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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ป) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        :  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571102891 

ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                        การอาหาร   

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Food Science and     
                                  Technology 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
   ชื่อยอ :  วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)   
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
   ชื่อยอ :  B.Sc.  (Food Science and Technology) 
 
3.  วิชาเอก    

แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
แขนงวิชาวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 
 

4.  จํานวนหนวยกิต   
ไมนอยกวา  132    หนวยกิต  
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป  
  
 

  



2 
 

 

5.2 ประเภทของหลักสูตร  
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช  
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร :  

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
6.3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํา ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ก า ร เ ก ษ ต ร                  

เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 1/2559        
เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ  2559 

6 .4  สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนํ า เสนอหลักสูตร                 
ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 
2559 

6.5 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั ่ น ก ร อ ง ห ลั ก สู ต ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ย ะ ล า                       
เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559       
เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม 2559 

6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560          
เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม 2560  

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี            
ในปการศึกษา 2562  

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :  
 8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

8.1.1 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ในหนวยงานของรัฐ เอกชน องคกรมูลนิธิ       
เชน นักวิทยาศาสตร นักโภชนาการ นักวิชาการ นักวิจัยดานอาหารหรือ
โภชนาการและเจาหนาที่ควบคุมคุณภาพอาหาร เปนตน 
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8.1.2  ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่
  จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ธุรกิจ SME  วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจหนึ่ง
  ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พนักงานสงเสริมการขายวัตถุดิบและสวนผสมอาหาร 
  เปนตน 

 
 8.2 แขนงวิชาวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 

8.2.1 ประกอบอาชีพที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล ทั้งในประเทศและ
ต า งประ เทศ ในหน วยงานของรั ฐ  เอกชน  องค กร  มู ลนิ ธิ  เ ช น 
นักวิทยาศาสตร นักโภชนาการ นักวิชาการดานอาหารฮาลาล และ
เจาหนาที่ตรวจสอบและประกันคุณภาพอาหารฮาลาล เปนตน 

8.2.2  เจาหนาที่ตรวจประเมินและใหคําปรึกษาระบบคุณภาพและการประกัน
 คุณภาพอาหารฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม  ภัตตาคาร โรงพยาบาล 
 โรงแรมและหนวยงานของรัฐและเอกชน พนักงานสงเสริมการขายวัตถุดิบ
และสวนผสมอาหารฮาลาล เปนตน 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

9.1  แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร   

 

 9.2 แขนงวิชาวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 

 

ชื่อ-สกุล   
ตําแหนงทางวิชาการ 

หมายเลขบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัย ป 

1. นางวิภาดา มุนินทรนพมาศ 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโลยีราชมงคล 

2542 
2535 

2. นางสาวกมลทิพย กรรไพเราะ 
อาจารย 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
2551 

3. นางสาวสุธีรา  ศรีสุข 
อาจารย 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ) 
วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 
 
2546 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

หมายเลขบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

1. นางจริยา  สุขจันทรา  
ผูชวยศาสตราจารย 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ  
        ประมง) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 มหาวิทยาลัยแมโจ               

2544 
2538 

2. นายรอมลี  เจะดอเลาะ 
อาจารย 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร 
        และโภชนาการ) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร    
        และโภชนาการ) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
 

2549 

3. นางสาวกูรอซียะห  ยามิรูเด็ง 
อาจารย 
 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 
วท.ม (วิทยาศาสตรการอาหาร) 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 
        (วิทยาศาสตรและ   
        เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
2547 
2542 

4. นางสาวนุชเนตร  ตาเยะ 
อาจารย  
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร 
        และโภชนาการ) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
 

2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทุกภาคสวน
ในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม    
เกิดการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยในป 2558 ประเทศไทยมีขอผูกพันที่จะเปน
ประชาคมอาเซียน จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมเรงสรางใหประเทศเขมแข็งขึ้นในภาค
การเกษตร ความมั่นคงดานอาหารของประเทศ กอใหเกิดประโยชนหลายดาน ทั้งแหลงสรางงาน 
แหลงผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีสวนสําคัญในการลดความยากจนและสรางงาน 
ดังนั้นการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูของความมั่นคงทางอาหารใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาครัฐให
การเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขาย
ปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการ
ผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีการรวมมือและ
บูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิดความมัน่คงดานอาหารและพลังงาน 
 ดานอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จัดเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มในประเทศ ตลอดจนหวงโซ
ของกระบวนการผลิต นับตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิตโดยใชเทคโนโลยี   
ตาง ๆ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีคุณคาเพิ่มขึ้น มีความปลอดภัยตอผูบริโภค มีอายุการเก็บ
รักษายาวนานขึ้น และมีความสะดวกในการอุปโภคบริโภค การที่ประเทศไทยมีการผลิตและการ
สงออกอาหารจํานวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองมีการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร แขนงเทคโนโลยีอาหารที่มีคุณภาพ ใหมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ
ดังกลาว ในขณะที่พื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต  (ไมนับรวมสงขลา) มีประชากรมุสลิมถึงรอยละ 82 
เปนพื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญทั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของภาคใตและของ
ประเทศ ซึ่งมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามศาสน
บัญญัติของมุสลิมและมีผลตอแนวคิด  ดานการศึกษา การประกอบอาชีพและความเปนอยูที่เปน
เอกลักษณ สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาลโดยมีวัตถุดิบอาหารทะเล
และผักผลไม ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานที่สามารถพัฒนาเปนฐานการผลิตอาหารฮาลาลที่สําคัญเพื่อ
สรางรายไดและการมีงานทําใหประชาชนในพื้นที่ ในเมื่อประเทศไทยมีนโยบายที่จะเปนครัวของโลก 
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รัฐบาลจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมสามจังหวัดชายแดนใต โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มุงมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทย
เพื่อใหเปนผลิตภัณฑอาหารสงออกที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานอาหารฮาลาลที่กําหนดไวตาม
หลักการอิสลาม สอดคลองกับมาตรฐานของ Codex ทั้งปลอดภัยสําหรับผูบริโภคมุสลิม และ
สนับสนุนการจัดตั้งกลไกการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่มีเอกภาพเพื่อเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และเพ่ิมศักยภาพผูผลิตอาหารฮาลาลใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร แขนง
วิทยาศาสตรอาหารฮาลาล เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มีอัตราการเติบโตขึ้นทุกป 
 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 วิถีชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส 
ซึ่งเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอยูรวมกันอยางสันติสุขตลอดมา มีทั้งชาวไทย
พุทธ ไทยมุสลิม  และชาวไทยเชื้อสายจีน นับเปนเสนหอยางหนึ่งของพื้นที่ที่แตกตางจากสังคมไทยใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ หลายประการ จากการที่ประชากรในพื้นท่ีสวนใหญเปนชาวมุสลิม การผลิตอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลในพื้นสามจังหวัดมักไดรับความเชื่อถือวาถูกหลักศาสนามากกวาการผลิตในพื้นที่อื่นของ
ประเทศไทย จึงถือเปนจุดแข็งเชิงพื้นที่อยางหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต ซึ่งรัฐบาลไดสนับสนุน
การสรางเขตนิคมอุตสากรรมอาหารฮาลาล เพื่อสงเสริมการผลิตอาหารฮาลาลที่ไดมาตรฐานและ
ถูกตองตามหลักศาสนา สามารถจําหนายใหพี่นองมุสลิมในประเทศและสงออกไปจําหนายในตลาด 
ฮาลาลตางประเทศที่มีการเติบโตขึ้นทุกปตามจํานวนมุสลิมในโลกที่มีมากขึ้นในขณะนี้ ซึ่งการผลิต
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร แขนงเทคโนโลยี
อาหาร  และแขนงวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล  จึงสอดคลองกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัด
ชายแดนใตเปนอยางด ี
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
               จากการเปลี่ยนแปลงของโลกดานประชากรและทรัพยากรธรรมชาติ จึงทําใหควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากร
ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดวยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู
และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพพรอมที่จะปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนใน
อุตสาหกรรมอาหาร โดยใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการ ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการผลิตตามหลักการผลิตอาหารฮาลาล กฎหมายของประเทศและกฎหมายสากลรวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นจังหวัดชายแดน

ภาคใตโดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นดวยกระบวนการพัฒนา       
องคความรูบนพื้นฐานการบูรณาการศาสตรสากลและภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีพันธกิจดังนี้               
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การผลิตบัณฑิต ใหบริการวิชาการแกสังคม วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา เสริมสรางความสมานฉันทใหสังคม พหุวัฒนธรรม และพัฒนาองคกรคุณภาพ ดังนั้น
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารจึงมีความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
  โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดวย กลุมวิชาแกน เปดสอนโดยสาขาเคมี สาขาฟสิกส 
สาขาชีววิทยาและสาขาคณิตศาสตร กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ และวิชาเฉพาะดานเลือกบริหาร
จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    

3. หมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจซึ่งจัดการเรียน
การสอนโดยสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในสาขาวิชาที่เปดสอนใหภาควิชา/สาขาอื่นตองมาเรียน 
รายวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาเปดสอนใหนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนได 

13.3 การบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา

ประสานงานกับสาขาวิชาและผูที่เกี่ยวของในการจัดรายวิชาที่เกี่ยวของ ฝายวิชาการคณะ และกอง
บริการการศึกษาในการจัดรายวิชา และจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรตองเรียน โดยตองมี
การวางแผนรวมกันระหวางผู เกี่ยวของไดแกผูบริหารและอาจารยผูสอนซึ่งอยูตางสาขาวิชา         
เพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาได
บรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรู ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
     ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ที่สามารถ

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารฮาลาล และตอบสนองความตองการอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศและตางประเทศ สามารถประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
จิตสํานึกตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
     อุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสรางรายไดใหประเทศไดอยางมาก  

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนนอย ใชวัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา           
และสามารถนําเอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณของประเทศไปพัฒนาเพื่อประโยชนในทางอุตสาหกรรม
ไดมาก ทําใหงายตอการพัฒนาเพื่อการลงทุน ซึ่งผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตขึ้นตองมีคุณภาพ             
ไดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย มีอายุการเก็บรักษายาวนานมากขึ้นและสะดวกในการบริโภค ซึ่งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรจําเปนตองใชบุคคลกรที่มีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารที่มีความรูทางวิชาการและสามารถประยุกตความรูในการพัฒนา และแกปญหา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารในอุตสากรรมอาหารทุกระดับได โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต 
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร          
มวีัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตดังนี ้

   1.3.1 เพื่อนําความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไป
ประยุกตใชในการพัฒนา แกปญหา และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ   

    1.3.2 เพื่อนําความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารไปประยุกตใช   
ในการวางระบบประกันคุณภาพอาหารเพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการอาหารฮาลาล  

1.3.3 เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ มีความขยัน ใฝรูและมีเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 1.3.4 เพื่อนําความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ประกอบอาชีพอิสระได 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. การปรับปรุงหลักสูตรให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงและความ
ตองการของสังคมและมี
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 
ป 
 

1. 
 

2. 
 

3. 

เชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมารวม
ปรับปรุงหลักสูตร   
ศึกษาความตองการใชบัณฑิต
ในหนวยงานของรัฐและเอกชน  
สํารวจความพึงพอใจการใช
บัณฑิตในหนวยงานของรัฐและ
เอกชน   

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

เอกสารการประเมินหลักสูตร 
ห รื อ เ อ ก ส า ร ป รั บ ป รุ ง 
หลักสูตร 
รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู ใชบัณฑิตในหนวยงานรัฐ
และเอกชน 
ร อยละการมี ง า นทํ า ขอ ง
บัณฑิต 

2. แผนการสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษา 

1. สงเสริมใหนักศึกษามีการคิด
วิเคราะห สังเคราะหและทักษะ
ในการแสวงหาความรู ด วย
ตนเอง 

1. 
 

2. 

