์กร  และทักษะที่มีความจ าเป็นส าหรับบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
วิเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยพายัพ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักวิจัย
แสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับใช้สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดมั่นใน “สัจจะ - บริการ” 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา และ
มีบางรายวิชาที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
 ก) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยส านักศึกษาทั่วไป 
 ข) หมวดวิชาเฉพาะ 
  1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา 

ล าดับ ชื่อรายวิชา คณะ/สาขาวิชา/กลุม่วิชา/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1  ชว. 110 ชีววิทยา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
2  ชว. 117 จุลชีววิทยา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
3  คม. 117 เคมี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
4  คม. 118 เคมีอินทรีย ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
5  คม. 217 เคมีวิเคราะห ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
6  คม. 218 เคมเีชิงฟิสิกส ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
7  คม. 219 ชีวเคม ี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
8  ฟส. 115 ฟิสิกส์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
9  คณ. 118 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีอาหาร 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ

10  สถ. 203 สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ

11  บธ. 101 องค์การและการจัดการ  คณะบริหารธรุกิจ 
12  บช. 111 การบัญชีส าหรับธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี 
13  กง. 209 การเงินธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
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2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
ล าดับ ช่ือรายวิชา คณะ/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1  กจ. 301  การเป็นผู้ประกอบการและ

นวัตกรรมทางธุรกจิ 
สาขาวิชาการจดัการ 

2  กจ. 433  การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม สาขาวิชาการจดัการ 
 

3) กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท 
ล าดับ ช่ือรายวิชา คณะ/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1  กจ. 324  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่

อุปทาน 
สาขาวิชาการจดัการ 

2  กจ. 434 การสร้างและพัฒนาธรุกจิใหม่ สาขาวิชาการจดัการ 
3  กพ. 212 การพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์ สาขาวิชาการจดัการ 
4  บม. 312 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชาการจดัการ 
5  รท. 321 การจัดการครัวและการประกอบ

อาหาร 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

6  รท. 324 อาหารนานาชาต ิ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
7  รท. 325 ขนมอบและขนมไทย สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
8  รท. 326 การจัดการเครื่องดื่ม สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
9  รท. 327 อาหารไทย สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
10  รท. 421 การออกแบบอาหาร สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11  ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร ์

 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ไม่มี
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเป็นหลักสูตร

ที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมทางอาหาร 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับการบริหารธุรกิจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยยึดมั่นใน
“สัจจะ-บริการ” 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชา      
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  

1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่เป็นสากล   
2. สามารถน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และการ

บริหารธุรกิจไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ  
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมทางอาหารได้  
4. มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
5. มีทักษะการสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและพัฒนาชุมชนโดยยึด

มั่นใน“สัจจะ-บริการ” 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านมาตรฐานหลักสตูร - พัฒนาหลักสตูรที่มีคณุภาพและ
ได้มาตรฐาน 

- มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณสมบัตติามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

- มีการแต่งตั้งและด าเนินงานของ
คณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
วิชาการ 

- มีการวางแผนและตดิตาม
กระบวนการเรียนการสอน 

 

- มคอ. 2 ที่สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. 

- จ านวน  คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับมาตรฐานวิชาการ 

- แบบ มคอ. 3-7 

ด้านการเรียนการสอน - จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

- มกีารปรับโครงสร้างหลักสูตร 
เพื่อต่อยอดองค์ความรูด้้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารกับการบริหารธุรกิจ 

- พัฒนาผู้เรียนท่ีมีทักษะปฏิบตัิ
ทางวิชาชีพผ่านรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 
 

- มคอ. 2 ที่สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานของสกอ. 

- แบบ มคอ. 3-7 
- จ านวนผลงานการจัดท าแผนธุรกิจ

อาหารที่มีการต่อยอดจาก
ผลิตภณัฑ์อาหารของนักศึกษา 
อย่างน้อย 1 ผลงานต่อปีการศึกษา 

- นักศึกษาทุกคนมีคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ด้านการวิจัย ส่งเสริมและผลิตงานวิจัย - จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ใน
สาขาวิชา 

 
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การจัดให้มี และ/หรือ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาฯ /
คณะฯ 

 
 

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม บูรณาการวิชาการกับการเรยีนการ
สอน เช่น การพัฒนาผลติภณัฑ์
ชุมชน 
 

- จ านวนรายวิชาที่มีการบรูณาการ
การเรยีนการสอนกับการบริการ
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปี
การศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรเข้าประชุม 

อบรมและสัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพทุกปีการศึกษา 

- เอกสารการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
(ถ้ามี) 

- รายชื่อบุคลากรที่เข้าประชุมอบรม
และสมัมนาทางวิชาการในแตล่ะปี
การศึกษา 
 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ส่งเสรมิสุขภาพ และ
ส่งเสริมทักษะชีวิต 
 

- การจัดและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาฯ /
คณะฯ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาค

การศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิม
ชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

 มีภาคฤดูร้อน จ านวน  ภาค  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน  

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน 
(โดยประมาณ) 

เวลาสัปดาห์ 

ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม-ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มกราคม-พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน-กรกฎาคม 5 
  

2.1.2 วัน-เวลา 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (โปรดระบุ) 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กรณีที่ผู้สมัครส าเร็จ
การศึกษาในสายศิลป์-ค านวณ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา ในประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล 

 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม  

-  มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีความพิการและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบวิชาชีพ 

  ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งด้านการ
พูด ฟัง อ่าน เขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (โปรด
ระบุ) 

 
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
(1)  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา

ที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม โดยนักศึกษาจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเอง
มากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษา
ต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม  

(2)  ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียน
ในชั้นเรียนและการศึกษาจากต าราภาษาอังกฤษ 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

(1)  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมแนะน าการวางเป้าหมายชีวิต รวมทั้ง
เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

(2)  มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือ
ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

(3)  มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า
นักศึกษารวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น ติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษา การประชุมนักศึกษา กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
รายละเอียด

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเล่าเรียน 2,960,000.00 5,624,000.00 8,288,000.00 10,952,000.00 10,952,000.00 
ค่าบ ารุง
การศึกษา 

400,000.00 760,000.00 1,120,000.00 1,480,000.00 1,480,000.00 

ค่าธรรมเนียม 316,000.00 402,400.00 488,800.00 575,200.00 575,200.00 
ค่าเบ็ตเตลด็ 130,000.00 133,600.00 137,200.00 140,800.00 140,800.00 
รวมรายรับ 3,806,000.00 6,920,000.00 10,034,000.00 13,148,000.00 13,148,000.00 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวด ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเงินเดือน 2,619,000.00 2,750,000.00 2,888,000.00 3,032,000.00 3,183,000.00 
ค่าเงินประจ า
ต าแหน่ง 

249,600.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 

ค่าตอบแทน 150,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ค่างานบริหาร
ทั่วไป 

497,000.00 738,000.00 980,000.00 1,221,000.00 1,221,000.00 

ค่าวัสดสุ านักงาน
และค่าบ ารุงรักษา 

45,000.00 86,000.00 126,000.00 167,000.00 167,000.00 

ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 
ค่าสวัสดิการ    
(ค่ารักษา 
พยาบาล) 

56,000.00 106,400.00 156,800.00 207,200.00 207,200.00 

ค่าวิชาการ (งบ
สัมมนาภายใน/
ภายนอก) 

48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 

ค่าการบริการ
นักศึกษา (งบ
กิจกรรมนักศึกษา) 

180,000.00 305,000.00 431,000.00 557,000.00 557,000.00 

รวมรายจ่าย 4,078,600.00 4,784,200.00 5,480,600.00 6,083,000.00 6,234,000.00 
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2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 

มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จ านวน 30 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     จ านวน 9   หน่วยกิต 
  1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน 9   หน่วยกิต 
  1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   จ านวน 12 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา   จ านวน 41 หน่วยกิต 
 2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน 57 หน่วยกิต 
 2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  
ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา รหัสวชิาประกอบด้วย ตัวอักษรแบ่งกลุ่มวิชา
ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก ดังนี้ 

ความหมายของตัวอักษรมีดังนี้ 
วอ.   แสดงถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
FS แสดงถึง   Food Science and Technology 

ความหมายของตัวเลข  3  หลัก มีดังนี้   
หลักร้อย แสดงถึง  ชั้นปีที่เรียน 
หลักสิบ แสดงถึง  วิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

0  หมายถึง วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร (Fundamentals of Food Science and 
Technology) 

1  หมายถึง รายวิชาเคมีอาหาร (Food Chemistry) 
2  หมายถึง รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร (Food 

Microbiology) 
3  หมายถึง รายวิชาแปรรูปอาหาร (Food Processing) 
4  หมายถึง รายวิชาวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) 
5  หมายถึง รายวิชาการประกันคุณภาพและสุขาภิบาล 

(Quality Assurance and Sanitation) 
6 หมายถึง รายวิชาการวิจัย (Research) 
7  หมายถึง รายวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and 

Nutrition) 
8  หมายถึง รายวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business 

Management) 
9 หมายถึง วิชาการศึกษาเอกเทศ การเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ 

สหกิจศึกษา และโครงงาน (Independent Study, 
Selected Topics, Co-Operative Education and 
Project) 

หลักหน่วย แสดงถึง ล าดับของรายวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน 
จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น  โดย
นักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับคะแนน  A, B+, B, C+, 
C, D+, D หรืออักษร P , CE, CS, CT  และ CP 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30  หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    จ านวน 9  หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 

9 หน่วยกิต   
ศท. 111   สัจจะและบริการ    3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา    3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(GE 113    A PATH TO WISDOM)  
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ  3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  9 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน 9 หน่วยกิต 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ    3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 142 HEALTH MYTHS) 
ศท. 143   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
เพ่ือคุณภาพชีวิต  
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE 

QUALITY OF LIFE) 
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1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร   จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12   

หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
1. รายวิชาภาษาไทย                               จ านวน 3 หน่วยกิต 
ศท. 127   ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127 THAI LEARNING) 
2. รายวิชาภาษาอังกฤษ    จ านวน 9 หน่วยกิต 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน  0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
(เงื่อนไข : เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีนักศึกษามี

คะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษา 
รายวิชา ศท.130 โดยไม่นับหน่วยกิต) 

ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร  3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
ข้ามวัฒนธรรม  
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา    จ านวน 41 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 41 หน่วยกิต 
  ชว. 110 ชีววิทยา           3 (2-3-6) หน่วยกิต 
  (BI 110 BIOLOGY) 
  ชว. 117 จุลชีววิทยา     4 (3-3-8) หน่วยกิต 
  (BI 117  MICROBIOLOGY) 
  (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ชว. 110) 
    คณ. 118 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์  4 (4-0-8) หน่วยกิต 
    และเทคโนโลยีอาหาร  
    (MA 118 CALCULUS FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
  คม. 117 เคมี                       3 (2-3-6) หน่วยกิต 
  (CH 117 CHEMISTRY) 
 คม. 118 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
 (CH 118  ORGANIC CHEMISTRY)  
  (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 117) 
  คม. 217  เคมีวิเคราะห์           3 (2-3-6) หน่วยกิต 
 (CH 217 ANALYTICAL CHEMISTRY) 
  (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 118)   
  คม. 219 ชีวเคมี              3 (2-3-6) หน่วยกิต 
 (CH 219 BIOCHEMISTRY) 
  (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 118) 
 ฟส. 115 ฟิสิกส์            3 (2-3-6) หน่วยกิต 
 (PH 115 PHYSICS) 
 คม. 218  เคมีเชิงฟิสิกส์        3 (2-3-6) หน่วยกิต 
 (CH 218 PHYSICAL  CHEMISTRY) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ฟส. 115 และ คม. 117) 
 สถ. 203 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (ST 203 STATISTICS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY) 

บธ. 101  องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(BA 101  ORGANIZATION AND MANAGEMENT) 
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บช. 111  การบัญชีส าหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 111  ACCOUNTING FOR BUSINESS) 
กง.  209  การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 209  BUSINESS FINANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 111) 

 
2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ     จ านวน 57 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 57 หน่วยกิต 
วอ. 212 เคมีอาหาร 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 212 FOOD CHEMISTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 219) 
วอ. 221 จุลชีววิทยาทางอาหาร 4 (3-3-8) หน่วยกิต 
(FS 221  FOOD MICROBIOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ชว. 117) 
วอ. 253 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 2 (1-3-4) หน่วยกิต 
โดยประสาทสัมผัส  
 (FS 253 SENSORY EVALUATION OF FOOD PRODUCTS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 203)  
วอ. 254  กฎหมายอาหาร 1  (1 -0-2) หน่วยกิต 
(FS 254  FOOD  LEGISLATION) 
วอ. 255  การสุขาภิบาลอาหาร 2  (2 -0-4) หน่วยกิต 
(FS 255  FOOD  SANITATION) 

 วอ. 271  อาหารและโภชนาการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (FS 271  FOOD  AND  NUTRITION) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 219) 

วอ. 312  การวิเคราะห์อาหาร 4 (3-3-8) หน่วยกิต 
(FS 312  FOOD ANALYSIS ) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 217 และ วอ. 212) 
วอ. 331  การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 331  FOOD PROCESSING I) 
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วอ. 332  การแปรรูปอาหาร  2   4 (3-3-8 )หน่วยกิต 
(FS 332  FOOD PROCESSING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 331) 
วอ. 343  วิศวกรรมอาหาร  4 (3-3-8) หน่วยกิต 
(FS 343  FOOD ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คณ. 118) 
วอ. 356 ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(FS 356 PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENT LABORATORY) 
วอ. 357  การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร 4 (3-3-8) หน่วยกิต 
(FS 357  FOOD  QUALITY  CONTROL AND  ASSURANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 331) 
วอ. 361  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 361  FOOD  PRODUCTS  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 203) 
วอ. 398  โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 (0-3-2) หน่วยกิต 
อาหาร 1   
 (FS 398  FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 
วอ. 492  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1 (1-0 -2) หน่วยกิต 
(FS 492  SEMINAR IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
วอ. 496  สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 9 (0-40-20) หน่วยกิต 
และเทคโนโลยีอาหาร  
(FS 496  CO-OPERATIVE EDUCATION IN FOOD SCIENCE  
AND TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
วอ. 498  โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (0-6-3) หน่วยกิต 
อาหาร 2   
(FS 498  FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 398) 
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กจ. 301  การเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
และนวัตกรรมทางธุรกิจ   
(MG 301 ENTREPRENEURS AND BUSINESS INNOVATION)    
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101)     
กจ. 433 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(MG 433 SMALL BUSINESS MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101  และ กง. 209) 
 

 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กรณีที่

นักศึกษาไม่ต้องการเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโทใน
สาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในสถาบัน โดยจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชานั้น 
และต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมหลักสูตรวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 

วอ. 302  วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(FS 302  CULINARY SCIENCE) 
วอ. 313  การประกอบอาหารโมเลกุล 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(FS 313  MOLECULAR GASTRONOMY) 

 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 302) 
วอ. 334  เทคโนโลยีขนมอบ  3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 334  BAKERY TECHNOLOGY) 
วอ. 362 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
และเทคโนโลยีอาหาร  
(FS 362 STATISTICS FOR FOOD SCIENCE  
AND TECHNOLOGY RESEARCH) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 203) 

 วอ. 372  อาหารสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (FS 372  HEALTH FOOD) 

วอ. 373  โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 373  ELDERLY NUTRITION)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 271) 
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 วอ. 405  เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์                              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (FS 405  PACKAGING TECHNOLOGY) 

วอ. 415   เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 415 FATS  AND   OILS  TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 212) 
วอ. 431   เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 431   BEVERAGE TECHNOLOGY) 
วอ. 432   เทคโนโลยีผักและผลไม้ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 432   FRUIT  AND  VEGETABLE  TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 332)   
วอ. 437  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 437  MEAT TECHNOLOGY)  
วอ. 438  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 438  DAIRY TECHNOLOGY)  
วอ. 458  ระบบประกันคุณภาพอาหาร 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 458  FOOD QUALITY ASSURANCE SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 357) 
วอ. 485  การจัดการโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 485  FOOD MANUFACTURING MANAGEMENT) 
วอ. 493  หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
และเทคโนโลยีอาหาร 
(FS 493  SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
กจ. 324   โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(MG 324 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101) 
กจ. 434  การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG 434 NEW VENTURE DEVELOPMENT) 
กพ. 212  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(CM 212 ELECTRONIC COMMERCE) 
บม. 312 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(HM 312 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY) 
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รท. 321  การจัดการครัวและการประกอบอาหาร         4 (2-4-6)  หน่วยกิต 
(HT 321  KITCHEN MANAGEMENT AND FOOD PRODUCTION)   
รท. 324  อาหารนานาชาติ                         3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(HT 324  INTERNATIONAL CUISINE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รท. 321) 
รท. 325 ขนมอบและขนมไทย 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(HT 325  BAKERY AND THAI DESSERT)  
(วิชาบังคับก่อน สอบได้วิชา รท. 321) 
รท. 326 การจัดการเครื่องดื่ม 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(HT 326 BEVERAGE MANAGEMENT) 
รท. 327 อาหารไทย 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(HT 327 THAI CUISINE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รท. 321) 
รท. 421  การออกแบบอาหาร 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(HT 421  FOOD DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้วิชา รท. 321) 
ศศ. 203  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(EC 203  BUSINESS ECONOMICS) 
  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

พายัพ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ชั้นปีท่ี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

1 ศท. 111 สัจจะและบรกิาร 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
ศท. 136  ภาษาอังกฤษจากสื่อเพือ่การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ศท. 142 เล่าเร่ืองสุขภาพ 
ชว. 110 ชีววิทยา                                              
คม. 117  เคมี         

3 (3-0-6) 
0 (3-0-6) 

 
3 (3-0-6) 

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

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันตภิาพ 
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 
คม. 118 เคมีอินทรีย์                   
ฟส. 115 ฟิสิกส์         

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

 
3 (3-0-6) 

 
3 (2-3-6)  
3 (2-3-6) 

 รวม 18 รวม 21 
2 ชว. 117 จุลชีววิทยา 

คม. 217 เคมีวิเคราะห์        
คม. 218  เคมีเชิงฟิสิกส์     
คม. 219 ชีวเคมี        
สถ. 203 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
วอ. 254 กฎหมายอาหาร  
วอ. 255   การสุขาภิบาลอาหาร 

4 (3-3-8) 
3 (2-3-6) 
3 (2-3-6) 
3 (2-3-6) 
3 (3-0-6) 

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

คณ. 118 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

บช. 111 การบัญชีส าหรับธุรกิจ 
วอ. 212 เคมีอาหาร 
วอ. 221   จุลชีววิทยาทางอาหาร 
วอ. 253 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

โดยประสาทสัมผัส 
วอ. 271 อาหารและโภชนาการ 

4 (4-0-8) 
 
3 (3-0-6) 
4 (3-3-8) 
3 (2-3-6) 
2 (1-3-4) 
 
3 (3-0-6) 

 รวม 19 รวม 19 
3 บธ. 101 องค์การและการจัดการ 

กง. 209 การเงินธุรกิจ 
วอ. 312  การวิเคราะหอ์าหาร 
วอ. 331  การแปรรูปอาหาร 1 
วอ. 343  วิศวกรรมอาหาร  
วอ. 356 ปฏิบัติการการวัดสมบัติทาง

กายภาพ 
วิชาเลือกเสร ี

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
4 (3-3-8) 
3 (2-3-6) 
4 (3-3-8) 
1 (0-3-2) 

 
3 

ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
วอ. 332 การแปรรูปอาหาร  2   
วอ. 357  การควบคุมและการประกันคุณภาพ

อาหาร 
วอ. 361   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร 1          
วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท 

3 (3-0-6) 
4 (3-3-8) 
4 (3-3-8) 

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

 
3 

 รวม 21 รวม 18 
4 กจ. 301   การเป็นผู้ประกอบการและ

นวัตกรรมทางธุรกิจ 
กจ. 433 การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม 
วอ. 492  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร   
วอ. 498  โครงงานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร  2 
วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท 
วิชาเลือกเสร ี   

3 (3-0-6) 
 

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

 
2 (0-6-3) 

 
3 
3 

วอ. 496  สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

9 
(0-40-20) 

 

 รวม 15 รวม 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 
 

3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลข
ประจ าตัว

บัตร
ประชาชน/
Passport 

ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
 

1 นายเกียรติศักดิ์   
พลสงคราม* 

33109006
4xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

 

Food 
Science 
 
 

University of 
Philippines at 
Los Baños 
Philippines 

2540 
 
 

วท.ม. 
 

เคม ี
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2527 
 

กศ.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ
(มหาสารคาม) 
 

2523 

2 นางสาวทุติยาภรณ ์
จิตตะปาโล* 

39699000
5xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Food 
Engineering 
and 
Bioprocess 
Technology 

Asian Institute 
of 
Technology, 
Thailand 

2553 
 
 

 

วท.ม. พัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2543 
 

วท.บ. เทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรม
อาหาร 
 

มหาวิทยาลยั     
แม่โจ ้

2540 

3 นางปาริชาติ   
ศงสนันทน*์ 

35099015
0xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล เลข
ประจ าตัว

บัตร
ประชาชน/
Passport 

ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
 

วท.บ. 
(เกียรติ
นิยม

อันดับ
หนึ่ง) 

 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2539 

4 นางสาวสุกัญญา 
เขียวสะอาด* 

35603001
4xxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. 
 

เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2555 

วท.ม. เคม ี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2543 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2540 

5 นางสาวศิรลิักษณ์ 
เจริญรัตน์* 

35001003
3xxxx 

อาจารย ์ วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
 

2542 
 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
 

2539 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 รายวิชา วอ. 496 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน  เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่ได้
จากการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้กับสถานการณ์จริง ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและตัวแทนจากหน่วยงานนั้นๆ โดยนักศึกษาจะต้องท ารายงานความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ พร้อมทั้งท ารายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และน าเสนอต่อ
สถานประกอบการและสถานศึกษาเม่ือปฏิบัติสหกิจศึกษาเสร็จ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1  มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
4.1.2  ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจน

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.3 มีความรู้หลักการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ 
4.1.4 มีความรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเทคนิค

วิธีการท างานในสถานประกอบการ 
4.1.5 สามารถใช้ความรู้เพ่ือเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
4.1.6 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
4.1.7 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.1.8 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

 

4.2 ช่วงเวลา  
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

5.1.1 วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1  
 การจัดท าข้อเสนอโครงงานในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหารที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจ และน าเสนอ ข้อเสนอ
โครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพ่ือขอความเห็นชอบ 

5.1.2 วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  
 การค้นคว้าและท าการทดลองในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหารที่สนใจ การน าเสนอรายงานผลการศึกษาตามหลักวิชาการภายใต้การ
ดูแล แนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบต่อ

งานที่ได้รับมอบหมาย 
5.2.2 นักศึกษามีองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่เป็น

พ้ืนฐานในการท างานวิจัย 
5.2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
5.2.4 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
5.2.5 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลแนวคิด และหา

หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ 
5.2.6 สามารถวางแผนการด าเนินโครงงานได้ 
5.2.7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและคัดเลือกข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ 
5.2.8 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
5.2.9 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
5.2.10 นักศึกษามีองค์ความรู้จากงานวิจัย 

 

5.3 ช่วงเวลา  
วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1 : ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 : ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1 : 1 หน่วยกิต 
วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 : 2 หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ  
5.5.1 นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 
5.5.2 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์

เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
5.5.3 มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี 

และการท างานนอกเวลา 
5.5.4 อาจารย์จัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา  

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงงาน 
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากการ

สังเกตและจากการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6.3 ประเมินการน าเสนอผลงานทางวาจา โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงงาน 
5.6.4 ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ประเมินผลโครงงาน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

นักศึกษามีความรูด้้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารที่เป็นสากล สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้กับการบริหารธรุกิจ ประยุกต์องค์
ความรู้กับการท างาน และมีน้ าใจ รับใช้สังคม 

1. จัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชาที่มีการต่อยอดองค์ความรู้
ในบริบทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับการ
บริหารธรุกิจ 

2. กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
3. ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในสถานประกอบการ 
4. กิจกรรมบรูณาการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

1. คุณธรรม จริยธรรม   
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และ/หรือ แสดงออกอย่าง
สม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์
สุจรติ 

1.2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมและ/หรือมี
ความพอเพียงเป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิต 

1.3 เคารพกฎระเบยีบและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ
สังคม 

1.4 เคารพสิทธิและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ Problem-

based Learning 
8. การจัดกิจกรรม 
9. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของ

อาจารย ์

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
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2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหารอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน 

2.3 มีความเข้าใจในพัฒนาการทาง
วิชาการในสาขาวิชารวมถึง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู ้

2.4 มีความสามารถระบุกฎระเบียบ
ข้อก าหนดทางวิชาการที่
เกี่ยวกับวิชาชีพ 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8. การจัดกิจกรรม 
9. การเรยีนรู้จากสถานการณ์

จริง 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
3.1 มีความสามารถในการค้นหา

ข้อเท็จจริงท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศใน
บริบททางวิชาชีพ 

3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา
และเสนอแนวทางการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค ์

3.3 สามารถใช้ทักษะและต่อยอด
องค์ความรู้ในบริบททางวิชาการ
และวิชาชีพ 

3.4 มีทักษะปฏิบัตติามทีไ่ด้รับการ
ฝึกฝนจากเนื้อหาสาระส าคญัของ
สาขาวิชา 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การมอบหมายงานให้

ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ Problem - 

based Learning     
8. การจัดกิจกรรม 
9. การเรยีนรู้จากสถานการณ์

จริง 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานรายบคุคลและ
งานกลุ่ม 

4.2 สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกกลุ่มได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 วางตัวและแสดงความคดิเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ 

4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ Problem - 

based Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 

 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

5.1 สามารถระบุและน าเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมายและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค ์

5.2 สามารถสรปุประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน 
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของ
การน าเสนอที่เหมาะสม 

5.3 สามารถระบุ เข้าถึง คัดเลือก
แหล่งข้อมูล และตดิตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ Problem - 

based Learning     
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 
 

3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง -  ไม่เน้น 

  
 

 

รายวิชา 

1. มีคุณธรรม
จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็นไทย

และเข้าใจ
วัฒนธรรม

สากล 

3. มีความรอบรู้  
มีโลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 

                      

ศท. 111 สัจจะและบริการ    - -  - -   - - - -    - - - -  

ศท. 113 วิถีทางสร้าง
ปัญญา 

-  - -  - -        - - - -  - -  

ศท. 114 พลเมือง  
ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 

-  -    - - -   - -  - -  - - - -  
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รายวิชา 

1. มีคุณธรรม
จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็นไทย

และเข้าใจ
วัฒนธรรม

สากล 

3. มีความรอบรู้  
มีโลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

                      

ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-  - -  - - - - - -   - - - -    -  

ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ -  - -    -  -  - - - - - - - - - -  

ศท. 143 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

-  - -  - -   - - -    - - -  - -  

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

                      

ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการ
เรียนรู้ 

-   -  - -   -   -  -     -   

ศท. 130 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

-  -   - -  - - - -  - - - -  - -   

ศท. 135 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

-  -   - -   -   - - - - -  - -   
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รายวิชา 

1. มีคุณธรรม
จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็นไทย

และเข้าใจ
วัฒนธรรม

สากล 

3. มีความรอบรู้  
มีโลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจาก
สื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  - -  - -   - -  -  - - - -  -   

ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท างาน 

-  -   - -   - -   -   -  - -   
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ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
3.1 สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
3.2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได้ 
5.2 จ าแนกข้อมูลได้ 
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 
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8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2  มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 

 ความรับผิดชอบหลัก                         ความรับผิดชอบรอง                      - ไม่เน้น 
 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
เฉพาะสาขา 

                   

ชว. 110 ชีววิทยา    -   - -  - - -   - - -  - 

ชว. 117 จุลชีววิทยา    -  - - -  - -    - - -   
คณ. 118 แคลคูลัสส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

   - -  - - - - -   - - -  - - 

คม. 117 เคมี    -   - -  - - -   - - -  - 

คม. 118 เคมีอินทรีย์    -   - -  - - -   - - -   
คม. 217 เคมีวิเคราะห์                   - 

คม. 218 เคมีเชิงฟิสิกส์ -  - -  - - -  -    - - -   - 

คม. 219 ชีวเคมี    -  - - -   - -   - - -  - 

ฟส. 115 ฟิสิกส์      -     -     -   - 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

สถ. 203 สถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    - -  - - - - -   - - -  - - 

บธ. 101 องค์การและการ
จัดการ     -   -   - -       - 

บช. 111 การบัญชีส าหรับธุรกิจ  - - - -  - - - - - -  - - - - - - 

กง. 209 การเงินธุรกิจ    -   - -   - -       - 

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                    

วอ. 212 เคมีอาหาร                  - - 

วอ. 221 จุลชีววิทยาทางอาหาร                    
วอ. 253 การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยประสาท
สัมผัส 

      - - -          - 

วอ. 254 กฎหมายอาหาร      - -     -     -   
วอ. 255 การสุขาภิบาลอาหาร            -        
วอ. 271 อาหารและโภชนาการ           - -     -   
วอ. 312 การวิเคราะห์อาหาร                   - 

วอ. 331 การแปรรูปอาหาร 1                    
วอ. 332 การแปรรูปอาหาร 2                      
วอ. 343 วิศวกรรมอาหาร                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

วอ. 356 ปฏิบัติการการวัด
สมบัติทางกายภาพ      -  - -           

วอ. 357 การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพอาหาร 

                   

วอ. 361 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

       -            

วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 1                     

วอ. 492 สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร  

                   

วอ. 496 สหกิจศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

                   

วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 2                    

กจ. 301  การเป็น
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม
ทางธุรกิจ 

    -   -    -        

กจ. 433 การจัดการธุรกิจขนาด
ย่อม     -               
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

3. กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/
หรือ วิชาโท 

                   

วอ. 302 วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร                    

วอ. 313 การประกอบอาหาร
โมเลกุล                    

วอ. 334 เทคโนโลยีขนมอบ                    - 

วอ. 362 สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

      - -   -   - - -   - 

วอ. 372 อาหารสุขภาพ           - -     -   
วอ. 373 โภชนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ           - -    - -   

วอ. 405 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์    -    -    -  - -     
วอ. 415 เทคโนโลยีไขมันและ
น้ ามัน                 - - - 

วอ. 431 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม                    

วอ. 432 เทคโนโลยีผักและ
ผลไม้                    

วอ. 437 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

วอ. 438 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
นม 

                   

วอ. 458 ระบบประกันคุณภาพ
อาหาร 

                -   

วอ. 485 การจัดการโรงงาน
อาหาร 

                  - 

กจ. 324 โลจิสติกส์และการ
จัดการโซ่อุปทาน 

   - -   -    -        

กจ. 434 การสร้างและพัฒนา
ธุรกิจใหม่ 

    -   -    -       - 

กพ. 212 การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

    -       -        

บม. 312 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 

    -   -    -     -  

รท. 321 การจัดการครัวและ
การประกอบอาหาร        -       -     

รท. 324  อาหารนานาชาติ        -       -     
รท. 325 ขนมอบและขนมไทย        -       -     
รท. 326 การจัดการเครื่องดื่ม               -     
รท. 327 อาหารไทย        -       -     
รท. 421 การออกแบบอาหาร       - -            
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     -       -       
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ผลการเรียนรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และ/หรือ แสดงออกอย่าง
สม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและ/หรือมีความพอเพียงเป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิต 

1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
1.4 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.  ความรู้ 
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
2.3 มีความเข้าใจในพัฒนาการทางวิชาการในสาขาวิชารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
2.4 มีความสามารถระบุกฎระเบียบข้อก าหนดทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศใน

บริบททางวิชาชีพ 
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถใช้ทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ 
3.4 มีทักษะปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝนจากเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์แปล

ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม 

5.3 สามารถระบุ เข้าถึง คัดเลือกแหล่งข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนด

ความหมายดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 

A 4.0 ดีเลิศ 
  B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ดี 

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผ่าน 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล

การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
 

อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผ่าน (Pass) 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in 

Progress) 
CE ได้จากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย 

(Credits from Examination) 
CS ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  

(Credits from Standard Test) 
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อักษร                        ความหมาย 
CT ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัด

โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
(Credits form Training) 

CP ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
(Credits from Portfolio) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย 

2.1.1 ประเมินรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)) ว่าผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร 

2.1.2 คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการประจ าสาขาวิชาพิจารณาและประเมิน
ข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา และมีความเหมาะสมเป็นไปตามแผนการสอน 

2.1.3 คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการประจ าสาขาวิชาพิจารณาและประเมินผล
สอบของแต่ละรายวิชา 

2.1.4 พิจารณาจากการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งสถานประกอบการจะเป็นผู้
ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2.1.5 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
2.1.6 มีระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ

รายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่
ละรุ่น 

2.2.2 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.2.3 ประเมินจากบัณฑิตในแง่ความพร้อมในการท างานและการน าทักษะและความรู้ที่ได้
ศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1  ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ โดยไม่มีรายวิชาใดๆ 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I หรือ NP 
เหลืออยู่ (ยกเว้น หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน
รายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F ได้โดยจะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้น
และรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F นั้น จะต้องน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย การ
เรียนรายวิชาแทนกันนี้กระท าได้รายวิชาละ 1 ครัง้เท่านั้น) 

3.2  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาเป็นต้นไป 

3.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหมวดวิชาเฉพาะไม่
น้อยกว่า 2.00 

3.4  ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่
ปรากฏในข้อ 3.3 คือไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 

3.5  ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอ
ให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

3.6  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่าน
เกณฑ์ก่อนส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 

3.7  ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.8  มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรืออนุปริญญานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบในหลักสูตรที่สอน  นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.3  มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนและการท างานคอย

ดูแลให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ และ/หรือ ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของ
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขใน
ด้านการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชา 

2.1.3 สนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานในเครือข่าย
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
2.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และมีการน าการเรียนรู้มา
ถ่ายทอดในสาขาวิชา 

2.2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 

2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 
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2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือ
พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.5 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ด้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
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2. บัณฑิต 
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา

จากผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านคือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิจารณาจากการมีงานท า คือร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมีระบบและกลไกการคัดเลือกและรับสมัคร

นักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา
โดยใช้ระบบการรับนักศึกษากลางจากมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์รับนักศึกษา ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยพายัพมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาแบ่งออกเป็นคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะทาง ของผู้เข้าศึกษาเป็นเบื้องต้นไว้ที่หมวด 12 วิธีการรับนักศึกษาฯ ใน
ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548  

2. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
หลักสูตร  

3. วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยมีระบบการคัดเลือกซึ่งศูนย์รับนักศึกษาด าเนินการแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยท าการรับสมัคร และรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ซึ่งคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาที่
นักศึกษารายงานตัวสามารถตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวของนักศึกษาได้ทันที ดังนี้ 

3.1 คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งผ่านการ
คัดเลือกจากระบบกลางแอดมิชชั่น โดยส านักงานอธิการบดีแห่งประเทศไทย สอท.  
โดยหลักสูตรเป็นผู้น าเสนอคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตลอดจนจ านวนการ
รับ ผ่านฝ่ายวิชาการเพ่ือพิจารณาข้อมูลการรับ จากนั้นศูนย์รับนักศึกษา
ประสานงานไปยัง สอท.เพื่อด าเนินการคัดเลือกและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ รับ
สมัครนักศึกษาใหม่ (http://pradmission.payap.ac.th) จากนั้น สอท. ส่งรายชื่อ
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาให้กับศูนย์รับนักศึกษาเพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์
นักศึกษา และศูนย์รับฯ ส่งผลการสัมภาษณ์ให้กับ สอท. เพ่ือประกาศผลการ
คัดเลือกอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ ของ สอท และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมา
รายงานตัวที่ศูนย์รับฯ 
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3.2 การคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรเป็นผู้น าเสนอ
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตลอดจนจ านวนการรับ ผ่านฝ่ายวิชาการเพ่ือ
พิจารณาข้อมูลการรับ จากนั้นด าเนินการโดยศูนย์รับนักศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (http://pradmission.payap.ac.th) โดย
ศูนย์รับนักศึกษาจะท าการพิจารณาผลการคัดเลือกจากหลักฐานการสมัครให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด ประกาศผลการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์และ
รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา  

3.3 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ  
โดยหลักสูตรเป็นผู้น าเสนอคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตลอดจนจ านวนการรับ ผ่านฝ่าย

วิชาการเพ่ือพิจารณาข้อมูลการรับ จากนั้นศูนย์รับนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานกับสถาบันดังกล่าว 
เพ่ือให้สถาบันที่จัดสอบด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา และส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้กับศูนย์
รับฯ เพ่ือด าเนินการรับและรายงานตัวต่อไป 

 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

 
3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา เ พ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน  สามารถเรียนรู้ ใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข ซึ่งการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา มี
ดังนี้  

(1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
- เพ่ือให้การปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน เพ่ือให้

นักศึกษาได้เรียนตรงกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
- เพ่ือให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับของสาขาวิชาฯ คณะวิชาฯ และของ

มหาวิทยาลัยพายัพ ตลอดจนการบริการและสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา 
- เพ่ือเป็นที่พ่ึงแก่นักศึกษา รับฟังและให้การปรึกษา แนะน านักศึกษาให้สามารถแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ได้ 
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- เพ่ือช่วยให้พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 

- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัยพายัพ 

(2) มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือใน
จ านวนที่เหมาะสม และส่งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการไปอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

(3) มีการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ e-mail facebook line 
เป็นต้น มีระบบ e-learning ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  และ
ระบบ e-registrar ซึ่งเป็นระบบดูแลการลงทะเบียนเรียนและการเรียนของนักศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ 

(4) มีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพแก่นักศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

(5) มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ และทักษะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรใช้ระบบการสรรหาและอัตราก าลังบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยพายัพในการรับอาจารย์ใหม่ และมีขั้นตอนการน าเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามที่หน่วยงานกลางก าหนด โดยสาขาวิชาฯ จะพิจารณาแผนอัตราก าลังคนให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. สอดคล้องจ านวนนักศึกษาและภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ใหม่ตามเกณฑ์ของสาขาวิชาฯ และมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ผู้สมัครน าเสนอผลงานแบบปาก
เปล่าต่อคณะกรรมการ  มีการสอบการสอนและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ มีการจัดปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่และมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การท างาน 
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4.2 การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2.1 สาขาวิชาฯ มีการมอบหมายภาระหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนให้เหมาะสม

กับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่าน โดย
ใช้ระบบการก าหนดภาระงานคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ 

4.2.2 สาขาวิชาฯ ใช้ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยพายัพ นอกจากนี้สาขาวิชาฯ ยังได้พิจารณาวางแผนอัตราก าลัง
กรณีการเกษียณอายุงานของอาจารย์ โดยมีการเตรียมอาจารย์ทดแทน 

4.2.3 สาขาวิชาฯ มีส่วนร่วมในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ เพ่ือยกย่องและธ ารงรักษาบุคลากร 

 
4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3.1 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาอาจารย์ระยะ 5  ปี ในด้านการพัฒนาคุณวุฒิ งานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

4.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4.3.3 มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้ ง ในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเ พ่ือเ พ่ิมพูน
ประสบการณ ์

4.3.4 มีการก ากับดูแลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้า
ประชุม อบรม และสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งการเข้าร่วมการสัมมนาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และจัด
โดยหน่วยงานภายนอก 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ การออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในแบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
 5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 

ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 
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 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 

 
 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น ปฏิบัติการ การศึกษาดู
งาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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 5.3 การประเมินผู้เรียน  
หลักสูตร มีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนดังนี้ 

 
อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทุกรายวิชาตามที่ระบุ

ใน มคอ.3 มคอ.4 โดยใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ ประเมินจากการทดสอบ ประเมินจาก
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้เรียน การสอบวัดทักษะการปฏิบัติ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และกระบวนการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แสดงดังนี้  
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6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาฯ และหน่วยงานสนับสนุนมีการจัดเตรียมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้อยู่ ใน

สภาพที่พร้อมใช้งานตั้งแต่ก่อนการเปิดภาคการศึกษา และในระหว่างภาคการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบการท า 5 ส. รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยมีห้องสมุดบริการแก่นักศึกษา มีแหล่งข้อมูลเฉพาะทาง ทั้ง
ในรูปแบบหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล ทั้งนี้ในแต่ละปี
การศึกษาส านักหอสมุดจะส ารวจความต้องของสาขาวิชาฯ ในด้านฐานข้อมูล และการจัดซื้อหนังสือ/ 
ต ารา ซึ่งอาจารย์สามารถเสนอซื้อหนังสือ/ ต าราที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ WI-FI รองรับการใช้งานของนักศึกษาทุกอาคารเรียน  

ในส่วนของสาขาวิชาฯ นอกจากจะมีการจัดเตรียมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้ว ยังมี
การจัดพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานร่วมกันและมีตู้หนังสือ 
วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพ่ือบริการแก่นักศึกษา 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 
2560 

ปีท่ี 2 
2561 

ปีท่ี 3 
2562 

ปีท่ี 4  
2563 

ปีท่ี 5 
2564 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ  . 7 ปทีี่แล้ว  
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 
2560 