ร าย ง านวิ ช าสั มมน าขอ ง
นักศึกษา 
รายงานวิจัยของนักศึกษา 

3. แผนพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
ทางวิชาชีพของนักศึกษา 

1. จัดใหมีการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพเพิ่มเติม เชน  การเชิญ
วิทยากรอบรมบรรยายเพื่ อ
เพิ่ มพูนความรู ใ หนั กศึ กษา
รวมทั้ งการศึกษาดูงานดาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

1. รายงานผลโครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพใหนักศึกษา
และรายงานการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของนักศึกษา 

4. แผนพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการ
อบรมเพิ่มเติมทั้งทางวิชาชีพ 
การสอนและวิจัย 

1. ปริมาณงานการอบรมและ
การวิจัยของอาจารย 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 
 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

                      ภาคเรียนที ่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

                      ภาคเรียนที ่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   

 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป           
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปนผูสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย – คณิต และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กําหนด 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหารมีทักษะความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษไม
เพียงพอ 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
การจัดกิจกรรมสอนเสริมหรือการเรียนปรับพื้นฐานใหมใหนักศึกษาแรกเขาหรือ  

ชั้นปอื่น ๆ ไดแกความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยไมนับหนวยกิต และ
จัดการทดสอบวัดผลประเมินหลังจากสอนเสริมและปรับพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงความรู
พื้นฐานของนักศึกษาที่ยังมีปญหาอยู 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
ระดับชั้นป 

 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปที่ 4 - - - 60 60 

รวมจํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 

         
 รายละเอียด

รายรับ 

งบประมาณที่ตองการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 10,000 บาทตอ
ภาคการศึกษา 

1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 2,700 บาทตอป 

162,000 324,000 486,000 648,000 648,000 

รวมรายรับ 1,362,000 2,724,000 4,086,000 5,448,000 5,448,000 
 

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณที่ตองการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินคงคลัง รอยละ 20 272,400 544,800 817,200 1,089,600 1,089,600 
รายจายระดับ
มหาวิทยาลัยรอยละ 40 544,800 1,089,600 1,634,400 2,179,200 2,179,200 
คาใชจายในการ
ดําเนินงานรอยละ 40   544,800 1,089,600 1,634,400 2,179,200 2,179,200 

รวม 1,362,000 2,724,000 4,086,000 5,448,000 5,448,000  
จํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
คาใชจายตอหัว

นักศึกษา 
18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย (ถาม)ี 
ระบบการเทียบโอนหนวยกิตโดยใหเปนไปตามขอบังคับระเบียบหรือประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   132  หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน  และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี
โครงสรางหลักสูตร ดังนี้  
 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาแกน         ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

  2.2.กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ  30 หนวยกิต 

2) วิชาเฉพาะดานเลือก    

         ใหเลือกแขนงใดแขนงหนึ่งดังตอไปนี้     ไมนอยกวา 31 หนวยกิต 
- แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร  31 หนวยกิต 

- แขนงวิชาวิทยาศาสตร
อาหารฮาลาล 

 31 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ ไมนอยกวา 
     วชิาชีพ/สหกิจศึกษา                                   

8 
 

หนวยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 

                               1)  บังคับเรียน             ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication  

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning Development 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 

 English for Communication 1  
*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  2(1-2-3) 

 Thai for Careers  
  
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  

 

                         2)  เลือกเรียน                        ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย    2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 

 Development of Speaking and Reading Skills in English  
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน   2(1-2-3) 

 English for Reading and Writing Development  
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน    2(1-2-3) 

 Basic Melayu  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    

Chinese for Communication  
2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน     
Basic Arabic 

2(1-2-3) 
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2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร                             ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข      2(1-2-3) 
 Happiness Study  

2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  

2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Truth of Life  

2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต      2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                                      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน     2(2-0-4) 
 Socialization   

2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
 Social Management  

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious  Mind  

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 2(1-2-3) 
 Skills for Life  

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life   

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
 Science for Development of Life Quality   

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  
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4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development 

 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ               ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
        2.1 กลุมวิชาแกน               ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

4147101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
 Fundamental Physic for Food Science and Technology  

4147102 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0) 
 Fundamental Physic Laboratory for Food Science and 

Technology 
 

4147103 เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     3(3-0-6) 
 General Chemistry for Food Science and Technology  

4147104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory for Food Science and Technology  

4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร    3(3-0-6) 
 Fundamental Biology for Food Science and Technology  

4147106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0) 
 Fundamental  Biology  Laboratory  for  Food  Science  and 

Technology 

 

4147107 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5) 
 Microbiology for Food Science and Technology  
4147108 เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 
 Organic   Chemistry  for  Food Science and Technology  
4147109 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0) 
 Organic   Chemistry Laboratory  for  Food Science and   
 Technology  
4147210 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
 Calculus for Food Science and Technology  
4147211 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5) 
 Biochemistry  for  Food Science and Technology    
4147212 เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  2(2-0-4) 
 Analytical  Chemistry  for  Food Science and Technology  
4147213 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  1(0-3-0) 
 Analytical  Chemistry  Laboratory for  Food Science and   
 Technology  
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      2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
              1) วิชาเฉพาะดานบังคับ   30 หนวยกิต 

4147114 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4) 
 Introduction to Food Science and Technology    

4147115 หลักการผลิตอาหารฮาลาล * 3(2-2-5) 
 Principles  of  Halal  Food  Production  

4147216 เคมีผลิตภัณฑอาหาร  3(2-2-5) 
 Food Products Chemistry    

4147217 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 3(3-0-6) 
 Food  Products Microbiology    

4147218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภณัฑอาหาร 1(0-3-0) 
 Food  Products Microbiology  Laboratory  

4147219 วิศวกรรมอาหาร    1 2(1-2-3) 
 Food Engineering  1  

4147320 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-2-5) 
 Food Processing 1  
4147321 วิศวกรรมอาหาร   2 2(1-2-3) 

 Food Engineering  2  
4147322 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-2-5) 

 Food  Quality  Control    
4147323 การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(1-2-3)  

 Research in Food Science and Technology  
4147324 หลักการวิเคราะหอาหาร 3(2-2-5) 

 Principles of Food Analysis  
4147325 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5) 

 Food  Quality  Assurance  and Food Sanitiation  
 
 