ปีท่ี 2 
2561 

ปีท่ี 3 
2562 

ปีท่ี 4  
2563 

ปีท่ี 5 
2564 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

13. นักศึกษาทุกคนมีคะแนนผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
   

14. จ านวนผลงานการจัดท าแผนธุรกิจอาหารที่มีการต่อยอดจาก
ผลิตภณัฑ์อาหารของนักศึกษา อยา่งน้อย 1 ผลงานต่อปี
การศึกษา 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมอาจารย์สาขาวิชาและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การ
สอน  

2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีกา รที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามและการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  

3) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา และการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น  

4) การทดสอบกลางภาคการศึกษาและสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
 อ่ืนๆ (โปรด ระบุ)       

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาชั้นปีที่  4 ในภาคปลายก่อนจบ
การศึกษาในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  

2.2  ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต
ใหม ่

2.3  ประเมินรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมิน  
2.4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ในระหว่างภาคการศึกษา มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา  

4.2  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 
7 จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา  

4.3  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่าง
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  

4.4  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์
เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป  จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี  

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง) 

 
1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์ใหม่ เหตุผลประกอบ 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่เป็น
สากล  สามารถน าองค์ความรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ
การจัดการอาหารไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพและพัฒนาชุมชนเพื่อตอบสนอง
การเปลีย่นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของ
ประเทศและภมูิภาคอาเซียน  

 

1. มีความรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารที่เป็นสากล 

 

ปรับให้กระชับและชัดเจน
มากขึ้น 

2. สามารถน าองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร และการ
บริหารธรุกิจไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

ปรับให้กระชับและชัดเจน
มากขึ้น 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีทักษะในการท าวิจัย 
และการสรา้งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
อาหาร 

 

3. มีทักษะการคิดวเิคราะห์ ต่อยอดองค์
ความรู้ และสร้างนวัตกรรมทางอาหาร
ได้  

 

ปรับให้ชัดเจนมากข้ึน 

--- 4. มีทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 
 

เพิ่มเตมิเพื่อใหส้อดคล้อง
กับผลการส ารวจจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งต้องการ
บัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 
 

--- 5. มีทักษะการสื่อสารและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

เพิ่มเตมิเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม ความ
รับผิดชอบ ส านึกในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและพัฒนา
ชุมชนโดยยึดมั่นใน“สัจจะ-บริการ” 

ปรับให้กระชับและ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 



69 

 

  
 

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 

1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
 จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities  
9 Credits 

 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
จ านวน 9  หน่วยกิต 
 

Students are required to 
take 9  credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   
 จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities 
Courses   

9  Credits 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 
9  หน่วยกิต 
 
 Students are required to 
take 9 credits from the Social 
Sciences and Humanities courses as 
follows 
 
 

คงเดิม 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM) 
 3 (2-2-5) Credits 

 วิธีการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคณุธรรมและความ
รับผิดชอบจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
ความสามารถในการสื่อสารในโลกยุค
ปัจจุบัน และทักษะการคิดวเิคราะห์เกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 

Learning methods and self-
directed learning in an ethical and 
responsible manner from various 
sources. Communicative 
competence in the current world 
and analytical thinking skills in social, 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113 A PATH TO WISDOM) 
3 (2-2-5) Credits 

 วิธีการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคณุธรรมและความ
รับผิดชอบจากแหล่งความรู้หรือสารสนเทศ
ที่หลากหลาย  การมีทักษะการคิดแบบองค์
รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ท้ังของไทย ภูมภิาค
อาเซียน และประชาคมโลก 
 Methods of learning and 
acquiring knowledge morally and 
responsibly by oneself from a variety 
of sources or information technology.  
Having holistic thinking skills 
pertaining to social, economic, 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมและ
ชัดเจน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

 economic, political, 
cultural, ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues 

political, culture, ethical, moral, and 
environmental issues of Thai, ASEAN, 
and global communities. 
 
 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
3 (3-0-6) Credits 

 ประวัติความเป็นมาของ
มหาวิทยาลยัพายัพ การแสวงหาความจริง
เกี่ยวกับตนเอง สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 
หน้าท่ีที่พึงปฏิบัติต่อตนเองและตอ่ผู้อื่น การ
พัฒนาบุคลิกนิสัยใหม้ีจิตสาธารณะ 
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชน และสังคม 
ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม 
 The history and background 
of Payap University, truth 
investigation of oneself, basic human 
rights, duties to self and to others, 
personality development in 
promoting public consciousness and 
recognizing to serve others, 
communities, and societies based on 
virtue ethics. 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
3 (3-0-6) Credits 

 ประวัติความเป็นมาของ
มหาวิทยาลยัพายัพ การแสวงหาความจริง
เกี่ยวกับตนเอง การพัฒนาบุคลิกนสิัยให้มีจติ
สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผูอ้ื่น ชุมชน
และสังคม ตามหลักจริยธรรม คณุธรรม การ
มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 History of Payap University. 
Examining one’s inner self for 
truthfulness. Exercising character 
development for service 
consciousness. Being conscious to 
morally and ethically serve other 
people, your country and society. 
Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them 
to daily life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF 
LIFE)  

3 (3-0-6) Credits 
 กระบวนการโลกาภิวัตน์และ
ผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล
และสังคม การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิต
จากการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม แนวทางการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้าง
เจตคติทีด่ีในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 Globalization and its 
impacts on individuals and society, 
aesthetics of life via multi-cultural 
studies, peacemaking and conflict 
resolution, and positive thinking 
formation for a coexistence society. 
 
 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยการเปดิ
รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษาได้เลือกศึกษาตาม
ความต้องการ 

---- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD 
GOVERNANCE AND PEACE) 

3 (3-0-6) Credits 

 การปลูกฝังจิตส านึก บทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบของการเปน็พลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ การเรยีนรู้ประเดน็การ
ทุจริตและคอรร์ัปชันในสังคมไทย แนวทาง
และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต รวมถึงการอยูร่่วมกันอย่างสันติ
วิธี 

 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเป็น
พลเมือง หลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

 Creating awareness of 
responsibility for being a valued 
citizen for Thai as well as global 
community. Exploring human rights 
with respect to human value.  
Learning about dishonesty and 
corruption in Thai community. 
Learning about measurements and 
mechanisms for preventing and 
solving corruption problems.  
Employing good governance in life, 
coupled with living together in 
harmony. 

 

 

 

 

2.  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and 
Technology  

 6 Credits 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จ านวน 6 หน่วยกิต 
 Students are required to 
take 6 credits in Sciences, 
Mathematics and Technology. 

 

2. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
 เทคโนโลยี   

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses  

9 Credits 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใน
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
   Students are required to 
take 9 credits from the Mathematics, 
Sciences and Technology courses. 

 
 
 
 
 
 

 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้

2. เพิ่มจ านวนหน่วยกิต
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มรายวิชาที่ตอบผล
การเรยีนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 
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ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์
ส าหรับชีวิตประจ าวัน   

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS 
FOR DAILY  LIVING)                

3 (3-0-6)  Credits 
 ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
และความนา่จะเป็นเพื่อการตดัสินใจส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการใช้ความคิดเชิง
วิเคราะห์ การใช้เหตผุล การอ้างเหตุผลกับ
ข้อเท็จจริง 
 Logic, basic mathematics, 
and probability for making decisions 
in daily living.  Analytical thinking 
skills, reasoning, and arguments of 
fact. 
 
 
 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

---- ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY 
LIFE) 

3 (3-0-6) Credits 
 คณิตศาสตร์พื้นฐานและ
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวันความน่าจะ
เป็น การวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถติิ  

 Fundamental mathematics 
and mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่จะน าไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 
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--- ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142 HEALTH MYTHS) 
3 (3-0-6) Credits 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมี
สุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพใน
ชีวิตประจ าวันการบริโภคอาหาร การออก
ก าลังกายการบริหารอารมณ์ การป้องกัน
และแก้ไขปญัหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 
  General knowledge of 
wellness, health development in 
everyday life, food consumption, 
physical exercise, emotional 
management, prevention and 
treatment of common health 
problems. 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์ดา้นกาย จิต และ
สังคม 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY 
FOR QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT) 

 3 (3-0-6)  Credits 
 ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการเปลีย่นแปลงทางสังคม
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Global and energy 
phenomena, scientific and 
technological advances on social and 
environmental changes, utilization of  

 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ศท. 143 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 
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natural resources for sustainable 
development. 
 

--- ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 
TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF 
LIFE) 

3 (3-0-6) Credits 
 กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และ
สังคม 
 Learning scientific and 
information technology processes for 
daily life.  Computer safety and 
ethics, wise judgment in selection of 
IT, including impacts of technology 
on humans and society. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีคุณภาพ 

1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และ
รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วย
กิต ดังนี ้
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 
 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมด และเปิด
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
เพื่อการสื่อสาร แทน โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 หลักสูตรไทยและ 
3.2 หลักสูตรนานาชาต ิ
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1. Students are required to take 3 
credits in a Thai course and 12 
credits in English courses as 
follows: 
1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE 
1.2 GE 108 ENGLISH I 
1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 
1.5 GE 209 ENGLISH IV 
 

--- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses 

12 Credits 
 
 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้

2. ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 
15 หน่วยกิต เหลือ 12 
หน่วยกิต โดยก าหนด
รายวิชา ศท. 130 เป็น 
0 หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 

--- หลักสูตรไทย 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่
วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วย
กิต เป็นรายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต และ
รายวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 
1. รายวิชาภาษาไทย     

จ านวน 3 หน่วยกิต 
1) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้
 

 
 
 
 

ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 15 
หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วย
กิต โดยก าหนด รายวิชา ศท. 
130 เป็น 0 หน่วยกิต และ
ใช้เป็นรายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
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2. รายวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน 9 หน่วยกิต 

2) ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3) ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

4) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

5) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

For students studying in Thai 
Program  

12 Credits 
 Students are required to take 
12 credits from Language 
Competency for Communication 
courses. Three credits for a Thai 
Language course and 9 credits for 
three English Language courses. 
1. Thai Language Course      

3 Credits 
       1) GE127 THAI LEARNING 
2. English Language Courses  

9 Credits 
       2) GE 130 ENGLISH FOR DAILY 

LIFE 
       3) GE 135 ENGLISH FOR CROSS-

CULTURAL COMMUNICATION 
       4) GE 136 ENGLISH THROUGH 

MEDIA FOR LIFELONG 
LEARNING 

       5) GE 431 ENGLISH IN THE 
WORKPLACE 
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ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 107  SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE) 

 3 (3-0-6) Credits 
 ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน การคดิ การ
วิเคราะห์วจิารณ์และการสรุปความ เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

 Communicative skills in 
listening, speaking, reading, writing, 
thinking,  analyzing, and summarizing 
for daily life  and studies in a 
university. 

 
 
 
 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING) 
  3 (3-0-6) Credits 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน  โดยเน้นการจับใจความส าคัญและ
การวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Communication skills in 
listening, speaking, reading and 
writing, with an emphasis on main 
ideas and analysis for everyday use. 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา

ให้ครอบคลุมและ
ชัดเจน 

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1  
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE108  ENGLISH I)   
3 (3-0-6) Credits 

 การ ใ ช้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านเพื่อจับ
ใจความส าคัญ การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

 Using English for 
communication in daily life, reading 
for gist, and writing a variety of 
sentence types. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ศท. 130 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน แทน 
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ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2   
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 109  ENGLISH II) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรยีง
ที่มีโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน โดยการหา
ความหมายจากบริบท การจับใจความส าคญั 
การตีความ การอ้างอิง การสรุปความ และ
การเขียนความเรยีงขนาดหนึ่งย่อหน้า  

 Using English for 
communication in daily life, reading 
more structurally complex texts 
through contextualization, gist, 
inferences, references, drawing 
conclusions, and writing one-
paragraph essays. 

 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปบรูณาการใน
รายวิชา ศท. 135 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
รายวิชา ศท. 136 
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3       
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 208  ENGLISH III)       
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ตา่งๆ การอา่นความ
เรียงประเภทตา่งๆ การแสดงความคิดเห็น 
การอภิปรายและการน าเสนอ 
 Using English for 
communication in different 
situations, reading various types of  
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปบรูณาการใน
รายวิชา ศท. 135 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
รายวิชา ศท. 136 
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
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texts, giving opinions and 
presentations. 
 
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4  

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)  

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 
 การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความ
เข้มข้นในการแสดงความคิดเห็นและการ
อภิปรายในบริบทท่ีหลากหลาย 

 Analytical thinking for English 
communication in various situations 
with stronger opinions and 
discussions in different contexts. 

 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปบรูณาการใน
รายวิชา ศท. 135 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม ราย
วิชาศท. 136 ภาษาอังกฤษ
จากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และรายวิชา  ศท. 
431 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 
 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 

0 (3-0-6) Credits 
 การฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  เพื่อการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 
 Basic skills of listening, 
speaking, reading, and writing English 
for communication in various 
situations in everyday life. 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษในกรณีที่
นักศึกษามีคะแนนวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องศึกษา
รายวิชานี้ โดยไม่นับหน่วย
กิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม  

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-
CULTURAL COMMUNICATION) 

  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 
 การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วมและการแสดงความคิดเห็น
การน าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวฒันธรรมได้
อย่างเหมาะสม 
 Select readings for 
multicultural comprehension, 
expressing opinions and presenting 
ideas for proper cross-cultural 
communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาไดฝ้ึกภาษาผ่าน
การเรยีนรู้วัฒนธรรมร่วม
และเตรียมพร้อมการเป็น
พลเมืองโลก 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA 
FOR LIFELONG LEARNING) 

   3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 
  การฟังและการอ่าน จากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรยีนรู้
และท าความเข้าใจสามารถโต้ตอบและ
น าเสนอในรูปแบบของการแสดงความ
คิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และการส่ง
ข้อมูลโดยสื่อตา่งๆ 
  Listening and reading from 
printed materials and electronic 
media to learn and understand 
information, being able to respond 
and express opinions through writing, 
speaking, and text messages via 
various channels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษา 
ผ่านสื่อประสมและเป็นการ
เพิ่มทักษะการเรียนรู ้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
  3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร
งาน ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน การอ่าน การ
เขียนและการสนทนาในบริบทของงาน
ประเภทต่างๆ   

  English language for job 
applications and in the work place.  
Reading, writing and conversation in 
different working situations. 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือประโยชน์
ต่อนักศึกษาในการน าไปใช้
ในการสมัครงานและการ
ท างาน 
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1.3 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 101 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต 104 หน่วยกิต เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
เนื่องจากมีการปรบั
โครงสร้างหลักสูตร 
 

 
1.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
จ านวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้ จ านวน 39 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 41 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้ จ านวน 41 หน่วยกิต 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
จ านวน 2 หน่วยกิต 
เนื่องจาก 
1. มีการบูรณาการรายวิชา

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันไว้
ด้วยกัน 

2. ยกเลิกรายวิชาเดมิ 
3. เพิ่มรายวิชาใหม่ที่เป็น

พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 

ชว. 110  ชีววิทยา      
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(BI 110 BIOLOGY) 
 ก าเนิดชีวิต โมเลกลุและ
องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต  การแบ่ง
เซลล์  เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสตัว์ การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์  
การถ่ายทอดและควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม การจดัจ าแนกสิ่งมีชีวิต   
 
 

ชว. 110 ชีววิทยา        
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(BI 110 BIOLOGY) 
 ก าเนิดชีวิต โมเลกลุและ
องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต  การแบ่ง
เซลล์  เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสตัว์ การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์  
การถ่ายทอดและควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม การจดัจ าแนกสิ่งมีชีวิต   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
ชว. 116  จุลชีววิทยา      

3 (2-3-6) หน่วยกิต                   
(BI 116  MICROBIOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ชว.110) 
 จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ธรรมชาติของ
การด ารงชีวิต การเจรญิเติบโตและการ
สืบพันธุ์ พันธุศาสตร ์บทบาทของจุลินทรีย์ที่
มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมท้ังในดา้นท่ีเป็น
ประโยชน์และโทษ 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชา ชว. 117 จุล
ชีววิทยา ทดแทน และเพิ่ม
หน่วยกิตเป็น 4 หน่วยกิต 

--- ชว. 117 จุลชีววิทยา  
 4 (3-3-8) หน่วยกิต 

(BI 117  MICROBIOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ชว. 110) 
 จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ การเพาะเลี้ยง
และสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการ
เจริญเติบโต การสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม  
พันธุศาสตร์ การท าลายจุลินทรีย์ และ
บทบาทของจุลินทรีย์ที่มีต่อมนุษยแ์ละ
สิ่งแวดล้อมทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และ
โทษ 
 
 
 

1. รายวิชาเปิดใหม่ 
ทดแทนรายวิชา ชว. 
116 จุลชีววิทยา 

2. เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
เพื่อให้สามารถเพิ่มเติม
รายละเอียดในแต่ละ
หัวข้อได้มากขึ้น 

3. ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้เนื้อหา
มีความครอบคลุมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  

คณ. 115 แคลคูลสั 1         
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(MA 115 CALCULUS I ) 
 ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชัน แคลคูลัส อนุพันธ์และการ
ประยุกต์ การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต
และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสองและการประยุกต์ 
 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา  โดยน า
เนื้อหาไปรวมกับรายวิชา 
คณ. 116 แคลคูลสั 2 และ
เปิดรายวิชาใหม่คือ คณ. 
118 แคลคูลัสส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร ทดแทน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
คณ. 116 แคลคูลสั 2         

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
( MA 116 CALCULUS II ) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คณ. 115) 
 ระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริภูมิ
สามมติิ ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ก าหนดการ
เชิงเส้น 
 

--- ยกเลิกรายวิชา  โดยน า
เนื้อหาไปรวมกับรายวิชา 
คณ. 115 แคลคูลสั 1 และ
เปิดรายวิชาใหม่คือ คณ. 
118 แคลคูลัสส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารทดแทน 

--- คณ. 118 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอาหาร              

4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(MA 118 CALCULUS FOR FOOD 
SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
 แคลคูลสั อนุพันธ์และการ
ประยุกต ์การหาปริพันธ ์ปริพันธ์จ ากัดเขต
และการประยุกต ์ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสองและการประยุกต์ ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ 
ปริภูมสิามมิติ เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น 
ก าหนดการเชิงเส้น 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ ทดแทน
รายวิชา คณ.115 แคลคลูัส 
1 และ คณ.116 แคลคลูัส 
2 โดยปรับเนื้อหาใหม้ีความ
กระชับ  

คม. 117 เคมี                   
3 (2-3-6) หน่วยกิต                                        

(CH117 CHEMISTRY) 
 สสารและพลังงาน ปริมาณสาร
สัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและการจัดหมู่
ของธาตุ พันธะเคมี ก๊าซ สารละลายและ
คอลลอยด์ สมดุลเคมี กรดและเบส 
เคมีไฟฟ้า 

คม. 117 เคมี                   
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(CH 117 CHEMISTRY) 
 สสารและพลังงาน ปริมาณสาร
สัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและการจัดหมู่
ของธาตุ พันธะเคมี ก๊าซ สารละลายและ
คอลลอยด์ สมดุลเคมี กรดและเบส 
เคมีไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
คม. 118 เคมีอินทรีย์     

3 (2-3-6)  หน่วยกิต 
CH 118  ORGANIC CHEMISTRY 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 117) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรยี์ 
ไฮโดรคาร์บอน แอลคลิเฮไลด์ แอลกอฮอล์ 
อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คโีตน กรดคารบ์อกซิลิ
กและอนุพันธ์ฯ  เอมีน สเตอรโิอเคมี
เบื้องต้น 

คม. 118 เคมีอินทรีย ์         
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(CH 118 ORGANIC CHEMISTRY)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 117) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรยี์ 
ไฮโดรคาร์บอน แอลคลิเฮไลด์ แอลกอฮอล์ 
อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คโีตน กรดคารบ์อกซิลิ
กและอนุพันธ์ฯ  เอมีน สเตอรโิอเคมี
เบื้องต้น 
 
 

คงเดิม 

คม. 217 เคมีวิเคราะห์        
3 (2-3-6) หน่วยกิต                                     

(CH 217 ANALYTICAL CHEMISTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 118) 
 หลักการวิเคราะห์โดยวิธีปริมาตร
วิเคราะห์และการวิเคราะหโ์ดยน้ าหนักเพื่อ
การประยุกต์ในการวิเคราะห์สารอนินทรีย์
และสารอินทรีย์ หลักการเบื้องต้นของการ
วิเคราะหโ์ดยเครื่องมือและวิธีการแยกสาร 

คม. 217  เคมีวิเคราะห์       
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(CH 217 ANALYTICAL CHEMISTRY)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 118) 
 หลักการวิเคราะห์โดยวิธีปริมาตร
วิเคราะห์และการวิเคราะหโ์ดยน้ าหนักเพื่อ
การประยุกต์ในการวิเคราะห์สารอนินทรีย์
และสารอินทรีย์ หลักการเบื้องต้นของการ
วิเคราะหโ์ดยเครื่องมือ  
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับยิ่งข้ึน โดยตดัหัวข้อ 
วิธีการแยกสารออก
เนื่องจากวิธีการแยกสารอยู่
ในเรื่องโครมาโทกราฟีของ
หัวข้อการวิเคราะห์โดยใช้
เครื่องมือ 

คม. 219  ชีวเคมี             
3 (2-3-6)  หน่วยกิต 

(CH 219 BIOCHEMISTRY)    
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 118) 
 องค์ประกอบพ้ืนฐาน โครงสร้าง
โมเลกุล สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  ลิปิด กรดนิวคลีอิก 
วิตามิน เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกลุใน
สิ่งมีชีวิตและการควบคมุ 

คม. 219 ชีวเคมี               
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(CH 219 BIOCHEMISTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 118) 
 บทบาทและองค์ประกอบของ
เซลล์ องค์ประกอบพ้ืนฐาน โครงสร้าง
โมเลกลุ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
คาร์โบไฮเดรต ลิปดิ โปรตีน กรดนิวคลีอิก 
วิตามิน ประเภทและปฏิกริิยาของเอนไซม์ 
การย่อยและการดูดซมึสารอาหาร          
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกลุในสิ่งมีชีวิต
และการควบคุม 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อใหเ้นื้อหาครอบคลุม 
โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
บทบาท และองค์ประกอบ
ของเซลล์  ประเภทและ
ปฏิกิริยาของเอนไซม ์การ
ย่อยและการดดูซึม
สารอาหาร  
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ฟส. 115 ฟิสิกส์           

3 (2-3-6) หน่วยกิต                                                       
(PH 115 PHYSICS) 
 หลักและทฤษฎีพื้นฐานทางฟิสิกส์
แขนงต่างๆ กลศาสตร์ของไหล ความร้อน  
แสง ไฟฟ้า และแมเ่หล็ก 

ฟส. 115 ฟิสิกส์           
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(PH 115 PHYSICS) 
 หลักและทฤษฎีพื้นฐานทางฟิสิกส์
แขนงต่างๆ กลศาสตร์ของไหล ความร้อน  
แสง ไฟฟ้า และแมเ่หล็ก 
 
 
 

คงเดิม 
 

คม. 218 เคมีเชิงฟิสิกส์       
3 (2-3-6) หน่วยกิต                                        

(CH 218 PHYSICAL  CHEMISTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ฟส. 115 และ 
คม. 117) 
 สมบัติของก๊าซและของเหลว 
เทอร์โมเคมี กฎของอุณหพลศาสตร์และการ
ประยุกต์กฎข้อต่างๆ พลังงานอิสระและ
สมดลุเคมี สมบตัิของสารละลาย กฎเฟส 
เซลล์ไฟฟ้าเคมี จลนพลศาสตรเ์คมีและ
คอลลอยด ์
 
 
 

คม. 218 เคมีเชิงฟิสิกส์       
3 (2-3-6) หน่วยกิต                                        

(CH 218 PHYSICAL  CHEMISTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ฟส. 115 และ 
คม. 117) 
 สมบัติของก๊าซและของเหลว 
เทอร์โมเคมี กฎของอุณหพลศาสตร์และการ
ประยุกต์กฎข้อต่างๆ พลังงานอิสระและ
สมดลุเคมี สมบตัิของสารละลาย กฎเฟส 
จลนพลศาสตร์เคมีและคอลลอยด ์
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับโดยตัดหัวข้อ 
เซลล์ไฟฟ้าเคมีออก และ
เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับกระแส
วิทยา (rheology) ในหัวข้อ 
สมบัติของสารละลาย 

สถ. 201 สถิติพื้นฐาน         
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(ST 201 FUNDAMENTALS OF 
STATISTICS)  
 ระเบียบวิธีการทางสถิต ิสถิติเชิง
พรรณนา    ความน่าจะเป็นและการ
ประยุกต ์   การแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุม่ที่น่าสนใจ   การแจกแจงของตัว
สถิต ิ  การประมาณค่าพารามิเตอร์ การ
ทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยและสดัส่วน   
การทดสอบไคสแควร ์  การวิเคราะห์การ
ถดถอย และสหสมัพันธ์อย่างง่าย 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
เปิดรายวิชาใหม่ คือ สถ. 
203 สถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
ศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์  
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--- สถ. 203 สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(ST 203  STATISTICS FOR SCIENCE 
AND TECHNOLOGY)     
 แนวคิดและวิธีการทางสถิติ  สถติิ
เชิงพรรณนา  ความน่าจะเป็นและการแจก
แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การแจกแจง
ของตัวสถิต ิ การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะห์
ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์อย่าง
ง่าย    
 
 

รายวิชาใหม่ เพื่อเป็น
รายวิชาส าหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร ์

กจ. 109 องค์การและการจัดการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(MG 109 ORGANIZATION AND 
MANAGEMENT) 
 แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ หน้าท่ี
งานทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ลักษณะขององค์การ หลักการจดัการ หน้าท่ี
ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ 
การช้ีน าและการควบคมุ จริยธรรมในการ
จัดการ 
 
 
 
 
 

บธ. 101 องค์การและการจัดการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(BA 101  ORGANIZATION AND 
MANAGEMENT) 
 แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจและ
ธุรกิจระหว่างประเทศ หน้าที่งานทางธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วิวัฒนาการ
ทางการจัดการ ลักษณะขององค์การ 
หลักการจดัการ หน้าที่ทางการจัดการ 
จริยธรรมในองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา จาก กจ. 
109 องค์การและการ
จัดการ เป็น บธ. 101 
องค์การและการจัดการ  
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รส. 221 การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูเพื่อธุรกิจ 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(IS 221 USING APPLICATION 
SOFTWARE FOR BUSINESS) 
 แนวคิดของการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปเพื่องานธุรกิจ การใช้ข้อมูลส าหรับ
การตัดสินใจทางธุรกิจ  ประเภทโปรแกรม
ส าเรจ็รูปท่ีน ามาประยุกต์กับงานดา้นธุรกิจ 
และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
ธุรกิจ การสร้างข้อมูล จดัเก็บ สืบค้น 
ประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
สร้างรายงานสนับสนุนการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
มหาวิทยาลยัมีโครงการเพื่อ
เสรมิทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT 
Proficiency) 

--- บช. 111  การบัญชีส าหรับธุรกิจ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 111 ACCOUNTING FOR BUSINESS) 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ และ
ความส าคญัของการบัญชี  การใช้ประโยชน์
ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการ
จัดท าบัญชี ความรูเ้กี่ยวกับหลักการและ
วิธีการบัญชีตามหลักการบัญชี รวมถึงการ
จัดท างบการเงินของกิจการให้บรกิาร 
กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า 
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคา่เพิม่ 
 
 
 

ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายมา
จากกลุ่มวิชาเอกเลือก เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาด้านการบรูณาการ
องค์ความรู้กับการ
บริหารธรุกิจ 

--- กง. 209 การเงินธุรกิจ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FN 209 BUSINESS FINANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 111) 
 เป้าหมายและหนา้ที่ทางการเงิน 
การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน

รายวิชาใหม่ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาด้านการบรูณาการ
องค์ความรู้กับการ
บริหารธรุกิจ 
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และต้นทุนเงินทุน นโยบายการจา่ยเงินปัน
ผล 
 

 
1.3.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 57 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
จ านวนหน่วยกิต 47 หน่วยกิต
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้ จ านวน 47 หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต 57 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้ จ านวน 57 หน่วยกิต 
 
 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
เนื่องจากมีการปรบั
โครงสร้างหลักสูตร 
 

วอ. 101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารเบื้องต้น 

1  (1 -0-2) หน่วยกิต  
(FS 101 INTRODUCTION TO FOOD 
SCIENCE AND TECHNOLOGY)  
 บทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารในสถานการณ์ปจัจุบัน 
การถนอมและการแปรรูปอาหาร คุณภาพ
อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารใน
ชีวิตประจ าวัน และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน า
เนื้อหาไปเป็นส่วนหน่ึงของ
เนื้อหาในรายวิชา วอ. 254 
กฏหมายอาหาร วอ. 331 
การแปรรปูอาหาร 1 วอ. 
332 การแปรรูปอาหาร 2 
และ วอ. 357 การควบคุม
และการประกันคณุภาพ
อาหาร  

วอ. 212  เคมีอาหาร           
3 (2-3-6) หน่วยกติ     

(FS 212  FOOD  CHEMISTRY) 
(วิชาบังคับกอ่น : สอบได้วิชา คม. 219) 
 โครงสร้างและสมบตัิทางเคมีของ
องค์ประกอบต่างๆ ในอาหารทีม่ีผลต่อ
คุณภาพ การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ เคมี
และชีวเคมีของอาหารระหว่างการแปรรูป
อาหารและการเกบ็รักษา สมบัติของวัตถุเจือ
ปนอาหาร อันตรายทางเคมี วิธีปอ้งกันและ
รักษาอาหารไม่ให้เสื่อมคณุภาพ 
 
 
 
 

วอ. 212  เคมีอาหาร          
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 212  FOOD  CHEMISTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 219) 
 โครงสร้างและสมบตัิทางเคมีของ
องค์ประกอบต่างๆ ในอาหารทีม่ีผลต่อ
คุณภาพ การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ เคมี
และชีวเคมีของอาหารระหว่างการแปรรูป
อาหารและการเกบ็รักษา สมบัติของวัตถุเจือ
ปนอาหาร วิธีป้องกันและรักษาอาหารไม่ให้
เสื่อมคณุภาพ 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา  
เพื่อใหเ้นื้อหามีความ
กระชับยิ่งข้ึน 
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วอ. 221  จุลชีววิทยาทางอาหาร           

       4 (3-3-8) หน่วยกติ       
(FS 221  FOOD MICROBIOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ชว. 116) 
 แหล่งที่มาของการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ จลุินทรีย์ที่มคีวามส าคัญต่ออาหาร 
จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ผล
ของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่
ท าให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ทีท่ าให้เกิด
โรคอาหารเป็นพิษและการควบคมุ 
มาตรฐานและการตรวจวิเคราะหจ์ุลินทรีย์ใน
อาหารประเภทต่างๆ จุลินทรีย์ที่มปีระโยชน์
ต่อสุขภาพ 
 
 
 
 

วอ. 221  จุลชีววิทยาทางอาหาร           
       4 (3-3-8) หน่วยกติ       

(FS 221  FOOD MICROBIOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ชว. 117) 

แหล่งที่มาของการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ จลุินทรีย์ที่มคีวามส าคัญต่ออาหาร 
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกดิโรคอาหารเปน็พิษและ
การควบคุม จลุินทรีย์ที่ท าให้อาหารเสื่อม
เสีย ผลของกรรมวิธีการผลิตทีม่ีตอ่จุลินทรีย์ 
จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร 
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  มาตรฐาน
และการตรวจวเิคราะห์จลุินทรีย์ในอาหาร
ประเภทต่างๆ 

  

1. เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
จาก ชว. 116 จุล
ชีววิทยา เป็น ชว. 117 
จุลชีววิทยา 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา  
โดยเรียงล าดับหัวข้อ
เนื้อหาใหม่ ให้มีความ
ต่อเนื่องของเนื้อหามาก
ยิ่งข้ึน 
 

วอ. 251  กฎหมายอาหารและการ
สุขาภิบาลอาหาร       

2  (2-0-4)  หน่วยกิต 
(FS 251  FOOD LEGISLATION AND 
SANITATION) 
 กฎหมายอาหารตาม
พระราชบัญญัติอาหาร กฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกีย่วข้องกับ
การผลิต น าเข้า และจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
อาหาร การแบ่งประเภทอาหารตาม
กฎหมาย  และมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศท่ีส าคัญ การปรับปรุงคุณภาพน้ าใช้
ในโรงงาน สารเคมีและวิธีการที่ใช้ท าความ
สะอาดโรงงาน สารเคมีและการปนเปื้อนใน
อาหาร การควบคมุแมลงและสัตวพ์าหะ 
การก าจัดของเสยีสุขลักษณะส่วนบุคคลและ
การฝึกอบรมสุขาภิบาล 
 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
เปิดรายวิชาใหม่ เพื่อใหเ้กิด
ความชัดเจนของเนื้อหา 
โดยแยกเป็น 2 วิชา คือ วอ. 
254 กฎหมายอาหาร และ 
วอ. 255 การสุขาภิบาล
อาหาร 
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--- วอ. 254  กฎหมายอาหาร  

1 (1-0-2)  หน่วยกิต 
(FS 254  FOOD LEGISLATION) 

พระราชบัญญัติอาหาร 
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกีย่วข้องกับการผลิต น าเข้า
และจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์อาหาร การแบ่ง
ประเภทอาหารตามกฎหมาย การขอ
อนุญาตผลิตและเลขสารบบอาหาร 
กฎหมายว่าด้วยฉลากอาหารและฉลาก
โภชนาการ มาตรฐานอาหารระหวา่ง
ประเทศท่ีส าคัญ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ โดยแยก
เนื้อหามาจากวิชา วอ. 251  
กฎหมายอาหารและการ
สุขาภิบาลอาหาร และเพิม่
เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา
เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ 

--- วอ. 255  การสุขาภิบาลอาหาร       
2  (2-0-4)  หน่วยกิต 

(FS 255  FOOD SANITATION) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การ
ออกแบบและวางผังโรงงาน การปรับปรุง
คุณภาพน้ าใช้ในโรงงาน สารเคมีและวิธีการ
ที่ใช้ท าความสะอาด การควบคุมแมลงและ
สัตว์พาหะ การก าจัดของเสีย สุขลกัษณะ
ส่วนบุคคล   
 

 

รายวิชาเปิดใหม่ โดยแยก
เนื้อหามาจากวิชา วอ. 251  
กฎหมายอาหารและการ
สุขาภิบาลอาหาร และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
ขึ้น 
 

วอ. 252  ปฏิบัติการการวัดสมบัตทิาง
กายภาพ                                                           

1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(FS 252  PHYSICAL PROPERTIES 
MEASUREMENT  LABORATORY) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวดัลักษณะ
ทางกายภาพ สมบตัิทางกล สมบตัทิางความ
ร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบตัิทางแสงและสี
ของวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์อาหาร 

วอ. 356  ปฏิบัติการการวัดสมบัตทิาง
กายภาพ                                                          

1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(FS 356  PHYSICAL PROPERTIES 
MEASUREMENT  LABORATORY) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวดัลักษณะ
ทางกายภาพ สมบตัิทางกล สมบตัทิางความ
ร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบตัิทางแสงและสี
ของวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์อาหาร 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับช้ันปีและกลุม่
วิชา 
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วอ. 301 อาหารและโภชนาการ                                                                                    

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 301  FOOD AND NUTRITION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 219) 
 การบริโภคอาหารของมนุษย์ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารใน
ร่างกาย ความสมัพันธ์ระหว่างสารอาหาร 
โรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ อาหารส าหรับ
บุคคลในภาวะพเิศษ วิธีการประเมินภาวะ
โภชนาการของมนุษย ์ การศึกษาหัวข้ออ่ืนท่ี
น่าสนใจท่ีเกี่ยวกับโภชนาการ 

วอ. 271 อาหารและโภชนาการ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FS 271 FOOD AND NUTRITION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 219) 

การบริโภคอาหารของมนุษย์ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารใน
ร่างกาย ความสมัพันธ์ระหว่างสารอาหาร 
โรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ อาหารส าหรับ
แต่ละช่วงวัย วิธีการประเมินภาวะ
โภชนาการของมนุษย์ การศึกษาหวัข้ออ่ืนท่ี
น่าสนใจท่ีเกี่ยวกบัโภชนาการ  

 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับช้ันปีและ
กลุ่มวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

                    

วอ. 312  การวิเคราะห์อาหาร                                             
4 (3-3-8) หน่วยกติ 

(FS 312  FOOD   ANALYSIS ) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 217 และ 
วอ. 212) 
 หลักการและเทคนคิการวิเคราะห์ทาง
เคมีในเชิงคณุภาพและปรมิาณ การวิเคราะห์
องค์ประกอบของอาหารและวตัถุเจือปนใน
อาหารตามหลักมาตรฐานสากล 
 

วอ. 312  การวิเคราะห์อาหาร                                                         
4 (3-3-8) หน่วยกติ 

(FS 312  FOOD   ANALYSIS ) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 217 และ 
วอ. 212) 
 หลักการและเทคนคิการวิเคราะห์ทาง
เคมี และการวเิคราะหโ์ดยใช้เครื่องมือในเชิง
คุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห์
องค์ประกอบของอาหารและวตัถุเจือปนใน
อาหารตามหลักมาตรฐานสากล 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
ครอบคลมุและชัดเจนยิ่งขึ้น 

วอ. 333 การแปรรูปอาหาร 1    
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 333  Food   Processing I) 
 ระบบสนบัสนุนการแปรรูปอาหาร
ด้านการวางแผนผังโรงงาน  การปรับปรุง
และตรวจคณุภาพน้ าใช้ในโรงงาน   การ
ผลิตไอน้ าร้อน สมบัติของวัตถุดิบทาง
กายภาพ เคมีและจลุชีววิทยา  การเสื่อมเสยี
ของวัตถุดิบและการเก็บรักษา  การ
จัดเตรียมวตัถุดิบเพื่อการแปรรูป การใช้วัตถุ
เจือปนในอาหาร การบรรจภุัณฑ ์ระบบ 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
เปิดรายวิชาใหม่ วอ. 331 
การแปรรปูอาหาร 1 และ
น าเนื้อหาในรายวิชาเรื่อง 
การผลิตไอน้ าร้อน ไปรวม
กับรายวิชา วอ. 343 
วิศวกรรมอาหาร 
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คลังสินค้า การจัดการของเสีย และ
เทคโนโลยีสะอาด 
 

--- 
 

วอ. 331 การแปรรูปอาหาร 1                                                                                               
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 331  Food   Processing I) 
 วัตถุดิบและการจดัการ การเตรียม
วัตถุดิบก่อนการแปรรูป การแปรรปูขั้นต่ า 
วัตถุเจือปนในอาหาร การฉายรังส ี การใช้
พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้ความดัน
สูง กระบวนการแยก เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  
เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และเทคโนโลยีสะอาด 
 
 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เรียบเรียง
เนื้อหาจากรายวิชา วอ. 
333 การแปรรูปอาหาร 1 และ 
วอ. 336 การแปรรูปอาหาร 2       
 
 
 
 
 
                                                                        

วอ. 336 การแปรรูปอาหาร 2                                                             
                          4 (3-3-8) หน่วยกิต      

(FS 336  FOOD  PROCESSING II ) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 333) 
 ปัจจัยการแปรรูปทีม่ีผลต่อคณุภาพ
อาหาร หลักการและวิธีการแปรรูปอาหารโดยใช้
เทคโนโลยีการแช่เย็น การแช่แข็ง การแช่อิ่ม 
การใช้สารหวานทดแทนน้ าตาล การอัดพอง 
การหมัก การรมควัน การย่าง การทอด การ
อบ การระเหยและการท าใหเ้ข้มขน้ การท า
แห้ง ไมโครเวฟ การฉายรังสี การแปรรูป
อาหารโดยใช้ความดันสูง การใช้
กระบวนการทางความร้อน และนวัตกรรม
การแปรรปูอาหาร 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
เปิดรายวิชาใหม่ วอ. 332 
การแปรรปูอาหาร 2  

--- วอ. 332 การแปรรูปอาหาร 2  
4 (3-3-8) หน่วยกิต 

(FS 332  FOOD  PROCESSING II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วอ. 331) 
 หลักการและวิธีการแปรรูปอาหารโดย
การแช่เย็น การแช่แข็ง การใช้น้ าตาลและ

รายวิชาเปิดใหม่ เรียบเรียง
เนื้อหาจากรายวิชา วอ. 
333 การแปรรูปอาหาร 1 และ 
วอ. 336 การแปรรูปอาหาร 2                                                                              
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สารหวานทดแทนน้ าตาล การอัดพอง การ
ระเหย การท าแห้ง การใช้ไมโครเวฟ การให้
ความร้อนโดยวิธีโอห์มมคิ การใหค้วามร้อน
โดยการเหนี่ยวน า การพาสเจอไรส์  
การสเตอรไิรส์ และนวตักรรมการแปรรูป
อาหาร 
 
 

วอ. 341 วิศวกรรมอาหาร 1                              
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FS 341  FOOD  ENGINEERING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 218  
และ คณ. 116) 
 การประยุกต์อุณหพลศาสตร์และ
จลนพลศาสตร์เคมีในวิศวกรรมอาหาร มิติ
และหน่วยทางวิศวกรรม สมดลุมวลและ
พลังงาน กลศาสตร์ของไหล การถา่ยโอน
ความร้อนและมวลสาร 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา  โดยน า
เนื้อหาไปรวมกับรายวิชา 
วอ.342 วิศวกรรมอาหาร 2 
และเปดิรายวิชาใหมค่ือ วอ. 
343 วิศวกรรมอาหาร 
ทดแทน 