     2) วิชาเฉพาะดานเลือก  31 หนวยกิต 
                                   ใหเลือกแขนงใดแขนงหนึ่งดังตอไปนี้          ไมนอยกวา   31       หนวยกิต 

(1) แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร   
           วิชาบังคับเฉพาะแขนง 25 หนวยกิต 

4147226 เทคโนโลยีผลิตภัณฑขาว 3(2-2-5) 
 Rice Products Technology  

4147227 การเปนผูประกอบการอาหาร* 2(1-2-3) 
 Entrepreneurship in Food Industry  
4147328 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5) 

 Food Processing 2  

หมายเหตุ   *  หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร  
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4147329 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-2-5) 
 Food  Products  Development   

4147330 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(1-2-3) 
 Food  Standard and Legislations  

4147331 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3) 
 Planning and  Control of  Food Plant Production  

4147332 เทคโนโลยีผักและผลไม   3(2-2-5) 
 Fruits  and  Vegetables  Technology  

4147333 สัมมนาสําหรับเทคโนโลยีอาหาร 1(1-0-2) 
 Seminar  for  Food  Technology  
4147434 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง  3(2-2-5) 

 Fishery  Products  Technology  
4147435 บรรจุภัณฑอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา 3(2-2-5) 

 Food  Packaging and Shelf Life Evaluation  
   
        วิชาเลือกเฉพาะแขนง ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี ้  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

4147136 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) 
 Bakery  Technology  

4147137 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 
 Milk and Dairy Products Technology  

4147238 การถนอมและการแปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Preservation and Processing  

4147239 อาหารทองถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Food  
   
 (2) แขนงวิชาวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล  
            วิชาบังคับเฉพาะแขนง 25 หนวยกิต 

4147140 กฎหมายอิสลามสําหรับวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล   3(3-0-6)  
 Islamic Law for Halal Food Science  

4147241 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4)  
 English for Food Science and Technology  

4147342 เทคนิคขั้นสูงสําหรับวิเคราะหอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Advance Techniques for Halal Food Analysis  

4147343 การพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมอาหารฮาลาล* 3(2-2-5) 
 Food  Products  Development and Halal Food Innovation   

   

หมายเหตุ   *  หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร  
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4147344 สวนผสมและวัตถุเจือปนอาหารในการแปรรูปอาหารฮาลาล                 3(2-2-5) 
 Ingredients and Food Additives in Halal Food Processing  

4147345 การเงินและการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 3(3-0-6)  
 Finance and Marketing in Halal Food Industry  

4147346 สัมมนาสําหรับวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 1(1-0-2) 
 Seminar for Halal Food Science  

4147447 การจัดการดานฮาลาลโลจิสติกสและโซอุปทานอาหาร  2(2-0-4)   
 Logistic and Halal Food Supply Chain Management  

4147448 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล 3(3-0-6) 
 Halal Food Assurance and Safety  

4147449 การจัดการและบริการอาหารฮาลาล 2(1-2-3) 
 Halal Food Management and Services   
   
     วิชาเลือกเฉพาะแขนง ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้    ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

4147150 โภชนาการสําหรับอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Nutrition for Halal food  

4147251 กฎหมายสําหรับวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล  3(3-0-6)  
 Law for Halal Food Science   

4147252 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว 3(2-2-5) 
 Meat Products Technology  

4147253 เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 3(2-2-5) 
 Non-Alcoholic Beverage  
   

                      3) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชพี/สหกิจศึกษา ไมนอยกวา     8  หนวยกิต  

                  
4147454 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-9-0) 

 Special Problem in  Food Science and Technology  
4147455 การฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2(180)  

 Field Experience in Small Scale Industry  
4147456 การฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ 3(270) 

 Field Experience in Medium or Large Scale Industry  
                    หรือ 
4147457 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(180) 

 Preparation for Cooperative Education in Food Science and 
Technology 

 

4147458 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   6(600) 
 Cooperative Education in Food Science and Technology  
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           3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                              ไมนอยกวา        6    หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยที่ไมนับหนวยกิตรวมในหลักเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
4147101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   3(3-0-6) 

4147102 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร    

  1(0-3-0) 

4147103 เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร      3(3-0-6) 
4147104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

1(0-3-0) 

4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร   

3(3-0-6) 

4147106 ปฏิบัติการชี ววิทยาพื้นฐานสํ าหรับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

1(0-3-0) 

 4147114 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4) 

รวม  20 หนวยกิต 
 
 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4147107 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5) 
4147108 เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 
4147109 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1(0-3-0) 

 การอาหาร  
4147115 หลักการผลิตอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 

               วิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4147210 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                                  3(3-0-6) 

4147212 เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 2(2-0-4) 
 อาหาร  

4147213 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรและ 1(0-3-0) 
 เทคโนโลยีการอาหาร  

4147217 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 3(3-0-6) 

4147218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 1(0-3-0) 
หมวดวิชาเลือกเสร ี  2–3 หนวยกิต 

รวม 18-19 หนวยกิต 
 
 
ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4147211 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  3(2-2-5)  

4147216 เคมีผลิตภัณฑอาหาร  3(2-2-5) 
4147219 วิศวกรรมอาหาร  1 2(1-2-3)  

 วิชาเฉพาะดานเลือก 5 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี     2–3 หนวยกิต 

รวม 21–22 หนวยกิต 
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ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4147320 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-2-5) 
4147321 วิศวกรรมอาหาร   2 2(1-2-3) 
4147322 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-2-5) 
4147323 การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(1-2-3) 
 วิชาเฉพาะดานเลือก 5 หนวยกิต 

รวม 21 หนวยกิต 
 
ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4147324 หลักการวิเคราะหอาหาร     3(2-2-5) 

4147325 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะดานเลือก 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   2-3 หนวยกิต  
รวม 17-18 หนวยกิต 
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ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4147454 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร      3(0-9-0) 
 วิชาเฉพาะดานเลือก 6  หนวยกิต 

 หรือ   
 4147457 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร   
     2(180) 

  วิชาเฉพาะดานเลือก    6  หนวยกิต 
รวม 8-9 หนวยกิต 

 