วอ. 342 วิศวกรรมอาหาร 2   
3 (2-3-6)  หน่วยกิต 

(FS 342 FOOD ENGINEERING  II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 341) 
 การกรอง การเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
ฟลูอิไดเซชัน  กระบวนการทางความร้อน 
การระเหย การท าแห้ง ระบบท าความเย็น 
การแช่แข็ง การกลั่น การสกัด ความสัมพันธ์
ของปฏิบัติการเฉพาะหน่วย และการ
ประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา  โดยน า
เนื้อหาไปรวมกับรายวิชา 
วอ. 341 วิศวกรรมอาหาร 
1 และเปิดรายวิชาใหม่คือ 
วอ. 343 วิศวกรรมอาหาร 
ทดแทน 
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--- วอ. 343 วิศวกรรมอาหาร                            

4 (3-3-8) หน่วยกิต 
(FS 343  FOOD ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คณ. 118) 
 มิติและหน่วยทางวิศวกรรม 
พารามิเตอร์พื้นฐานในการค านวณทาง
วิศวกรรมอาหาร สมดุลมวลสาร สมดุล
พลังงาน การถ่ายเทโมเมนตมั ความฝืดใน
ท่อ ปั๊ม การถ่ายเทความร้อน ระบบพลังงาน
ในการแปรรูปอาหาร เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน การถ่ายเทมวล ปฏิบัตกิารเฉพาะ
หน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร 
 
 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ ทดแทน
รายวิชา วอ. 341 วิศวกรรม
อาหาร 1 และ วอ. 342 
วิศวกรรมอาหาร 2 โดย
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนขึ้น 
 

วอ. 353   การประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ์
อาหารโดยประสาทสัมผสั                          

2 (1-3-4) หน่วยกิต 
(FS 353 SENSORY  EVALUATION  OF  
FOOD  PRODUCTS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 201) 
 กลไกการตอบสนองของมนุษย์ท่ีมี
ต่อส ีกลิ่น รส รูปร่าง และลักษณะอื่นๆ ของ
อาหาร วิธีการทดสอบและประเมนิความ
นิยม ความต้องการและการยอมรบัของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลติภณัฑ์อาหาร 
 
 
 

วอ. 253   การประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ์
อาหารโดยประสาทสัมผสั  

2 (1-3-4) หน่วยกิต 
(FS 253 SENSORY  EVALUATION  OF  
FOOD  PRODUCTS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 203) 
 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 
สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการทดสอบ
ทางประสาทสัมผสั วิธีการและการวิเคราะห์
ผลการประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผสั 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับช้ันปีท่ี
เรียน 

2. เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
จาก สถ. 201 สถิติ
พื้นฐาน เป็น สถ. 203 
สถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ให้กระชับมากขึ้น 
 

วอ. 354   การควบคุมและการประกัน
คุณภาพอาหาร 

4 (3-3-8)  หน่วยกิต             
(FS 354  FOOD  QUALITY  CONTROL 
AND  ASSURANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 201) 
 หลักการควบคมุและประกัน
คุณภาพ การจัดองค์การการควบคุมคุณภาพ 
ระบบคณุภาพ การสุ่มตัวอย่างเพือ่การ

วอ. 357 การควบคุมและการประกัน
คุณภาพอาหาร 

4 (3-3-8)  หน่วยกิต 
(FS 357  FOOD  QUALITY  CONTROL 
AND  ASSURANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 331) 

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมและ
การประกันคณุภาพผลิตภณัฑ์อาหาร 
หลักการของระบบประกันคุณภาพอาหาร 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับล าดับ
ของรายวิชา 

2. เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
จาก สถ. 201 สถิติ
พื้นฐาน เป็น วอ. 331 
การแปรรปูอาหาร 1 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหา
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ยอมรับ การควบคุมคณุภาพทางสถติิ  การ
ควบคุมการผลติเพื่อให้ได้อาหารทีม่ีคุณภาพ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ระบบประกัน
คุณภาพอาหาร และความมั่นคงทางอาหาร   
 

เครื่องมือในการควบคมุคุณภาพ การสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การควบคุม
คุณภาพทางสถติิ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการผลติอาหาร การประเมินความเสีย่ง 
การวิเคราะห์อันตรายและจดุวิกฤติท่ีต้อง
ควบคุม และการปกป้องอาหาร 

 
 
 

ครอบคลมุและชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

                    

วอ. 361 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 361  FOOD  PRODUCTS  
DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 201) 
 ความส าคญัของการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ การก าหนดจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ การสร้าง การ
คัดเลือกและการทดสอบแนวความคิด
ผลิตภณัฑ์ การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิต  การพัฒนา
สูตรและกรรมวิธีการผลิต การประเมินอายุ
การเก็บและการน าออกสู่ตลาด 

วอ. 361 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 
3 (2-3-6) หน่วยกิต         

(FS 361  FOOD  PRODUCTS  
DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 203) 
 ความส าคญัของการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ การก าหนดจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ การสร้าง การ
คัดเลือกและการทดสอบแนวความคิด
ผลิตภณัฑ์ การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิต  การพัฒนา
สูตรและกรรมวิธีการผลิต การประเมินอายุ
การเก็บและการน าออกสู่ตลาด 
 
 
 

เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
เนื่องจากยกเลิกรายวิชา 
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน  
 

วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 1 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 
(FS 398 FOOD SCIENCE  AND  
TECHNOLOGY  PROJECT I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่
น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 
 การจัดท าข้อเสนอโครงงานใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารที่นักศึกษามีความถนัดและ
สนใจ และน าเสนอข้อเสนอโครงงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 1 

1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(FS 398 FOOD SCIENCE  AND  
TECHNOLOGY  PROJECT I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่
น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 
 การจัดท าข้อเสนอโครงงานใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารที่นักศึกษามีความถนัดและ
สนใจ และน าเสนอข้อเสนอโครงงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

ปรับลดจ านวนช่ัวโมง
บรรยายและเพิ่มชั่วโมง
ปฏิบัติ เพื่อให้มีการฝึก
ทักษะในการจัดท าข้อเสนอ
โครงงาน 
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วอ. 471 การจัดการโรงงานอาหาร 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 471 FOOD MANUFACTURING 
MANAGEMENT) 

การจัดองค์การ การวางแผน
อัตราก าลัง เทคนิคการพยากรณ์ในธุรกิจ
อาหาร การบริหารสินค้าคงคลัง การ
วางแผนการผลิตอาหาร การจัดล าดับใน
กระบวนการผลติอาหาร การควบคุมการ
ผลิตอาหาร การคิดต้นทุน การจัดการด้าน
คุณภาพ หลักความปลอดภยัในโรงงาน
อาหารและการยศาสตรส์ าหรับโรงงาน
อาหาร และการจดัการดา้นโลจิสติกส ์
 
 
 
 
 

--- 1. ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/
หรือ วิชาโท 
2. เปลี่ยนรหสัวิชา จาก วอ. 
471 การจัดการโรงงาน
อาหาร เป็น วอ. 485 การ
จัดการโรงงานอาหาร 
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่ม
วิชา 
 

วอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอาหาร  

1 (1-0-2) หน่วยกิต   
(FS 492 SEMINAR IN FOOD SCIENCE 
AND TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 

การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารที่น่าสนใจ โดยเน้นการ
วิเคราะห์ น าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการ
อภิปรายและการเขียนรายงาน 

วอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอาหาร    

1 (1-0-2) หน่วยกิต   
(FS 492 SEMINAR IN FOOD SCIENCE 
AND TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 

การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารที่น่าสนใจ โดยเน้นการ
วิเคราะห์ น าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการ
อภิปรายและการเขียนรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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--- วอ. 496   สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร                    
9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(FS 496   CO-OPERATIVE EDUCATION 
IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
         การฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบโดยมีการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน 
ใหน้ักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงาน
ที่สถานประกอบการ หรือองค์การต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารเพื่อเรยีนรู้ประสบการณ์จรงิจากการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

1. ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้าย
มาจากกลุม่วิชาเอก
เลือก เพื่อให้นักศึกษา
ทุกคนได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2. เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
จาก วอ. 336 การแปร
รูปอาหาร 2 เป็น สอบ
ได้วิชาเอกบังคับไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต 
 

วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 2   

2 (0-6-3) หน่วยกิต                              
(FS 498 FOOD SCIENCE  AND  
TECHNOLOGY  PROJECT II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 398) 
         การค้นคว้าและท าการทดลองใน
เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารที่สนใจ การน าเสนอรายงานผล
การศึกษาตามหลักวิชาการภายใตก้ารดูแล 
แนะน าและควบคุมของอาจารย์ทีป่รึกษา
โครงงาน 

วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 2  

2 (0-6-3) หน่วยกิต                              
(FS 498 FOOD SCIENCE  AND  
TECHNOLOGY  PROJECT II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 398) 
         การค้นคว้าและท าการทดลองใน
เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารที่สนใจ การน าเสนอรายงานผล
การศึกษาตามหลักวิชาการภายใตก้ารดูแล 
แนะน าและควบคุมของอาจารย์ทีป่รึกษา
โครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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--- กจ. 301  การเป็นผู้ประกอบการและ

นวัตกรรมทางธุรกจิ  
3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

(MG 301 ENTREPRENEURS AND 
BUSINESS INNOVATION)    
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101)          
  ลักษณะและคณุสมบัติของ
ผู้ประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรมของ
การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม แนวคิดและวิธีการใช้
เครื่องมือในการหาช่องว่างทางนวัตกรรม 
การออกแบบธุรกิจและการจดัตั้ง การหา
แหล่งทุน หลักการจดัการธรุกิจ หลักการ
เสรมิสร้างความคิดสรา้งสรรค์และ
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการผลติบัณฑิตที่
สามารถน าองค์ความรูด้้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร และการ
บริหารธรุกิจไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

--- กจ. 433  การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม  
3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

(MG 433  SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101 และ 
กง. 209)  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาด
ย่อม การวิเคราะห์ศักยภาพความเป็นไปได้
ในการลงทุนประกอบธุรกจิ การวางแผน 
การด าเนินงาน และการควบคุมกลยุทธ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด การ
หาแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ และการ
จัดท าแผนธุรกจิ 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการผลติบัณฑิตที่
สามารถน าองค์ความรูด้้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร และการ
บริหารธรุกิจไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ 
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1.3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

กลุ่มวชิาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 15  หน่วย
กิต 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาใน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต และวิชาในกลุ่ม
วิชาบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวชิาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท  
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษา

วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กรณี
ที่นักศึกษาไม่ต้องการเลือกศึกษารายวิชา
เอกเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
หลักสตูรวิชาโทในสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอน
ในสถาบัน โดยจะต้องศึกษาตามเง่ือนไข
ของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชานั้น และ
ต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมหลักสตูร
วิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 

1. ลดจ านวนหน่วยกติลง 
จาก 15 หน่วยกิตเป็น 6 
หน่วยกิตเนื่องจากมีการ
ปรับโครงสร้างหลักสตูร 

2. ปรับเง่ือนไขการเลือก
ศึกษากลุ่มวิชาเอกเลือก 
และ/หรือ วิชาโท 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 

--- ยกเลิกกลุ่มวิชา โดยเปิด
กลุ่มวิชาเอกเลือกที่มีความ
หลากหลาย ท้ังด้าน
เทคโนโลยีอาหาร 
บริหารธรุกิจ และการ
ประกอบอาหาร 
 

วอ. 402 อาหารสุขภาพ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FS 402 HEALTH FOOD) 
 ความส าคญัของอาหารต่อสุขภาพ 
โภชนบัญญตัิ การค านวณพลังงานที่ได้รับ
จากอาหาร สารพฤกษเคมี อาหารฟังก์ชัน 
อาหารส าหรับผู้สูงอายุ ฉลากโภชนาการ  
และกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการควบคุม
คุณภาพทางโภชนาการของอาหาร 
 
 
 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
วอ. 405  เทคโนโลยีบรรจภุณัฑ ์                                            

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 405  PACKAGING TECHNOLOGY)  
 ความหมายและหน้าท่ีของบรรจุ
ภัณฑ์ ประเภทและสมบตัิของบรรจุภัณฑ์ 
มาตรฐานและการทดสอบบรรจุภณัฑ์ การ
ใช้บรรจุภณัฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
นวัตกรรมบรรจุภณัฑ์ บรรจุภณัฑร์ักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

วอ. 415  เทคโนโลยีของไขมันและน้ ามัน    
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 415   FATS  AND   OILS  
TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 212) 
 สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
ไขมันและน้ ามัน  กระบวนการผลติและการ
แปรรูปน้ ามันและไขมันชนิดต่างๆ ใน
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
ไขมันและน้ ามันในอาหารและการควบคุม 
การประยุกต์ประโยชน์จากไขมันและน้ ามัน 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก  

วอ. 431 เทคโนโลยีเครื่องดืม่          
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 431 BEVERAGE TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 221) 
 สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและ
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ 
กระบวนการผลติ การตรวจสอบคณุภาพ
ทางด้านโภชนาการและความปลอดภัยต่อ
การบริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์   
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
วอ. 432 เทคโนโลยีผักและผลไม ้         

3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 432  FRUITS  AND  VEGETABLES  
TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 333) 
 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ของผักและผลไม้ วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว การถนอมและการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์
จากผักและผลไม้ หลักการและวิธีการแปร
รูป 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

วอ. 434 ผลิตภัณฑ์อาหารไทย    
3 (2-3-6) หน่วยกิต         

(FS 434 THAI  FOOD PRODUCTS) 
 ภูมิปัญญาในการผลติอาหารของ
แต่ละท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะของอาหาร
พื้นบ้าน และอาหารไทย การใช้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อให้อาหารปลอดภัยต่อ
การบริโภค 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
เปิดรายวิชา รท. 327 
อาหารไทย ทดแทน  

วอ. 435 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 435 BAKERY PRODUCTS) 
 สมบัติของวัตถุดิบหลักในการผลติ
ขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิตขนมอบ ประเภทของขนมอบ กรรมวิธี
การผลิตขนมอบชนิดต่างๆ การเกบ็รักษา 
การควบคุมคณุภาพ การจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตขนมอบ  และ
แนวคิดการผลิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
วอ. 437  เทคโนโลยเีนื้อสัตว ์                  

3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 437  MEAT  AND POULTRY  
TECHNOLOGY)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 219) 
 โครงสร้างทางกายภาพ 
องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
การถนอมและการแปรรูปเนื้อสัตว ์สัตว์น้ า 
สัตว์ปีก และไข ่
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอก  

วอ. 438  เทคโนโลยผีลติภณัฑ์นม            
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS  438  DAIRY TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 221) 
 องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทาง
กายภาพ จุลชีววิทยา และคุณค่าทาง
โภชนาการของน้ านม วิธีการท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ านม กระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ ทีไ่ด้จากนม การ
เสื่อมสภาพ การเก็บรักษาและการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์จากนม  กระบวนการบ าบัดของ
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนม 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก  

วอ. 439 เทคโนโลยีธัญพืช 
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 439 CEREAL TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 212) 
 องค์ประกอบทางเคมีของธัญพืช
ชนิดต่างๆ  ความส าคัญของธัญพชืในทาง
อุตสาหกรรมและกระบวนการผลติ
ผลิตภณัฑ์ การตรวจสอบคุณภาพและการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ธัญพืชต่างๆ           
 
                 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2552 และ พ.ศ. 2555 ไม่มี
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา
นี ้ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
วอ.  472 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร   

3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(FS 472 ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT FOR FOOD INDUSTRY) 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิจาก
อุตสาหกรรมอาหาร แนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหาร การ
ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ 
ข้อก าหนดของมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การขอรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร กฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากมี
เนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชา 
วอ. 255 กฎหมายอาหาร 
และ วอ.331 การแปรรูป
อาหาร 1 

วอ. 493 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอาหาร                                      

3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(FS 493 SELECTED TOPICS IN FOOD 
SCIENCE AND  TECHNOLOGY) 
 เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจแปรเปลี่ยนไปทุกปี 
รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก  



107 

 

  
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
วอ. 495 การฝึกภาคปฏิบัติทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร                

3 (0-18-9) หน่วยกิต 
(FS 495 PRACTICUM  IN  FOOD  
SCIENCE AND  TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ .336) 
 การฝึกภาคปฏิบตัิเพื่อให้โอกาส
นักศึกษาได้น าความรู้ความเข้าใจที่ได้ศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิไปใช้กับ
สถานการณ์จริงในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร ท ารายงานบันทกึ
เหตุการณ์ประจ าวันในระหว่างช่วงฝึกงาน 
ท ารายงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอผลการ
ฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ก าหนดให้เรยีนรายวิชา วอ. 
496 สหกิจศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับ
เพื่อเน้นทักษะวิชาชีพ 

วอ. 496   สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(FS 496   CO-OPERATIVE  EDUCATION 
IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ .336) 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบโดยมีการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน  
ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงาน
ที่สถานประกอบการ  หรือองค์การต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารเพื่อเรยีนรู้ประสบการณ์จรงิจากการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกบังคับ เพ่ือให้
นักศึกษาไดฝ้ึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ   
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

--- ยกเลิกกลุ่มวิชา โดยปรับ
โครงสร้างหลักสูตรทีม่ีวิชา
พื้นฐานเฉพาะสาขาและ
วิชาเอกบังคับด้านการ
บริหารธรุกิจตาม ปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 
 

กต. 109 หลักการตลาด 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(MK 109 PRINCIPLES OF MARKETING) 
 แนวคิดพื้นฐานและหน้าท่ีทางการ
ตลาด  สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
ข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด 
พฤติกรรมผู้บรโิภค การแบ่งส่วนตลาด การ
เลือกตลาดเปา้หมาย การวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ การบริหารผลติภณัฑ์ การตั้ง
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
กระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด 
การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณของ
นักการตลาด 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ยกเลิกกลุ่มวิชาเอกเลือก
ด้านบริหารธุรกิจ 

บช. 111  การบัญชีส าหรับธุรกิจ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 111 ACCOUNTING FOR BUSINESS) 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ และ
ความส าคญัของการบัญชี  การใช้ประโยชน์
ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการ
จัดท าบัญชี ความรูเ้กี่ยวกับหลักการและ
วิธีการบัญชีตามหลักการบัญชี รวมถึงการ
จัดท างบการเงินของกิจการให้บรกิาร 
กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า 
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคา่เพิม่ 
 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะ
สาขาเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษาด้านการบูรณา
การองค์ความรู้กับการ
บริหารธรุกิจ 
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กจ. 311 ภาวะผู้น า     

3  (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG  311  LEADERSHIP) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109) 
 ทฤษฎีผู้น าและการประยุกต์ 
คุณสมบัติของผู้น าท่ีดี บทบาทหนา้ที่ของ
ผู้น า แหล่งที่มาของอ านาจ การเสริมสร้าง
ภาวะผู้น า การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
วิสัยทัศน์และจริยธรรมของผู้น า 
 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ยกเลิกกลุ่มวิชาเอกเลือก
ด้านบริหารธุรกิจ 

กจ. 312 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                    
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(MG  312  INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  แนวคิดและปรัชญาของการ
ประกอบการธรุกิจระหว่างประเทศ  ทฤษฎี
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  
สภาพแวดล้อมในการด าเนนิธุรกจิการเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ การด าเนินนโยบายและ
แผนการด าเนินงานทางด้านการตลาด  
การเงิน  การบุคคล  การจัดการ โซ่อุปทาน  
และการจัดส่ง  บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ยกเลิกกลุ่มวิชาเอกเลือก
ด้านบริหารธุรกิจ 
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บม. 221  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(HM 221  HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT)              
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109) 
 แนวคิดและหลักการพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การ
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าท่ีของ
การบริหารองค์การและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย และการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน 
พนักงานสัมพันธ์ ทิศทางแนวโน้มของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และ
จรรยาบรรณของนักบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ยกเลิกกลุ่มวิชาเอกเลือก
ด้านบริหารธุรกิจ 

บม. 413  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ                             

3 (3-0-6)  หน่วยกิต     
(HM 413  INDUSTRIAL AND 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY)  
 ความเป็นมาและขอบข่ายของ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การน า
หลักจิตวิทยามาประยุกต์ในการคดัเลือก
บุคลากรและการฝึกอบรม สภาวะที่
เกี่ยวเนื่องจากการท างาน วิทยาการจัด
สภาพงานเพื่อเพิ่มผลผลติและความ
ปลอดภัยในการท างาน และเทคนคิการให้
ค าปรึกษาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

--- ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
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--- วอ. 302 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(FS 302 CULINARY SCIENCE) 
 การชั่ง ตวง วัด มาตราส่วน
เปรียบเทยีบ และการแปลงหน่วย ประเภท
ของวัตถุดิบ การเสื่อมเสยีและการเก็บรักษา
วัตถุดิบ  การเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ
ระหว่างการประกอบอาหาร หลักการถนอม
อาหาร การทดลองและการประกอบอาหาร 
การตรวจสอบคณุภาพอาหาร   
 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 

--- วอ. 313 การประกอบอาหารโมเลกุล  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(FS 313 MOLECULAR GASTRONOMY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  วอ. 302) 
 แนวคิดของการประกอบอาหาร
โมเลกุล วัตถุดิบและโครงสร้างของวัตถุดิบ
ต่อการประกอบอาหารโมเลกุล การพัฒนา
อาหารด้านประสาทสัมผสัให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภค การประยุกต์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารกับการประกอบอาหารโมเลกุล 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ ที่ตอบสนอง
ต่อแนวโน้มความต้องการ
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

--- วอ. 334 เทคโนโลยีขนมอบ                                                                             
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 334 BAKERY TECHNOLOGY) 
 สมบัติของวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลติขนมอบ ประเภทของขนมอบ 
เทคโนโลยีการผลติขนมอบชนิดต่างๆ 
การเก็บรักษา และการควบคุมคณุภาพ  
 

1. ย้ายกลุ่มวิชา จากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา จาก วอ. 
435 ผลิตภณัฑ์ขนมอบ 
เป็น วอ. 334 เทคโนโลยี
ขนมอบ เพื่อให้
สอดคล้องกับช้ันปีเรียน
และล าดับวิชาใน
หลักสตูรปรับปรุง 
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3. เปลี่ยนช่ือวิชา จาก

ผลิตภณัฑ์ขนมอบ 
(BAKERY PRODUCTS)  
เป็นเทคโนโลยีขนมอบ 
(BAKERY 
TECHNOLOGY)   

4. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้มีเนื้อหากระชับ
ยิ่งข้ึน 

 
 
 

--- วอ. 362  สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร  

3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 362 STATISTICS FOR FOOD 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
RESEARCH) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 203) 
 แนวคิดและความส าคัญของการ
สถิติเพื่อการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสร้างแบบสอบถาม การน าเสนอข้อมูล
เบื้องต้น การวางแผนการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารใน
รูปแบบต่างๆ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ี
แตกต่างกัน การวิเคราะห์ข้อมลู และการ
วิเคราะหด์้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมอาหาร 

--- วอ. 372 อาหารสุขภาพ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FS 372 HEALTH FOOD) 
 ความส าคญัของอาหารต่อสุขภาพ 
โภชนบัญญตัิ การค านวณพลังงานที่ได้รับ
จากอาหาร  สารพฤกษเคมี อาหารฟังก์ชัน 
อาหารส าหรับผู้สูงอายุ ทิศทางของอาหาร
สุขภาพ ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่

1. ย้ายกลุ่มวิชา จากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา จาก วอ. 
402 เป็น วอ. 372 
เพื่อให้สอดคล้องกับช้ัน
ปีท่ีเรียนและกลุม่วิชา 
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เกี่ยวข้องกับการควบคุมคณุภาพทาง
โภชนาการของอาหาร 
 
 
 
 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหาครอบคลุม 

--- วอ. 373 โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ  
3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

(FS 373 ELDERLY NUTRITION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 271) 
 การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิกับผูสู้งอาย ุ
ความส าคญัของอาหารต่อสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ สารอาหารที่จ าเป็น สาเหตุของ
ภาวะทุพโภชนาการและการป้องกนัการขาด
สารอาหารในผูสู้งอายุ การจดัอาหารและ
วิธีการปรุงอาหารส าหรับผูสู้งอาย ุ
 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน 

 วอ. 405  เทคโนโลยีบรรจภุณัฑ ์                                            
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FS 405  PACKAGING TECHNOLOGY)  
 ความหมายและหน้าท่ีของบรรจุ
ภัณฑ์ ประเภทและสมบตัิของบรรจุภัณฑ์ 
มาตรฐานและการทดสอบบรรจุภณัฑ์ การ
ใช้บรรจุภณัฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจภุณัฑ ์
 

1. ย้ายกลุ่มวิชา จากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้มีเนื้อหากระชับ
ยิ่งข้ึน 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

วอ. 415  เทคโนโลยไีขมันและน้ ามัน    
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 415 FATS  AND OILS 
TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 212) 
 สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
ไขมันและน้ ามัน  แหล่งของไขมันและน้ ามัน  
กระบวนการผลติและการแปรรูปไขมันและ
น้ ามัน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไขมัน
และน้ ามันในอาหารและการควบคุม การ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากไขมันและน้ ามัน 

1. ย้ายกลุ่มวิชา จากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

2. เปลี่ยนช่ือวิชา จาก วอ. 
415 เทคโนโลยีของ
ไขมันและน้ ามัน เป็น 
วอ. 415 เทคโนโลยี
ไขมันและน้ ามัน 
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 3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เพื่อให้มีเนื้อหากระชับ
ยิ่งข้ึน 
 
 
 

--- วอ. 431  เทคโนโลยีเครื่องดื่ม  
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 431  BEVERAGE TECHNOLOGY) 
 สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี
และจลุชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครือ่งดื่ม
ต่างๆ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ
คุณภาพทางด้านโภชนาการและความ
ปลอดภัยต่อการบริโภค กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม 
 
 
 
 

1. ย้ายกลุ่มวิชา จากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

2. ยกเลิกวิชาบังคับก่อน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เพื่อให้มีเนื้อหากระชับ
ยิ่งข้ึน 

 
 

--- วอ. 432 เทคโนโลยีผักและผลไม ้         
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 432  FRUIT  AND  VEGETABLE  
TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วอ. 332)  
  การเปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยา
และชีวเคมีของผักและผลไม้ วิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรปูผักและ
ผลไม ้

1. ย้ายกลุ่มวิชา จากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

2. เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ จาก FS 
432  FRUITS  AND  
VEGETABLES  
TECHNOLOGY เป็น FS 
432  FRUIT  AND  
VEGETABLE  
TECHNOLOGY 

3. เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
จาก วอ. 333 การแปร
รูปอาหาร 1 เป็น วอ. 
332 การแปรรูปอาหาร 
2 

4. ปรับค าอธิบายรายวิชา  
เพื่อให้มีเนื้อหากระชับ
ยิ่งข้ึน 
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--- วอ. 437  เทคโนโลยเีนื้อสัตว์  

3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 437  MEAT TECHNOLOGY) 
 โครงสร้างทางกายภาพ 
องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
การถนอมและเทคโนโลยีการแปรรูป
เนื้อสัตว ์ 
 

1. ย้ายกลุ่มวิชา จากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

2. เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ จาก 
MEAT AND POULTRY 
TECHNOLOGY เป็น 
MEAT  TECHNOLOGY 

3. ยกเลิกวิชาบังคับก่อน 
4. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เพื่อให้มีเนื้อหากระชับ
ยิ่งข้ึนโดยเน้นในกลุม่
เนื้อสัตว ์
 
 

--- วอ. 438  เทคโนโลยผีลติภณัฑ์นม             
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 438  DAIRY TECHNOLOGY) 
 องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทาง
กายภาพ จุลชีววิทยา และคุณค่าทาง
โภชนาการของน้ านม วิธีการท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ านม กระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ ทีไ่ด้จากนม การ
เสื่อมสภาพ การเก็บรักษาและการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์จากนม   
 
 
 

1. ย้ายกลุ่มวิชา จากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

2. ยกเลิกวิชาบังคับก่อน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

เพื่อให้มีเนื้อหากระชับ
ยิ่งข้ึน 

 

--- วอ. 458 ระบบประกันคุณภาพอาหาร  
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(FS 458 FOOD QUALITY ASSURANCE 
SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 357) 
 ข้อก าหนด การประยุกต์ใช้ การ
ตรวจตดิตาม และการขอรับรองระบบ
ประกันคณุภาพอาหาร  
  
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 
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--- วอ. 485 การจัดการโรงงานอาหาร  

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 485 FOOD MANUFACTURING 
MANAGEMENT) 

การจัดองค์การ การวางแผน
อัตราก าลัง เทคนิคการพยากรณ์ในธุรกิจ
อาหาร การบริหารสินค้าคงคลัง การ
วางแผนการผลิตอาหาร การจัดล าดับใน
กระบวนการผลติอาหาร การควบคุมการ
ผลิตอาหาร การคิดต้นทุน การจัดการด้าน
คุณภาพ หลักความปลอดภยัในโรงงาน
อาหารและการยศาสตรส์ าหรับโรงงาน
อาหาร และการจดัการดา้นโลจิสติกส ์

 
 
 

 

1. ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายมา
จากกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

2. เปลี่ยนรหสัวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

--- วอ. 493 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอาหาร                                      

3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(FS 493 SELECTED TOPICS IN FOOD 
SCIENCE AND  TECHNOLOGY) 
 เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจแปรเปลี่ยนไปทุกปี 
รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายมา
จากกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
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--- กจ. 324  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่

อุปทาน  
3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

(MG 324  LOGISTICS AND SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101) 
  ขอบเขตของโลจิสติกส์และการ
จัดการโซ่อุปทาน ขั้นตอนการจดัการ
วัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป การบริหารจัดการ 
การให้บริการ การสั่งซื้อ การจัดการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 

--- กจ. 434 การสร้างและพัฒนาธรุกจิใหม่       
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(MG 434 NEW VENTURE 
DEVELOPMENT) 
  แนวคิดและวิธีการในการสร้าง
และพัฒนารูปแบบธรุกิจใหม่บนพ้ืนฐานการ
ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การวเิคราะห์
และค้นหาโอกาสทางธุรกิจ กระบวนการใน
การจัดตั้งธรุกิจใหม่ การจดัท าแผนส าหรับ
การสร้างและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ 
การศึกษาโอกาสทางการตลาด การ
วางแผนทางการเงินและการแสวงหาแหล่ง
เงินทุน การด าเนินงาน และการประเมินผล
กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจใหม ่
 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 

--- 
 

กพ. 212  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  
3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

(CM 212  ELECTRONIC COMMERCE) 
 ภาพรวมของการค้าออนไลน์ 
โอกาสของการท าการคา้ออนไลน์ 
องค์ประกอบของการท าการค้าออนไลน์ 
ความหมายและประเภทของพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการท าพาณิชย์

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 



118 

 

  
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต
และกรณีศึกษา 
 

--- บม. 312 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ  

3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(HM 312 INDUSTRIAL AND 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY)  
  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ การน าหลัก
จิตวิทยามาประยุกต์ในการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ สภาวะทางด้านจิตใจและ
ร่างกายที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน 
วิทยาการจัดสภาพงาน และการให้
ค าปรึกษาบุคลากร 
 
 
 

1. ย้ายกลุ่มวิชา โดยย้ายมา
จากกลุ่มวิชาเอกเลือก
บริหารธรุกิจ  

2. เปลี่ยนรหัสวิชา จาก 
บม. 413 เป็น บม. 312 
ตามโครงสรา้งหลักสูตร
ของสาขาวิชาการจัดการ 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ให้กระชับและชัดเจนขึ้น 

--- 
 

รท. 321 การจัดการครัวและการประกอบ
อาหาร 

4 (2-4-6)  หน่วยกิต 
(HT 321 KITCHEN MANAGEMENT AND 
FOOD PRODUCTION) 

บทบาทความส าคญัของแผนก
ประกอบอาหาร โครงสร้าง ต าแหน่งงาน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของ
แผนกประกอบอาหาร ประเภท เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในแผนกครัว เทคนิควิธีการ
ประกอบอาหาร กระบวนการจัดซือ้ การ
ตรวจรับ การเก็บรักษา และการแจกจ่าย 
การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมาตรฐาน
การปฏิบัติงานครัว 

 
 
 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 
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--- 
 

รท. 324  อาหารนานาชาติ                        
3 (2-2-5)  หน่วยกิต 

(HT 324  INTERNATIONAL CUISINE) 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้วิชา รท. 321) 

ความเป็นมา ประเภท 
ลักษณะเฉพาะอาหารนานาชาติ หลักการ
และเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ 
การวางแผนรายการอาหาร การควบคุมการ
ผลิต ต้นทุนการผลิต และคณุภาพอาหาร
ตามมาตรฐานสากล 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 

--- รท. 325 ขนมอบและขนมไทย  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(HT 325  BAKERY AND THAI DESSERT)  
(วิชาบังคับก่อน สอบได้วิชา รท. 321) 
  ประเภท ลักษณะ ขนมอบและ
ขนมไทย หลักการพื้นฐานในการท าขนมอบ
และขนมไทย ส่วนผสม อุปกรณ์ หลักการ
จัดซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ เทคนิค
วิธีการท าขนมแต่ละประเภท การเก็บรักษา
ขนมอบและขนมไทย การค านวณค่าใช้จ่าย
และก าหนดราคาขายเบื้องต้น 

 
 
 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 

--- รท. 326 การจัดการเครื่องดื่ม  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(HT 326 BEVERAGE MANAGEMENT) 
  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มชนดิ
ต่างๆ การวางแผนการจัดซื้อ การจัดเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการ การผสม
และการบริการเครื่องดืม่ตาม
มาตรฐานสากล การควบคมุต้นทุนและ
คุณภาพการผลิตเครื่องดื่ม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริการเครื่องดืม่ 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 
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--- รท. 327 อาหารไทย  

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(HT 327 THAI CUISINE) 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้วิชา รท. 321) 

ความเป็นมา ประเภท 
ลักษณะเฉพาะอาหารไทย หลักการและ
เทคนิคการประกอบอาหารไทย การ
วางแผนรายการอาหาร การควบคมุการ
ผลิต และคณุภาพอาหารไทยตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานสาขาประกอบอาหารไทย การ
ค านวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย และการก าหนด
ราคาขายเบื้องต้น 

 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 

--- รท. 421 การออกแบบอาหาร 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(HT 421 FOOD DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้วิชา รท. 321) 
 ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ การวาง
แนวคิดของอาหาร การเลือกใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การออกแบบ
วัตถุดิบ การออกแบบตกแต่งจานอาหาร 
และการน าเสนอรายการอาหาร 
 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ ที่ตอบสนอง
ต่อแนวโน้มความต้องการ
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

--- ศศ. 203  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

(EC 203  BUSINESS ECONOMICS) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ 
อุปทานและดลุยภาพ ความยืดหยุน่ของอุป
สงค์และอุปทาน ทฤษฎผีู้บริโภค ทฤษฎี
ผู้ผลิต รายรับและต้นทุนการผลิต การ
ก าหนดราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เงิน
เฟ้อ เงินฝืด นโยบายการเงินและนโยบาย
การคลัง การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ 

 
 
 
 



121 

 

  
 

1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือก
จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
พายัพ ท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรือ
อยู่ในความสนใจ  

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัพายัพ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
 

ปรับค าอธิบายให้กระชับ
มากขึ้น 
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2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์        

จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี       จ านวน 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์        

จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี      จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  

จ านวน 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชา
เฉพาะ 

ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา 
จ านวน 39 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 47 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2.3.1 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
2.3.2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 

ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา 
จ านวน 41 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 57 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชา
เลือกเสร ี

ไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมทั้ง
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี) 
อธิการบดี 

วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ........... 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 
     Social Sciences and Humanities Courses 9  Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต  
Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities 

courses. 
 
ศท. 111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE)  3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การ
พัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม 
คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University.  Examining one’s inner self for truthfulness.  
Exercising character development for service consciousness. Being conscious to 
morally and ethically serve other people, your country and society.  Practicing life 
skills based on a sufficiency economy and apply them to daily life. 
 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM)  3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจาก
แหล่งความรู้หรือสารสนเทศท่ีหลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or information technology.  Having holistic thinking 
skills pertaining to social, economic, political, culture, ethical, moral, and 
environmental issues of Thai, ASEAN, and global communities. 
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ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 3 (3-0-6) Credits 

การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้
ประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชันในสังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as 
well as global community.  Exploring human rights with respect to human value.  
Learning about dishonesty and corruption in Thai community.   Learning about 
measurements and mechanisms for  preventing and solving corruption problems.  
Employing good governance in life, coupled with living together in harmony. 

 
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
 Mathematics, Sciences and Technology Courses  9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9  
หน่วยกิต   

Students are required to take 9  credits from the Mathematics, Sciences and 
Technology courses. 

 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE)  3 (3-0-6) Credits 
 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   
 Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, probability, 
analysis of fundamental mathematical and statistical data. 
 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS)  3 (3-0-6) Credits 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวัน การบริโภคอาหาร  
การออกก าลังกาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 
  



131 

 

  
 

 General knowledge of wellness, health development in everyday life, food 
consumption, physical exercise, emotional management, prevention and treatment 
of common health problems. 

 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 
   3 (3-0-6) Credits 
 กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความ
ปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 
 Learning scientific and information technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise judgment in selection of IT, including impacts of 
technology on humans and society. 

 
1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต

Language Competency for Communication Course 12  Credits 
 หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
 For students studying in Thai Program 12 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  12 หน่วยกิตเป็นรายวิชา
ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 

Students are required to take 12 credits from Language Competency for 
Communication courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for 
three English Language courses. 

 
1. รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 
Thai Language Course 3  Credits 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127 THAI  LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น
การจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis for everyday use. 
 
2. รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  9 หน่วยกิต 
English Language Courses 9 Credits 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 0 (3-0-6) Credits 
 การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for 
communication in various situations in everyday life. 
เงื่อนไข : เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ในกรณีท่ีนักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา ศท. 130 โดย
ไม่นับหน่วยกิต 
Conditions: This course enhances the basic knowledge of English.  Students who do 
not pass the placement test will have to study GE 130 without earning any credits. 
 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English placement test set by the university) 
 การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ
เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-cultural communication. 
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ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite: GE 130 or pass English placement test set by the university) 
 การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโต้ตอบและน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และ
การส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 
 Listening and reading from printed materials and electronic media to learn 
and understand information, being able to respond and express opinions through 
writing, speaking, and text messages via various channels. 
 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English placement test set by the university) 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ   
 English language for job applications and in the work place.  Reading, 
writing and conversation in different working situations. 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 104  หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา   จ านวน 41  หน่วยกิต 
ชว. 110  ชวีวิทยา      3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(BI 110 BIOLOGY) 

ก าเนิดชีวิต โมเลกุลและองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต  การแบ่งเซลล์  เนื้อเยื่อพืชและ
เนื้อเยื่อสัตว์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์  การถ่ายทอดและควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต   
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ชว. 117 จุลชวีวิทยา 4 (3-3-8) หน่วยกิต 
(BI 117  MICROBIOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ชว. 110) 

จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ การเพาะเลี้ยงและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การ
สืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ การท าลายจุลินทรีย์ และบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ 
 
คณ. 118 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร               4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(MA 118 CALCULUS FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) 

แคลคูลัสอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและการประยุกต์ 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริภูมิสามมิติ เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น 
ก าหนดการเชิงเส้น 
 
คม. 117 เคมี                   3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(CH 117 CHEMISTRY) 

สสารและพลังงาน ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและการจัดหมู่ของธาตุ พันธะเคมี 
ก๊าซ สารละลายและคอลลอยด์ สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีไฟฟ้า 
 
คม. 118 เคมีอินทรีย์   3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(CH 118  ORGANIC CHEMISTRY)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 117) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์  
แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ฯ  เอมีน สเตอริโอเคมีเบื้องต้น 
 
คม. 217  เคมีวิเคราะห์    3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(CH 217 ANALYTICAL CHEMISTRY)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 118) 

หลักการวิเคราะห์โดยวิธีปริมาตรวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยน้ าหนักเพ่ือการประยุกต์ใน
การวิเคราะห์สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 
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คม. 219 ชีวเคมี                3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(CH 219 BIOCHEMISTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 118) 

บทบาทและองค์ประกอบของเซลล์ องค์ประกอบพื้นฐาน โครงสร้างโมเลกุล สมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน ประเภทและปฏิกิริยา
ของเอนไซม์  การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตและการ
ควบคุม 
 
ฟส. 115 ฟิสิกส์        3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(PH 115 PHYSICS) 

หลักและทฤษฎีพ้ืนฐานทางฟิสิกส์แขนงต่างๆ กลศาสตร์ของไหล ความร้อน  แสง ไฟฟ้า 
และแม่เหล็ก 
 
คม. 218 เคมีเชิงฟิสิกส์       3 (2-3-6) หน่วยกิต                                        
(CH 218 PHYSICAL CHEMISTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ฟส. 115 และ คม. 117) 

สมบัติของก๊าซและของเหลว เทอร์โมเคมี กฎของอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์กฎ    
ข้อต่างๆ พลังงานอิสระและสมดุลเคมี สมบัติของสารละลาย กฎเฟส จลนพลศาสตร์เคมีและ
คอลลอยด์ 

 
สถ. 203  สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(ST 203  STATISTICS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY)     

แนวคิดและวิธีการทางสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความ 
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  การแจกแจงของตัวสถิติ   การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
อย่างง่าย    
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บธ. 101  องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(BA 101  ORGANIZATION AND MANAGEMENT) 

แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ หน้าที่งานทางธุรกิจ สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ วิวัฒนาการทางการจัดการ ลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ 
จริยธรรมในองค์การ 
 
บช. 111  การบัญชีส าหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 111  ACCOUNTING FOR BUSINESS) 

ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการบัญชี  การใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีตามหลักการ
บัญชี รวมถึงการจัดท างบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า 
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
กง.  209  การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 209  BUSINESS FINANCE) 
(วิชาบังคบัก่อน : สอบได้วิชา บช. 111) 

เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์
ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล 
 
2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน 57 หน่วยกิต 
วอ. 212  เคมีอาหาร           3 (2-3-6) หน่วยกิต     
(FS 212  FOOD  CHEMISTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 219) 

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบต่างๆ ในอาหารที่มีผลต่อคุณภาพ การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมีและชีวเคมีของอาหารระหว่างการแปรรูปอาหารและการเก็บรักษา 
สมบัติของวัตถุเจือปนอาหาร วิธีป้องกันและรักษาอาหารไม่ให้เสื่อมคุณภาพ 
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วอ. 221  จุลชีววิทยาทางอาหาร            4 (3-3-8) หน่วยกิต       
(FS 221  FOOD MICROBIOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ชว. 117) 

แหล่งที่มาของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญต่ออาหาร จุลินทรีย์ที่ท า
ให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและการควบคุม จุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเสื่อมเสีย ผลของกรรมวิธีการผลิตที่
มีต่อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  มาตรฐาน
และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ  
 
วอ. 253   การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารโดยประสาทสัมผัส  2 (1-3-4) หน่วยกิต 
(FS 253 SENSORY  EVALUATION  OF  FOOD  PRODUCTS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 203)  
 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทดสอบทาง      
ประสาทสัมผัส วิธีการและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
วอ. 254  กฎหมายอาหาร       1 (1-0-2)  หน่วยกิต 
(FS 254  FOOD LEGISLATION) 

พระราชบัญญัติอาหาร กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับการ
ผลิต น าเข้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร การแบ่งประเภทอาหารตามกฎหมาย การขออนุญาตผลิต
และเลขสารบบอาหาร กฎหมายว่าด้วยฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ มาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
วอ. 255  การสุขาภิบาลอาหาร       2 (2-0-4)  หน่วยกิต 
(FS 255  FOOD SANITATION) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบและวางผัง
โรงงาน การปรับปรุงคุณภาพน้ าใช้ในโรงงาน สารเคมีและวิธีการที่ใช้ท าความสะอาด การควบคุม
แมลงและสัตว์พาหะ การก าจัดของเสีย สุขลักษณะส่วนบุคคล  
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วอ. 271  อาหารและโภชนาการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 271  FOOD  AND  NUTRITION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 219) 

การบริโภคอาหารของมนุษย์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในร่างกาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหาร โรคที่เก่ียวข้องกับโภชนาการ อาหารส าหรับแต่ละช่วงวัย วิธีการ
ประเมินภาวะโภชนาการของมนุษย์ การศึกษาหัวข้ออื่นที่น่าสนใจที่เก่ียวกับโภชนาการ  
 
วอ. 312  การวิเคราะห์อาหาร                                              4 (3-3-8) หน่วยกิต 
(FS 312  FOOD   ANALYSIS ) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 217 และ วอ. 212) 

หลักการและเทคนิคการวิเคราะหท์างเคมี และการวิเคราะหโ์ดยใชเ้ครื่องมือในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหารและวัตถุเจือปนในอาหารตามมาตรฐานสากล 

 
วอ. 331 การแปรรูปอาหาร 1                                     3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 331  FOOD   PROCESSING I) 

วัตถุดิบและการจัดการ การเตรียมวัตถุดิบก่อนการแปรรูป การแปรรูปขั้นต่ า วัตถุเจือปนใน
อาหาร การฉายรังสี  การใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้ความดันสูง กระบวนการแยก 
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และเทคโนโลยีสะอาด 

 
วอ. 332  การแปรรูปอาหาร  2 4 (3-3-8) หน่วยกิต 
(FS 332  FOOD  PROCESSING II ) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 331) 

หลักการและวิธีการแปรรูปอาหารโดยการแช่เย็น การแช่แข็ง การใช้น้ าตาลและสารหวานทดแทน
น้ าตาล การอัดพอง การระเหย การท าแห้ง การใช้ไมโครเวฟ การให้ความร้อนโดยวิธีโอห์มมิค การให้ความร้อนโดย
การเหนี่ยวน า การพาสเจอไรส์ การสเตอริไรส์ และนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
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วอ. 343  วิศวกรรมอาหาร                              4 (3-3-8) หน่วยกิต 
(FS 343  FOOD   ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คณ. 118) 

มิติและหน่วยทางวิศวกรรม พารามิเตอร์พ้ืนฐานในการค านวณทางวิศวกรรมอาหาร สมดุล
มวลสาร สมดุลพลังงาน การถ่ายเทโมเมนตัม ความฝืดในท่อ ปั๊ม การถ่ายเทความร้อน ระบบพลังงาน
ในการแปรรูปอาหาร เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การถ่ายเทมวล ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
วอ. 356  ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ                            1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(FS 356  PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENT LABORATORY) 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดลักษณะทางกายภาพ สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติ
ทางไฟฟ้า สมบัติทางแสงและสีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
วอ. 357   การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร                       4 (3-3-8)  หน่วยกิต             
(FS 357   FOOD  QUALITY  CONTROL AND  ASSURANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 331) 
 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการของระบบ
ประกันคุณภาพ เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ การควบคุมคุณภาพ
ทางสถิติ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม และการปกป้องอาหาร 

 
วอ. 361  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 361  FOOD  PRODUCTS  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 203) 

ความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์ การสร้าง การคัดเลือกและการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ การศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิต การประเมินอายุการ
เก็บและการน าออกสู่ตลาด 
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วอ. 398  โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1        1 (0-3-2) หน่วยกิต 
(FS 398  FOOD SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  PROJECT I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 

การจัดท าข้อเสนอโครงงานในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่
นักศึกษามีความถนัดและสนใจ และน าเสนอข้อเสนอโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
 
วอ. 492  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   1 (1-0-2) หน่วยกิต   
(FS 492  SEMINAR IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 

การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อที่เก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่
น่าสนใจ โดยเน้นการวิเคราะห์ น าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการอภิปรายและการเขียนรายงาน 

 
วอ. 496  สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(FS 496   CO-OPERATIVE  EDUCATION IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยมีการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน  ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานที่สถานประกอบการ  หรือ
องค์การต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน 

 
วอ. 498  โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 2 (0-6-3) หน่วยกิต                              
(FS 498  FOOD SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  PROJECT II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 398) 

การค้นคว้าและท าการทดลองในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่สนใจ 
การน าเสนอรายงานผลการศึกษาตามหลักวิชาการภายใต้การดูแล แนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน 
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กจ. 301  การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(MG 301 ENTREPRENEURS AND BUSINESS INNOVATION)    
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101)          
 ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็น
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดและวิธีการใช้เครื่องมือในการหาช่องว่างทาง
นวัตกรรม การออกแบบธุรกิจและการจัดตั้ง การหาแหล่งทุน หลักการจัดการธุรกิจ หลักการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ 
 
กจ. 433  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(MG 433  SMALL BUSINESS MANAGEMENT) 
(วิชาบังคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101 และ กง. 209)  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์ศักยภาพความเป็นไปได้ในการลงทุน
ประกอบธุรกิจ การวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมกลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
การตลาด การหาแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ และการจัดท าแผนธุรกิจ  
  
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กรณีท่ีนักศึกษาไม่
ต้องการเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่
เปิดสอนในสถาบัน โดยจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชานั้น และต้องได้รับ
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมหลักสูตรวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 

 
วอ. 302 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(FS 302 CULINARY SCIENCE) 
 การชั่ง ตวง วัด มาตราส่วนเปรียบเทียบ และการแปลงหน่วย ประเภทของวัตถุดิบ การ
เสื่อมเสียและการเก็บรักษาวัตถุดิบ  การเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบระหว่างการประกอบอาหาร 
หลักการถนอมอาหาร การทดลองและการประกอบอาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
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วอ. 313 การประกอบอาหารโมเลกุล 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(FS 313 MOLECULAR GASTRONOMY) 

 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 302) 
 แนวคิดของการประกอบอาหารโมเลกุล วัตถุดิบและโครงสร้างของวัตถุดิบต่อการประกอบ
อาหารโมเลกุล การพัฒนาอาหารด้านประสาทสัมผัสให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับการประกอบอาหารโมเลกุล 
 
วอ. 334 เทคโนโลยีขนมอบ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 334 BAKERY TECHNOLOGY) 
 สมบัติของวัตถุดิบหลักในการผลิตขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตขนมอบ 
ประเภทของขนมอบ เทคโนโลยีการผลิตขนมอบชนิดต่างๆ การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ  
 
วอ. 362 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 362 STATISTICS FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 203) 
 แนวคิดและความส าคัญของการสถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้าง
แบบสอบถาม การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น การวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารในรูปแบบต่างๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
  
วอ. 372 อาหารสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 372 HEALTH FOOD)  
 ความส าคัญของอาหารต่อสุขภาพ โภชนบัญญัติ การค านวณพลังงานที่ได้รับจากอาหาร  
สารพฤกษเคมี อาหารฟังก์ชัน อาหารส าหรับผู้สูงอายุ ทิศทางของอาหารสุขภาพ ฉลากโภชนาการ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร 
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วอ. 373 โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(FS 373 ELDERLY NUTRITION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 271) 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้สูงอายุ ความส าคัญของอาหารต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ สารอาหาร
ที่จ าเป็น สาเหตุของภาวะทุพโภชนาการและการป้องกันการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ การจัดอาหาร
และวิธีการปรุงอาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
 
วอ. 405  เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 405  PACKAGING TECHNOLOGY)  
 ความหมายและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ประเภทและสมบัติของบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานและ
การทดสอบบรรจุภัณฑ์ การใช้บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์  
 
วอ. 415 เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน    3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 415 FATS  AND   OILS  TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 212) 

สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ ามัน  แหล่งของไขมันและน้ ามัน  กระบวนการ
ผลิตและการแปรรูปไขมันและน้ ามัน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไขมันและน้ ามันในอาหารและการ
ควบคุม การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากไขมันและน้ ามัน 
 
วอ. 431 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม  3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 431 BEVERAGE TECHNOLOGY) 

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ กระบวนการผลิต 
การตรวจสอบคุณภาพทางด้านโภชนาการและความปลอดภัยต่อการบริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องดื่ม 
 
วอ. 432 เทคโนโลยีผักและผลไม้          3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 432  FRUIT AND VEGETABLE TECHNOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วอ. 332) 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของผักและผลไม้ วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ 
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วอ. 437 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 437 MEAT TECHNOLOGY)  

โครงสร้างทางกายภาพ องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  การถนอมและ
เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ 
 
วอ. 438  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 438  DAIRY  TECHNOLOGY) 

องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพ จุลชีววิทยา และคุณค่าทางโภชนาการของน้ านม 
วิธีการท าลายเชื้อจุลินทรีย์ในน้ านม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ได้จากนม การ
เสื่อมสภาพ การเก็บรักษาและการบรรจุผลิตภัณฑ์จากนม   
 
วอ. 458 ระบบประกันคุณภาพอาหาร 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(FS 458 FOOD QUALITY ASSURANCE SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วอ. 357) 
 ข้อก าหนด การประยุกต์ใช้ การตรวจติดตาม และการขอรับรองระบบประกันคุณภาพ
อาหาร 
 
วอ. 485 การจัดการโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FS 485 FOOD MANUFACTURING MANAGEMENT) 

การจัดองค์การ การวางแผนอัตราก าลัง เทคนิคการพยากรณ์ในธุรกิจอาหาร การบริหาร
สินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิตอาหาร การจัดล าดับในกระบวนการผลิตอาหาร การควบคุมการ
ผลิตอาหาร การคิดต้นทุน การจัดการด้านคุณภาพ หลักความปลอดภัยในโรงงานอาหารและการย
ศาสตร์ส าหรับโรงงานอาหาร และการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
 
วอ. 493 หัวข้อคัดสรรทางการประกอบอาหาร 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(FS 493 SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND  TECHNOLOGY) 
 เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารตามความสนใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้ส าหรับให้นักศึกษาและ
อาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
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กจ. 324  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(MG 324  LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101) 
 ขอบเขตของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป  
การบริหารจัดการ การให้บริการ การสั่งซื้อ การจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ 
 
กจ. 434 การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG 434 NEW VENTURE DEVELOPMENT) 
 แนวคิดและวิธีการในการสร้างและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม การวิเคราะห์และค้นหาโอกาสทางธุรกิจ กระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การจัดท า
แผนส าหรับการสร้างและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ การศึกษาโอกาสทางการตลาด การวางแผนทาง
การเงินและการแสวงหาแหล่งเงินทุน การด าเนินงาน และการประเมินผลกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจใหม่ 
 
กพ. 212  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(CM 212  ELECTRONIC COMMERCE) 
  ภาพรวมของการค้าออนไลน์ โอกาสของการท าการค้าออนไลน์ องค์ประกอบของการท า
การค้าออนไลน์ ความหมายและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ตและกรณีศึกษา 
 
บม. 312 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(HM 312 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY)  
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การน าหลักจิตวิทยามาประยุกต์
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สภาวะทางด้านจิตใจและร่างกายที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน 
วิทยาการจัดสภาพงาน และการให้ค าปรึกษาบุคลากร 
 
รท. 321 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร 4 (2-4-6)  หน่วยกิต 
(HT 321 KITCHEN MANAGEMENT AND FOOD PRODUCTION)   
 บทบาทความส าคัญของแผนกประกอบอาหาร โครงสร้าง ต าแหน่งงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และคุณสมบัติของแผนกประกอบอาหาร ประเภท เครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกครัว 
เทคนิควิธีการประกอบอาหาร กระบวนการจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา และการแจกจ่าย การ
สุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานครัว 
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รท. 324  อาหารนานาชาติ 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(HT 324  INTERNATIONAL CUISINE) 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้วิชา รท. 321) 
 ความเป็นมา ประเภท  ลักษณะเฉพาะอาหารนานาชาติ หลักการและเทคนิคการประกอบ
อาหารนานาชาติ การวางแผนรายการอาหาร การควบคุมการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพ
อาหารตามมาตรฐานสากล 
 
รท. 325 ขนมอบและขนมไทย 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(HT 325  BAKERY AND THAI DESSERT)  
(วิชาบังคับก่อน สอบได้วิชา รท. 321) 
 ประเภท ลักษณะ ขนมอบและขนมไทย หลักการพ้ืนฐานในการท าขนมอบและขนมไทย 
ส่วนผสม อุปกรณ์ หลักการจัดซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ เทคนิควิธีการท าขนมแต่ละประเภท  
การเก็บรักษาขนมอบและขนมไทย การค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดราคาขายเบื้องต้น 
  
รท. 326 การจัดการเครื่องดื่ม 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(HT 326 BEVERAGE MANAGEMENT) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ การวางแผนการจัดซื้อ การจัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการให้บริการ การผสมและการบริการเครื่องดื่มตามมาตรฐานสากล การควบคุมต้นทุนและ 
คุณภาพการผลิตเครื่องดื่ม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริการเครื่องดื่ม 
 
รท. 327 อาหารไทย 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(HT 327 THAI CUISINE) 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้วิชา รท. 321) 
 ความเป็นมา ประเภท ลักษณะเฉพาะอาหารไทย หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร
ไทย การวางแผนรายการอาหาร การควบคุมการผลิต และคุณภาพอาหารไทยตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานสาขาประกอบอาหารไทย การค านวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย และการก าหนดราคาขายเบื้องต้น 
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รท. 421 การออกแบบอาหาร 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(HT 421 FOOD DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รท. 321) 
 ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ การวางแนวคิดของอาหาร การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม การออกแบบวัตถุดิบ การออกแบบตกแต่งจานอาหาร และการน าเสนอรายการอาหาร 
 
ศศ. 203  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(EC 203  BUSINESS ECONOMICS) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและดุลย
ภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีผู้ผลิต รายรับและต้นทุนการผลิต 
การก าหนดราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เงินเฟ้อ เงินฝืด 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ ที่
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

1 นายเกียรติศักดิ์  
พลสงคราม 

- คม. 217 เคมีวิเคราะห ์
- วอ. 212 เคมีอาหาร 
- วอ. 312 การวิเคราะห์อาหาร 
- วอ. 331 การแปรรูปอาหาร 1 
- วอ. 332 การแปรรูปอาหาร 2 
- วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 1  
- วอ. 415 เทคโนโลยีไขมันและ

น้ ามัน 
- วอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 
- วอ. 493 หัวข้อคัดสรรทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วอ. 496 สหกิจศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 2 

ผลงานวิจัย 
      เกียรติศักดิ์ พลสงคราม และยุพาพร         
      รักศิลปกิจ. (2552). การผลิตหอมผงเพื่อ 
      เพิ่มมูลค่าจากหอมหัวใหญ่คดัทิ้ง :  
      สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สนัป่าตอง  
      อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (รายงาน 
      ผลการวิจัย). เชียงใหม:่ ส านักงานการ 
      อุดมศึกษา เครือข่ายงานวิจัยภาคเหนือ 
      ตอนบน. 55หน้า. 
การเผยแพร ่

เกียรติศักดิ์ พลสงคราม และยุพาพร รัก
ศิลปกิจ. (2557). การผลิตหอมผงเพื่อเพ่ิม
มูลค่าจากหอมหัวใหญ่คดัทิ้งของสหกรณ์
ผู้ปลูกหอมหัวใหญส่ันป่าตอง อ าเภอแม่
วาง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต, 2(3): 343-348. 
(กย.-ธค.2557)  
 

2 นางสาวทุติยาภรณ์   
จิตตะปาโล 

- วอ. 253 การประเมินคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์อาหารโดยประสาท
สัมผสั 

- วอ. 254 กฎหมายอาหาร 
- วอ. 255 การสุขาภิบาลอาหาร 
- วอ. 313 การประกอบอาหาร

โมเลกุล 
- วอ. 331 การแปรรูปอาหาร 1 
- วอ. 332 การแปรรูปอาหาร 2 
- วอ. 334 เทคโนโลยีขนมอบ 
- วอ. 343 วิศวกรรมอาหาร 
- วอ. 356 ปฏิบัติการการวัดสมบัติ

ทางกายภาพ 

Chittapalo, T. and Kanyame, P. (2012).  
Soybean Tofu Product Mixed with Red 
Kidney Bean. 2nd. ISFAS 2012,4-6 
September 2012, PuriPujangga, UKM, 
Malaysia:181-183. 

 
ผลงานวิจัย  
ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล และปาริชาติ ศงส
นันทน์. (2556). การพัฒนาผลิตภณัฑ์แครก
เกอร์จากข้าวก่ า (รายงานผลการวจิัย). 
เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัพายัพ. 81 หน้า. 
การเผยแพร ่

Chittapalo, T. and Songsanandr, P. 
(2014). Product development of 
black glutinous rice cracker with 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

- วอ. 361 การพัฒนาผลติภณัฑ์
อาหาร 

- วอ. 362 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 1  

- วอ. 405 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ ์
- วอ. 485 การจัดการโรงงาน

อาหาร 
- วอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 
- วอ. 493 หัวข้อคัดสรรทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วอ. 496 สหกิจศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 2 

Panang flavor and its quality 
changes. International Food 
Research Journal, 21(5): 2025-2029.  
 

จจริา อ่ิมอารมณ,์ ยุทธนา พิมลศิรผิล และ   
ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล. (2558). การสร้าง
มูลค่าเพิม่ข้าวกล้องอินทรีย์หัก และการมสี่วน
ร่วมของสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
เชียงใหม่ จ ากัด. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น. 8(2): 73-86.  
(ธันวาคม 2557 – พฤษภาคม 2558) 

-  

3 นางปาริชาติ  
ศงสนันทน ์

- วอ. 221 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
- วอ. 253 การประเมินคณุภาพ

ผลิตภณัฑ์อาหารโดยประสาท
สัมผสั 

- วอ. 254 กฎหมายอาหาร 
- วอ. 271 อาหารและโภชนาการ 
- วอ. 313 การประกอบอาหาร

โมเลกุล 
- วอ. 331 การแปรรูปอาหาร 1 
- วอ. 332 การแปรรูปอาหาร 2 
- วอ. 356 ปฏิบัติการการวัดสมบัติ

ทางกายภาพ 
- วอ. 357 การควบคุมและการ

ประกันคณุภาพอาหาร 
- วอ. 361 การพัฒนาผลติภณัฑ์

อาหาร 

ผลงานวิจัย 
- ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล และปาริชาติ      

ศงสนันทน์. (2556). การพัฒนาผลิตภณัฑ์
แครกเกอร์จากข้าวก่ า (รายงาน
ผลการวิจัย). เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัย
พายัพ. 81 หน้า.  
การเผยแพร ่

- Chittapalo, T. and Songsanandr, P. 
(2014). Product development of 
black glutinous rice cracker with 
Panang flavor and its quality 
changes. International Food 
Research Journal, 21(5): 2025-2029.  
 