 
ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  

4147455 การฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2(180) 

4147456 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
หรือขนาดใหญ 

3(270) 
   

 หรือ   
 4147458 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   6(600) 

รวม 5-6 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 

แขนงวิชาวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 
 
 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
4147101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   3(3-0-6) 

4147102 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร    

  1(0-3-0) 

4147103 เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร      3(3-0-6) 
4147104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

1(0-3-0) 

4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร   

3(3-0-6) 

4147106 ปฏิบัติการชี ววิทยาพื้นฐานสํ าหรับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

1(0-3-0) 

 4147114 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4) 

รวม  20 หนวยกิต 
 
 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4147107 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5) 
4147108 เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 
4147109 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1(0-3-0) 

 การอาหาร  
4147115 หลักการผลิตอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
               วิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 

รวม 21 หนวยกิต 
 
 
 



25 
 

 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4147210 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                                  3(3-0-6) 

4147212 เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 2(2-0-4) 
 อาหาร  

4147213 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรและ 1(0-3-0) 
 เทคโนโลยีการอาหาร  

4147217 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 3(3-0-6) 

4147218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 1(0-3-0) 
หมวดวิชาเลือกเสร ี  2–3 หนวยกิต 

รวม  18–19หนวยกิต 
 
 
ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4147211 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  3(2-2-5)  

4147216 เคมีผลิตภัณฑอาหาร  3(2-2-5) 
4147219 วิศวกรรมอาหาร  1 2(1-2-3)  

 วิชาเฉพาะดานเลือก 5 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี     2–3 หนวยกิต 

รวม 21–22 หนวยกิต 
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ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4147320 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-2-5) 
4147321 วิศวกรรมอาหาร   2 2(1-2-3) 
4147322 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-2-5) 
4147323 การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(1-2-3) 
 วิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 

รวม 22 หนวยกิต 
 
ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4147324 หลักการวิเคราะหอาหาร     3(2-2-5) 

4147325 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5) 
  วิชาเฉพาะดานเลือก 7 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   2-3 หนวยกิต  
รวม 15-16 หนวยกิต 
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ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4147454 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร      3(0-9-0) 
 วิชาเฉพาะดานเลือก 7  หนวยกิต 

 หรือ   
 4147457 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
2(180) 

  วิชาเฉพาะดานเลือก    7  หนวยกิต 
รวม 9-10 หนวยกิต

 

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  

4147455 การฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2(180) 

4147456 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
หรือขนาดใหญ 

3(270) 
   

 หรือ   
 4147458 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(600) 

รวม 5-6 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไมนอยกวา    30   หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       ไมนอยกวา    12   หนวยกิต  

1) บังคับเรียน                       ไมนอยกวา     10  หนวยกิต 
 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3)  
 Thai for Communication  

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยใน
การสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society  

 

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Speaking and Writing Skills Development    
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝก
การเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใช
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

Rules and development of reading and writing in order to speak and 
write effectively, practice of speaking both  individual and groups and 
criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay and article 
writing with the emphasis on standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing  
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง  พูด  อาน เขียน  ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น  การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการใหขอมูล  การติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อศึกษา
คนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใชพจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          Development of English communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting, leave-
taking, self- introduction  and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and information 
giving, talking on the telephone and expressing opinion; development of 
skills in using tools and resources for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper and information technology for 
communicative development 

 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
Melayu for Communication 
         การใชภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสาร ในชี วิ ตประจํ าวัน  บทสนทนาที่ ใช ใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  งายๆ 
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
         Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in daily 
life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  emphasizing 
on listening and speaking skills 
 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning Development 

          พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ใน
บริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝก
สนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน  
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           Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing 
skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; practice of 
Melayu conversations in different situations ; self-introduction, greeting, 
leave-taking, giving suggestion, inquiring information nationally and 
internationally as well as  practice of simple sentence writing 
 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 English for Communication 1  

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English speaking countries including appropriate social etiquette 

 

*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 

 Thai  for Careers  

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการ
เขียนเพื่อให เกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การ
วิเคราะหขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการเพ่ือนําไป 
ใชในสถานการณตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการใชชีวิตประจํา 
วัน 
 Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 
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2) เลือกเรียน                                                        ไมนอยกวา    2  หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 

 Principles of Reading and Writing Thai Words  
            หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและ
การเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและ
การเขียนคําไทยใหถูกตอง 

Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and 
comparing the words that are usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and promoting the correct reading 
and writing Thai words   

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in English  

             การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูด
ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ 
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

 Effective development of speaking and reading skills in English , 
practice of speaking both individual and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน  2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development   

           พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย
สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different fields 
and development of writing skill emphasizing on correct forms and 
functions for educational and career purposes such as writing a letter, 
filling in an application form, writing a report, etc. 
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2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on 
basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions, 
practice of giving information and expressing opinions in accordance with 
social context application 

 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication    

          การใชภาษาจีน เพื่ อการสื่ อสาร ในชี วิ ตประจํ าวัน  บทสนทนาที่ ใช ใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations 
such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in communicating with native 
speakers 

 

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Arabic  

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชใน
การสื่อสารกับเจาของภาษาได 
 Arabic alphabets, word and sentence formation processes, practice 
of listening, speaking, reading and writing skills to understand generality in 
daily life and be able to apply in communicating with native speakers 

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      2(1-2-3) 
 English for Communication 2 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณ
จริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 

Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 
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 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                              ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 2100112  วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 

 Happiness Study   
         ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น
คุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม  
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนํา
หลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการ
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
          Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for peaceful 
coexisting in society 

 

2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach   

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน 
การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective, 
perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, 
techniques, and methods in creating and applying to real life situations 
 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  

         ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศ
มาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 

           Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results by 
using standard forms and steps 
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2100118 ความจริงของชีวิต                   2(2-0-4) 
 Truth of Life  

           ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก  
ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก    
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การ 
วิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุข
ของชีวิตและสังคม 
            Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages analyzing of 
worldviews in order to find out truth and meaning of life to be a perfect 
human being and leading to a peaceful life and society 
 