ผลงานวิจัย 

- ปาริชาติ ศงสนันทน์ และศิรลิักษณ์ เจรญิ
รัตน์. (2555). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับความปลอดภัยของแหนมซี่โครง 
ส าหรับกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเทศบาลเมือง
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

- วอ. 362 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วอ. 372 อาหารสุขภาพ 
- วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 1  
- วอ. 431 เทคโนโลยีเครื่องดืม่ 
- วอ. 458 ระบบประกันคุณภาพ

อาหาร 
- วอ. 493 หัวข้อคัดสรรทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วอ. 496 สหกิจศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 2 

ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ (รายงาน
ผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
พายัพ. 82 หน้า.  
การเผยแพร ่

- ปาริชาติ ศงสนันทน์ และศิรลิักษณ์ เจรญิ
รัตน์. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนม
ซี่โครงหมูอ่อนส าหรับกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
สตรี เทศบาลเมืองต้นเปา อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชน
และคณุภาพชีวิต, 5(1): 176-186 
(มกราคม – เมษายน 2560) 
 

4 นางสาวสุกัญญา 
เขียวสะอาด 

- คม. 117 เคมี 
- คม. 118 เคมีอินทรยี ์
- วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 1 
- วอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 
- วอ. 493 หัวข้อคัดสรรทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
- วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 2 

ผลงานวิจัย 
สุกัญญา เขียวสะอาด และประพันธ์ จิโน. 
(2558). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้าน
เซลล์มะเร็งของดอกบุนนาค และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชาชงดอกบุนนาคและยาดมสมุนไพร
ดอกบุนนาค (รายงานผลการวจิัย). เชียงใหม:่ 
มหาวิทยาลยัพายัพ. 135 หน้า.  
การเผยแพร ่

Keawsa-ard, S., Boonsom 
Liawruangrath and Samart 
Kongtaweelert, S. (2015). Bioactive 
Compounds from Mesua ferrea 
Stems. Chiang Mai Journal of 
Science, 42(1): 185-195. (January 
2015) 
  

- สุกัญญา  เขียวสะอาด. (2555). 
กะเพรากับการต้านอนุมลูอิสระ. 
วารสารวิทยาศาสตรล์าดกระบัง, 
21(2): 54-65. (กค.-ธค.2555) 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

5 นางสาวศิรลิักษณ์ 
เจริญรัตน ์

- ชว. 110 ชีววิทยา 
- ชว. 117 จุลชีววิทยา 
- วอ. 221 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
- วอ. 255 การสุขาภิบาลอาหาร 
- วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 1  
- วอ. 493 หัวข้อคัดสรรทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

- วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 2 
 

ผลงานวิจัย 
- จักรพงษ์ นิมานะ, ศิริลักษณ์ เจรญิรัตน์ 

และวราลี บุญญพิทักษ์สกุล. (2554). การ
ปนเปื้อนจุลินทรยี์ในอากาศของ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัพายัพ (รายงานผลการวิจัย). 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัพายัพ. 148 หน้า. 
การเผยแพร ่
จักรพงษ์ นิมานะ, ศิริลักษณ์ เจรญิรัตน์ 
และวราลี บุญญพิทักษ์สกุล. (2557). การ
ปนเปื้อนจุลินทรยี์ในอากาศของ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัพายัพ. วารสารวิทยาศาสตร์ 
มข., 42(2): 341-349. (April-June 2014) 
  
ผลงานวิจัย 

- ปาริชาติ ศงสนันทน์ และศิรลิักษณ์ เจรญิ
รัตน์. (2555). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับความปลอดภัยของแหนมซี่โครง 
ส าหรับกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเทศบาลเมือง
ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ (รายงาน
ผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
พายัพ. 82 หน้า.  
การเผยแพร ่

ปาริชาติ ศงสนันทน์ และศิรลิักษณ์ เจรญิ
รัตน.์ (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แหนมซี่โครงหมูอ่อนส าหรับกลุม่สง่เสริม
อาชีพสตรี เทศบาลเมืองต้นเปา อ าเภอ
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการ
พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 5(1): 
176-186.  (มกราคม – เมษายน 2560) 
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ภาคผนวก ฉ 
 

1.1 รายช่ือฐานข้อมูล รายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของ
ส านักหอสมุดมีให้บริการ 

 
สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด จ านวนหนังสือ
ปัจจุบนั(เล่ม) 

จ านวนวารสาร 
(ชื่อเร่ือง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม (เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเร่ือง) 

จ านวน
โสตทัศนวัสด ุ

(ชื่อเร่ือง) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 

ส านัก 
หอสมุด 

มหาวิทยาลยั
พายัพ 

197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

รวม 197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
 
 

1.2 รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดมีให้บริการ 

ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

1 Academic Search Complete ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มคีุณค่า
และครอบคลุม  โดยมสีิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 
รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มากกว่า 6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเตม็แล้ว 
ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 
11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า 11,700 รายการซึ่ง
รวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ 
ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 
1887 โดยส่วนใหญ่เป็นช่ือเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร 
PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่
สืบค้นได้ส าหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเตม็ของวารสารการพยาบาลและสหเวช
ศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา  มีฉบบัเต็มของวารสารมากกว่า 
750 รายการ เป็นเครื่องมือการวิจยัที่น่าเช่ือถือส าหรับงาน
เขียนด้านการพยาบาลและ 
สหเวชศาสตร์ทุกสาขา 

 

 

3 Computers & Applied Sciences 
Complete 

ครอบคลมุขอบเขตการวจิัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนี
และสาระสังเขปของวารสารเชิงวชิาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ 
และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรที่หลากหลาย
มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับ
เต็มของวารสารมากกว่า 950 ฉบับ 
 
 

4 Education Research Complete เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ท่ีน่าเช่ือถือส าหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกีย่วกับการศึกษาในทุกระดับ
ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และความ
ช านาญพิเศษทางการศึกษาท้ังหมด เช่น การศึกษาแบบพหุ
ภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ  
Education Research Complete ให้บริการดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสาร
ฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและ
บทความเฉพาะเรื่องมากกว่า 500 รายการ 
 

5 Science Direct ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเตม็ (Full-text) จาก
วารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย 
วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมลูย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 ถึงปัจจุบัน โดยส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย
พายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health Science 
 

6 Business Source Complete ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้  ซึ่งให้สารสนเทศด้าน
บรรณานุกรมและข้อมลูฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการ
รวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคญั

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

ที่สุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886  นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่
สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 
 

7 Communication & Mass Media 
Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนเิทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้
สารสนเทศข้อมลูฉบับเตม็ที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปวารสารด้านดา้นนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ 
 

8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมทีสุ่ดใน
โลก โดยให้บริการวารสารฉบับเตม็มากกว่า 1,450 ฉบับซึ่ง
จัดท าดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจ านวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็ม
ตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดท าดัชนีไว้ใน 
MEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับใน
รูปแบบใดๆ จาก Academic Search Health Source หรือ 
Biomedical Reference Collection 
 

9 Hospitality & Tourism ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวท่ีเกีย่วข้องใน
สาขาการจดัการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง 
828,000 รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ.1965 มเีอกสาร
ฉบับเต็มจากส านักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ท่ีมีทั้งวารสาร รายงาน
จากบริษัทจากประเทศต่างๆ และหนังสือ  
 

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์
ธุรกิจประจ าภูมภิาค Regional Business News กว่า 80 ช่ือ 
ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา 
 

11 PubMed เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสบืค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the 
National Center for Biotechnology Information 
(NCBI), ที่ the U.S. National Library of Medicine (NLM) 
ภายใต ้the National Institutes of Health (NIH) ที่ให้
ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารตัวเต็มของ
บทความในวารสารจากท่ัวโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มี
เนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สตัว
แพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
รวมข้อมูลจากฐานข้อมูล Medline (ทางการแพทย์

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

โดยเฉพาะ) และ บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่
นอกเหนือจาก Medline นอกจากน้ี ยังให้บริการเวปไซต์และ
ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอืน่ๆ ด้วย 
 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ 
รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวขอ้งกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท 
จากหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์รายวัน และรายสัปดาห์ กว่า 
20 ช่ือเรื่อง 
 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบบัเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูล
หลากหลายในสหสาขาวิชา เช่นศลิปกรรม ดนตรี พยาบาล 
 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ท่ีเสนอข้อมูลในรูปของ 
Port ส าหรับนักดนตรี วง Orchestra 
 

15 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งใน
ภาคเศรษฐกิจระดับจลุภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค
เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น 
นอกจากน้ี ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
ทั่วประเทศ 

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสาร
ภาษาต่างประเทศ อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค าพิพากษา
และค าสั่งค าร้องศาลฎีกา 

จัดท าโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา
ส าหรับสืบค้นค าพิพากษา ค าสั่งรอ้ง คดีความ สามารถค้นหา
ได้จากชื่อคดีความ หมายเลขค าพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้
ทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานเุบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง 
กรม รวมถึงประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ 
และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น 
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ภาคผนวก ช 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 457/2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.  

ณ ห้อง P200 อาคารทดลองแปรรูปอาหาร 
*********************************************************** 

 
รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ   ประธานคณะกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. วราภรณ์ วิทยาภรณ์    กรรมการ 
3. คุณบัณฑิตวงศ์ พิทักษ์วงศ์     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พลสงคราม  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์    กรรมการ 
7. อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ     กรรมการ 
8. อาจารย์พิรัญชนา ภาณุสัณห์     กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์  กรรมการและเลขานุการ 

 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 1.1 หัวหน้าสาขาวิชาฯ แนะน าคณะกรรมการแก่ท่ีประชุม 
 1.2 หัวหน้าสาขาวิชาฯ สรุปสาระส าคัญของหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
 1.3 หัวหน้าสาขาวิชาฯ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในหมวดที่ 
4 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์การสอน และตัวชี้วัด  ส่วนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่
คณะกรรมการกลั่นกรองแนะน า คือการจัดรูปแบบให้ถูกต้อง 
 1.4 ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และชื่นชมบุคลากรของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่พยายามปรับตัวในขณะที่จ านวนนักศึกษาลดลงในทุก
สถาบัน โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้มีกลุ่มเอกเลือกแทนการจัดเป็นวิชาเอก เนื่องจากหากเป็น
วิชาเอกจ าเป็นต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
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วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร ในหมวดต่างๆ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
สิ่งส าคัญในหมวดนี้คือคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิใน

สาขาใกล้เคียงกัน ยกเว้นประธานหลักสูตรซึ่งที่มีคุณวุฒิแตกต่าง คือวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
ดังนั้นจึงควรมีรายวิชาที่เก่ียวข้องเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การแปรรูปเบื้องต้น (Minimally 
Process) หรือรายวิชาอ่ืนที่อาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งในหลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ . 2560 มีรายวิชาเทคโนโลยีผักและผลไม้ ซึ่งมีหัวข้อวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวในค าอธิบาย
รายวิชา 

ในด้านผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ .ศ . 2558 
ก าหนดว่าจะต้องมีผลการทางวิชาการในรอบ 5 ปี ซึ่งผลงานต้องเข้าเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้หากไม่เข้าเกณฑ์อาจต้องขอต่อรองกับ
สกอ. 

จากผลการส ารวจเพ่ือการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร ยังเห็นว่าบางประเด็นยังไม่ได้น าไป
ปรับปรุง เช่น ระบบมาตรฐาน ซึ่งในหลักสูตรจะกล่าวถึงเฉพาะ  GMP และ HACCP แต่ยังไม่เห็น
ระบบมาตรฐานอ่ืนๆ เช่น BRC IFS ISO2200 HALAL และ KOSHER โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเมื่อ
บัณฑิตไปท างานควรรู้จักมาตรฐานอ่ืนๆ และควรสอนเรื่องกฎหมายศาสนาเพ่ิมเติม โดยอาจเพ่ิม
รายวิชา ระบบประกันคุณภาพอาหาร ในวิชากลุ่มเอกเลือก โดยเนื้อหารายวิชาควรศึกษาข้อก าหนด 
การประยุกต์ใช้ การตรวจติดตาม และการขอการรับรองระบบ ซึ่งอาจติดต่อให้สถาบันอาหารมา
อบรมหรือเป็นวิทยากรให้ เพราะเมื่อนักศึกษาอบรมแล้วจะได้รับใบเกียรติบัตร นอกจากนี้อาจเพ่ิม
รายวิชา GMP Mass Catering ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในด้านรูปแบบการเรียนการสอน
เรื่องระบบประกันคุณภาพว่าควรเรียนจากกรณีศึกษา 

ส าหรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ควรเพ่ิม ผู้จัดการร้านอาหาร 
ผู้จัดการโรงแรม 

 
 2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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 2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 2.3.1 แผนการรับนักศึกษา ให้คิดอัตราการคงอยู่ที่ 100% 
 2.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นไปตาม (ร่าง) เกณฑ์ มคอ. 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร แต่เสนอให้ปรับวิชากลุ่มประกันคุณภาพ โดยให้เพิ่มเนื้อหาเรื่องระบบประกัน
คุณภาพให้มากขึ้น และในการวิชาการสุขาภิบาลอาหารควรเพิ่มเนื้อหาเรื่องการวางผังครัว การวาง
พ้ืนที่ โดยอาจต้องเชิญอาจารย์ทางการโรงแรมมาสอนร่วม  
 2.3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

- เพ่ิมรายวิชา ระบบประกันคุณภาพอาหาร เช่น BRC ISO22000 IFS HALAL KOSHER 
และควรมีรายวิชานี้ในกลุ่มธุรกิจอาหารด้วย 

- เพ่ิมรายวิชา การจัดการโรงงานอาหาร 
- ควรมีรายวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรม  

2.3.4 กลุ่มวิชาเอกเลือกในกลุ่มวิชาการประกอบอาหาร  
-   อาจจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

โดยบางวิชาสาขาวิชาฯ อาจจะเปิดข้ึนมาใหม่ เพ่ือสอดแทรกเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร  

-   ควรเรียนรายวิชาการจัดการและบริการอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากรายวิชาในกลุ่มนี้
เน้นการประกอบอาหาร แต่ไม่เน้นเรื่องการจัดการ ดังนั้นจึงควรเพิ่มการจัดการ
ร้านอาหารและโรงแรมด้วยเนื่องจากนักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านระบบคุณภาพ และ
เป็นรายวิชาที่จ าเป็นหากนักศึกษาต้องไปสหกิจศึกษาและท างานในโรงแรม และอาจจะ
ต้องเน้นเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ระบบคุณภาพ 

- รายวิชา ขนมไทยและขนมอบ ไม่ควรรวมขนมไทยและขนมอบเข้าด้วยกันเนื่องจาก
ศาสตร์ไม่เหมือนกัน และมีเนื้อหาเยอะ นอกจากนี้ในรายวิชาไม่มีการสอดแทรกศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ควรสอนด้านวิทยาศาสตร์ในรายวิชาด้วย
เพ่ือให้แตกต่างจากคหกรรม 

- รายวิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ปรับชื่อภาษาอังกฤษเป็น Culinary Science 
และค าอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องกับรายวิชา ควรปรับการอธิบายในท านองว่าเมื่อ
ประกอบอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์อย่างไร หรือ การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เคมี ในระหว่างการปรุงอาหาร  
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- รายวิชา เทคนิคโมเลกุลอาหาร ควรเขียนค าอธิบายรายวิชากว้างๆ เพราะอาจมีหลาย
เทคนิค โดยอาจารย์ ดร. วราภรณ์ จะส่งตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาให้ ผศ. ดร. ทุติยา
ภรณ์ 

- รายวิชาการจัดการการครัวและการประกอบอาหาร เพ่ิมหัวข้อ Stock management 
ในค าอธิบายรายวิชา 

- รายวิชาครัวนานาชาติ จะรวมของเอเชียกับยุโรปหรือไม่ เนื่องจากเครื่องมือ เครื่องใช้
อาจจะไม่เหมือนกัน ค าอธิบายรายวิชาซ้อนทับกับการจัดการครัวและการประกอบ
อาหาร 

- รายวิชาขนมไทยและขนมอบ ถ้าแยกได้จะได้วิชาเพ่ิมอีก 1 รายวิชา อาจใช้วิชา
เทคโนโลยีขนมอบร่วมกับกลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งจะท าให้รายวิชาในกลุ่มนี้มี
จ านวน 9 รายวิชา โดยให้เลือก 6 รายวิชา 

- รายวิชา 
-  มีเนื้อหาทับซ้อนกับรายวิชาการจัดการและการประกอบการครัว 
- การเรียงล าดับเนื้อหาในรายวิชาในกลุ่มนี้ควรเหมือนกัน เช่น การแปรรูป การจัดเก็บ 

บรรจุภัณฑ์ 
- ภาษาอังกฤษที่ใช้มีหลายค า แตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นการประกอบอาหารควรเป็น 

Culinary แต่ถ้าเป็นครัวให้ใช้ Kitchen 

2.3.5 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
- รายวิชาการพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือโภชนาการ จะเน้นเรื่องการใช้โปรแกรม อาจจะต้อง

แทรกเรื่องการใช้โปรแกรมในการพัฒนาสูตรอาหาร  
2.3.6 กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร 
- ควรเพิ่มรายวิชา ระบบประกันคุณภาพอาหาร  
- นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในกลุ่มนี้อาจไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ในส่วน

งานด้านการจัดการได้ 
- ควรเพิ่มรายวิชา การจัดการโรงงานอาหาร  
- ควรมีรายวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรม  
ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้ข้อเสนอแนะว่าควรสอนเนื้อหาเรื่อง การออกแบบโรงงาน การออกแบบ

ร้านอาหาร การ flow การท า stock management การลดพลังงาน และการคิดต้นทุน อย่างไรก็
ตามเนื้อหาที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะมีอยู่แล้วในรายวิชาของหลักสูตร แต่อาจจะไม่ใช่จุดเน้น ดังนั้นจึง
ควรเน้นให้เห็นชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังเสนอแนะว่านักศึกษาควรมีความรู้และสามารถใช้
โปรแกรม AutoCAD ได ้
 2.3.7 แผนการศึกษา 
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  ควรเปิดรายวิชาการเรียนรู้อิสระ หรือการศึกษาหรือฝึกงานหรือการฝึกอบรมต่างประเทศ (9 
หน่วยกิต) เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อหรือไปฝึกงานต่างประเทศได้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ 
โดยเปิดเป็นเอกบังคับ 
 

2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
ประธานคณะกรรมการฯ เสนอตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ และ

ฝากให้ทางสาขาวิชาฯ พิจารณา รวมถึงทบทวนแผนที่กระจายความรับผิดชอบ (mapping) โดยในผล
การเรียนรู้ที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ให้เพ่ิมข้อ 1 และ 2 โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ข้อ 3 ส าหรับข้อ 4 ให้เพ่ิมจุดด าในรายวิชาสุขาภิบาลอาหาร วิศวกรรมอาหาร การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ และในรายวิชารายวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารให้เพ่ิมจุดด าในข้อ 
1 (จรรยาบรรณวิชาชีพ) ด้วย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าในแต่ละรายวิชาไม่
ต้องมีจุดด าในแต่ละผลการเรียนรู้มาก แต่ให้กระจายในแต่ละข้อ 

 
2.5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

2.6 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

2.7 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2552 และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
 

2.8 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 รายวิชาสหกิจศึกษา ควรระบุจ านวนเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น 15 สัปดาห์ โดยระบุใน
ค าอธิบายรายวิชา หรือใน มคอ .4 
 3.2 สาขาวิชาฯ ควรท าความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพ เพ่ือหา
นักศึกษาเข้ามาเรียนในสาขาวิชาฯ 
 3.3 ในกรณีที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ควรหาข้อมูลบริษัทและเสนอ
โครงงานให้กับทางสถานประกอบการเพ่ือประกอบการพิจารณาตอบรับ 
 3.4 สาขาวิชาฯ ควรพยายามหาจุดเด่นของหลักสูตร โดยพิจารณาจากศักยภาพและความ
พร้อมของสาขาวิชาฯ เพื่อต่อไปอาจจะเลือกเปิดกลุ่มวิชาเอกเลือกเพียงกลุ่มเดียว 
  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์ 
          ผู้บันทึกการประชุม 
 