2100119 การพัฒนาตน                           
 Self Development 2(2-0-4) 

              หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางาน
เปนทีม และการบริหารความขัดแยง 
              Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 
 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  
              ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ 
คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและ
นําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
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             Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

 

 1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร                             ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 

 Socialization  
           ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณ ีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relationships between human beings and environments in Thai 
society; ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various dimensions including 
culture, tradition, economics and political affairs 
 

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 

 Social Management 

            วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น 
           Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for living 
in local community   

 
 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  

           ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้ง
การใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสู
การอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 
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 Meanings and importance of life skill including important elements 
of life skill; globalization, thinking skills, decision making, creative thinking, 
positive thinking, analytical thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships and communication, self-
management skills and stress management; emphasis on public 
mindedness and public consciousness in order to be peaceful coexistence 
 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต            2(1-2-3) 
 Skills for Life  

            ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น 
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไข
ปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อ
ผอนคลายความตึงเครียด 
           Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, 
social responsibilities, human relations and communication; decision 
making and problem solving in daily life; emotional and stress 
management; activities for stress relief 

 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย             2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  

             เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและ
การทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
             Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community; self-
development for the advance in life and career; religious principles 
application to life and career 
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 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

 Mathematics in Daily Life  
          หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics 
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Science for Development of Life Quality   

          วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และ
การสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  

          ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

           Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 
 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  

          พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 
อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต 
ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชในชีวิตประจําวัน 
การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการ
เก็บรักษา 
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 Energy and its sources; electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment; principles of electrical 
devices, energy for living; human organ systems, heredity; chemical using 
in daily life; using microorganism in food industries; agricultural and 
industrial production management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 
 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  

            กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง
ภาวะการเปนผูนํา 
            Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition; principles and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing sports at maximum benefits to 
body, emotion and society; injury prevention from sports and basic first 
aid; utilizing sports skill and developing life quality with sports and 
traditional games; personality development promoting leadership 
 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   96   หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาแกน                      ไมนอยกวา        27   หนวยกิต 
 

4147101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
 Fundamental Physic for Food Science and Technology    

  ระบบหนวยและปริมาณทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่ มวลและระบบ
อนุภาค งานและพลังงาน กฎการอนุรักษพลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่นกล 
ความรอนและกฎทางอุณหพลศาสตร ของไหลเบื้องตน 

System unit and quantities of physics, force and motion, mass 
and particle system, work and energy, the law of conservation of 
energy and momentum, vibrations and mechanical waves, heat and the 
law of thermodynamic, introduction of fluid 
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4147102 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

1(0-3-0)  

  Fundamental Physic Laboratory for Food Science and Technology  
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4147101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
Pre-requisite or Co-requisite : 4147101 Fundamental Physic for Food 
Science and Technology  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส การทดลองกฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกล สปริงและการสั่น ฟสิกสเพนดูลัม ปรากฏการณทาง
ความรอน กฎของ สโตกส โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจากหองปฏิบัติการหรือที่
ประดิษฐขึ้นตามความเหมาะสม 

Laboratory of measurement quantities of physics, Newton’s law 
of motion, equilibrium of forces, mechanics, spring and vibration, 
physical pendulum, heat effect, Stoke’s law, by using apparatuses tool 
from laboratory or invention 

 

4147103 เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6)  
  General Chemistry for Food Science and Technology   

โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ของเหลว 
สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรียและชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดลอม 

Atomic structure, periodic table, chemical bonds, stoichiometry, 
liquid solution, chemistry equilibrium, acid-base, organic chemistry and 
molecular biology and environmental chemistry 
 

4147104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0) 

 General Chemistry Laboratory for Food Science and Technology 

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4147103 เคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 
Pre-requisite or Co-requisite : 4147103 General Chemistry for Food 
Science and    Technology  
            เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
เทคนิคการแยกสาร การกรอง การตกผลึกการกลั่น การใชตัวทําละลาย และ       
โครมาโทกราฟ การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบ
สารอินทรียเบื้องตน และการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
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Basic of technical for chemistry laboratory, safety in laboratory, 
separation technique, filtration, crystallization, distillation, using solvent 
and chromatography, preparation lab, acid – base solution, preliminary 
organics test and determination of dissolved oxygen (DO) 

4147105 ชวีวิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   3(3-0-6)   
  Fundamental Biology for Food Science and Technology  

 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต 
สารเคมีของชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ 

Scientific method, properties of organism, levels of 
organization, chemistry of life, cell, tissue, metabolism, genetics and 
evolution 

 

4147106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

1(0-3-0) 

 Fundamental Biology Laboratory for Food Science and Technology 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   
Pre-requisite or Co-requisite : 4147105 Fundamental Biology for Food 
Science and Technology  

กลองจุลทรรศน สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล และการแบงเซลล เนื้อเยื่อ      
เมแทบอลิซึม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ 

Microscope, chemical composition of living things, cell and cell 
division, tissue, metabolism, genetic inheritance and evolution 
 

4147107 จุลชีววทิยาสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5)  
  Microbiology  for  Food  Science  and  Technology   

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
Pre-requisite or Co-requisite : 4147105 Fundamental Biology for Food 
Science and Technology 

ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอต           และ
ยูคาริโอต การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา โครงสราง หนาที่ของโครงสราง  การ
เจริญเติบโต การควบคุมการเจริญเติบโต และเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย 
ความสัมพันธของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
อุตสาหกรรม สาธารณสุขและการแพทย และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 
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Fundamentals of microorganism and study compare to 
prokaryote and ukaryotic, type of morphological, structure, function, 
growth, control growing and metabolism of microorganisms,          
relationship of microorganisms that are related to food science and 
technology, Industrial, public health and medical profession and 
laboratory practice related to contents 

 

4147108 เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 
 Organic  Chemistry  for  Food  Science  and  Technology 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา             
การเรียกชื่อ การเตรียม สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีและกลไกปฏิกิริยาที่สําคัญของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน และสารประกอบแอโรมาติก  สารประกอบที่มีหมูทํา
หนาที่เฉพาะ แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร คารบอนิล กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ 
เอมีน และแอไมด  

Principles of structure and general properties, type of reaction, 
nomenclature, preparation, stereochemistry and chemical reaction 
mechanisms of hydrocarbons and aromatic compounds, functional 
groups of alcohol, phenol, ether, carbonyl, carboxylic acids and its 
derivative, amines and amides 

 

4147109 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0) 
 Organic  Chemistry  Laboratory  for  Food  Science  and  

Technology 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4147108  เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร  
Pre-requisite or Co-requisite : 4147108   Organic  Chemistry  for  Food  
Science  and Technology  
 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปในการทําใหสารบริสุทธิ์ ไดแก การกรอง การตกผลึก 
การกลั่นดวยไอน้ํา การกลั่นลําดับสวน การสกัด และโครมาโทกราฟ การวิเคราะห
สารอินทรียที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

General techniques for purification e.g. filtration, crystallization, 
steam distillation, fractional distillation, extraction and chromatography, 
analysis of organic compounds that are related to food science and 
technology 
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    4147210 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
 Calculus for Food Science and Technology  
 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชัน

อดิศัย  การประยุกตของอนุพันธ  ปริพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัยและ
การประยุกต  อนุกรมอนันต  

Limits and continuity of functions, derivatives of algebraic 
functions and transcendental functions, application of derivative, 
integrals of algebraic functions and transcendental and its application, 
infinite series 

4147211 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5) 
 Biochemistry   for   Food  Science  and  Technology  
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม  :  4147103 เคมีทั่วไปสําหรับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
Pre-requisite or Co-requisite : 4147103 General Chemistry for Food 
Science and Technology  

         เซลล และองคประกอบของเซลล โครงสราง และหนาที่ของน้ําในกระบวนการ
ทางชีวเคมีในเซลล และสารละลายบัฟเฟอร โครงสราง คุณสมบัติ และเมแทบอลิซึม
ของคารโบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิปด เอนไซม และโคเอนไซม ประยุกตใช
ชีวเคมีในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 
          Cell and cell components, structure and functions of water in 
cellular biochemical processes and buffer solutions, structure, functions 
and metabolisms of carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, 
enzymes and coenzymes, biochemistry application for food science 
and technology and laboratory practice related to contents 
 

4147212 เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 
 Analytical  Chemistry  for  Food  Science  and  Technology 

 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4147103 เคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 
Pre-requisite or Co-requisite : 4147103  General Chemistry for Food 
Science and Technology  
          ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห ความเขมขนของสารละลาย ปริมาณ
สารสัมพันธ สมดุลเคมี การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร ปฏิกิริยา
ชนิดตางๆ 
           Introduction to analysis, solution concentrations, stoichiometry, 
chemical equilibrium, gravimetric and volumetric analysis and various 
reaction  
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4147213 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0) 
 Analytical Chemistry  Laboratory for Food  Science and Technology 
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4147212 เคมีวิเคราะหสําหรับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 Pre-requisite or Co-requisite : 4147212   Analytical  Chemistry  for  Food  

Science  and  Technology  
           ปฏิบัติการใชอุปกรณ เครื่องแกวและเครื่องมือในทางวิเคราะห การเตรียม
สารละลาย ปฏิบัติการวิเคราะหโดยน้ําหนักและปริมาตรชนิดตาง ๆ 

Laboratory equipment, glassware and instrument in the 
analysis, solution preparation, gravimetric and volumetric analysis 
laboratory 

 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา                       69  หนวยกิต 
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ                             30  หนวยกิต 

4147114    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4) 
 Introduction to Food Science and Technology  
 ความสัมพันธของเกษตรกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

แหลงที่มาของอาหาร ประเภทหนาที่และการใชประโยชนของสารอาหาร การยอย
และการเปลี่ยนแปลงสารอาหารในรางกาย ปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับ หลักการ
เบื้องตนของกระบวนการแปรรูปอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรอาหาร 

Relation of agicultural and food science and technology, food 
resources, function and utilization of nutrients, digestion and 
biotransformation and dietary intake, basic principle of food processing, 
food quality and safety, ethics of food scientists 

 

4147115 หลักการผลิตอาหารฮาลาล * 3(2-2-5) 
 Principles  of  Halal  Food  Production  
              หลักการพื้นฐานของอาหารฮาลาล การเลือกใชวัตถุดิบและวัตถุเจือปนใน

อาหารฮาลาล การแปรรูปอาหารฮาลาล มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายอาหารฮา
ลาลของไทย การขอรับรองผลิตภัณฑอาหารฮาลาลของไทย และฝกปฏิบัติในเนื้อหา
ทีเ่กี่ยวของ 

              Basic principles of halal food, selection of raw material and 
food additive in halal food, processing of halal food, national halal 
food standards and regulations, national halal certification for food 
products and laboratory practice related to contents  
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4147216 เคมผีลิตภัณฑอาหาร  3(2-2-5) 
 Food Products Chemistry    
 โครงสรางและองคประกอบทางเคมีในผลิตภัณฑอาหารตางๆ ปฏิกิริยาที่

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหวางการแปรรูป เก็บรักษา และวิธีปองกัน 
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมใีนผลิตภัณฑอาหารดวยการใชเครื่องมือ หลักและ
เทคนิคการวิเคราะหอันตรายทางเคมี และวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑอาหาร ฝกปฏิบัติ
ในเนื้อหาที่เก่ียวของสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
        Structure and chemical compositions of food products, reactions 
affecting chemical changes during processing, storage and prevention, 
analysis of food product compositions by instrumental methods, 
principles and techniques of food hazard analysis and food additives 
for food products, laboratory practice related to contents 
 

4147217 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 3(3-0-6) 
 Food  Products  Microbiology    

สรีรวิทยา การเจริญเติบโต และปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ในอาหาร  ความสําคัญและการใชจุลินทรียในกระบวนการผลิตอาหาร แหลงที่มา
ของการปนเปอน จุลินทรียที่ทําใหอาหารเสื่อมเสียและอาหารเปนพิษ การควบคุม
คุณภาพมาตรฐานในการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหาร และจุลินทรียที่มี
ประโยชนตอสุขภาพ  

              Physiological, growth and factors affecting growth                 
of microorganisms in foods, importance and uses in food processing. 
source of contamination of microorganism, food spoilage and poisoning 
microorganisms, quality control and microbiological standards of 
detecting microorganisms in foods and microorganisms beneficial for 
health 

 

4147218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 1(0-3-0) 
 Food  Products Microbiology  Laboratory  
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4147217 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 

Pre-requisite or Co-requisite : 4147217  Food  Product  Microbiology   
 ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในผลิตภัณฑอาหาร ดวยวิธีการที่เปน

มาตรฐานตามวิธีการของ Bacteriological Analytical Manual (BAM) และ 
Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 
             Laboratory for analytical of microorganism from food 
products, requires lab techniques base on standard of Bacteriological 
Analytical Manual (BAM) and Association of Official Analytical Chemists 
(AOAC) 

หมายเหตุ   *  หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร  
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4147219 วิศวกรรมอาหาร 1 2(1-2-3) 
 Food Engineering  1  

หนวยและมิต ิการแปลงหนวย สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน ไซโครเมทริกซ  
อุณหพลศาสตร และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

Units and dimension, unit conversion, mass balance, energy 
balance, psychometrics, thermodynamic and laboratory practice 
related to contents  

 

4147320 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-2-5) 
 Food  Processing 1  
 หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของ

อาหาร คุณลักษณะท่ัวไปของวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบกอนการแปรรูปอาหาร 
หลักการของการแปรรูปอาหารและถนอมโดยการใชความรอน การทําแหง การหมัก
ดอง การใชอุณหภูมิต่ํา บรรจุภัณฑอาหาร เทคโนโลยีสะอาด การวางผังโรงงาน การ
ฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

         Principles of food preservation and processing, deterioration and 
spoilage of food, general characteristic of raw material, raw material 
preparation, principles of food preservation and food processing by 
thermal, drying, fermentation, low temperature, food packaging, clean 
technology, plant layout and laboratory practice related to contents 
 

4147321 วิศวกรรมอาหาร 2 2(1-2-3) 
 Food Engineering 2    

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม  :  4147219  วศิวกรรมอาหาร 1 
Pre-requisite or Co-requisite : 4147219    Food Engineering  1                    

การนําหลักวิศวกรรมมาประยุกตใชกับการปฏิบัติการเฉพาะหนวยใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร เชน การถายโอนความรอน กลศาสตรของไหล และฝก
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

Engineering principles applied to unit operation for food 
processing: heat transfer, fluid mechanics and laboratory practice 
related to contents  

 

4147322 การควบคุมคุณภาพอาหาร  3(2-2-5) 
 Food Quality Control  

       หลักการควบคุมคุณภาพ ปจจัยคุณภาพ การจัดการคุณภาพ เทคนิค
การ ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางดานกายภาพ ทางเคมี และ
ทาง ประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพโดยใชวิธีทางสถิติ    
และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 
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Principles of control quality, quality factors, quality 
management, control quality technique, food product quality  
measurement of physical, chemical and sensory, statistical quality 
control, laboratory practice related to contents  

 

4147323 การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(1-2-3) 
 Research in Food  Science  and  Technology  

           การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การใชคอมพิวเตอรในการวางแผนและการ
ออกแบบการทดลอง การสุมตัวอยาง การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป การแปลผล การรายงานผล และการเรียบเรียงงานวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
           Research proposal writing, experimental plan and design using 
computer, sampling, data collection and analysis by computer 
software, interpretation, Independent compilation of research paper in 
food science and technology. laboratory practice related to contents    
 

4147324 หลักการวิเคราะหอาหาร 3(2-2-5) 
 Principles of Food  Analysis   

หลักการและเทคนิคที่จําเปนสําหรับการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ
อาหารและผลิตภัณฑ การสุมตัวอยางเพื่อการวิเคราะห  การตรวจสอบคุณภาพทาง
เคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร การวิเคราะหคุณภาพอาหารโดยใชเครื่องมือ
ขั้นสูงและฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

Basic principles and analytical techniques of chemical 
components for food and food products, sampling for analysis,  food 
analysis using advanced equipments and laboratory practice related to 
contents 

4147325 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Quality Assurance and Food Sanitiation  

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร สุขลักษณะสวนบุคคล การจัดการน้ํา
และของเสียในโรงงาน การควบคุมพาหะนําโรคและจุลินทรีย การเก็บรักษาและการ
ขนสงผลิตภัณฑอาหารใหถูกสุขลักษณะ ระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม ระบบการจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวของ 

Good manu facturing practices, personal hygiene, waste 
management, hygiene pest disease, hygiene microorganism control, 
hygiene storage and transportation of food products, HACCP based 
food safety management system, practice related to course and 
laboratory practice related to contents 
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                2) วิชาเฉพาะดานเลือก                                                31   หนวยกิต 
                    ใหเลือกแขนงใดแขนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
                     (1) แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
                         วิชาบังคับเฉพาะแขนง                                        25  หนวยกิต 
4147226 เทคโนโลยีผลิตภัณฑขาว  3(2-2-5) 

 Rice Products Technology  
 โครงสรางและคุณภาพของขาว การแปรรูปเปนแปงและผลิตภัณฑจากขาว 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑระหวางการแปรรูปและเก็บรักษา เทคโนโลยี

ในการแปรรูปขาว รวมทั้งฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

Structure and quality of rice grains, processing of rice flour 

based products.  products quality changes during processing and 

storage, interesting rice processing, laboratory practice related to 

contents   
 

4147227 การเปนผูประกอบการอาหาร* 2(1-2-3) 
 Entrepreneurship in Food Industry  
 คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการอาหารที่ดี แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 

ลักษณะของธุรกิจอาหารของประเทศไทย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ ผูประกอบ 
การ การประเมินตนเองสําหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจ การวางแผนและ
ดําเนินการทางธุรกิจ ความสําคัญของการเขียนแผนธุรกิจ และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวของ 
         Features of good entrepreneurship, trend of business formation,  
business properties  of Thailand, morality and  ethics  for  

business planning and management, important of business 
plan,entrepreneurs, self-assessment for business entrepreneur, 
laboratory practice related to contents  
 

4147328 การแปรรูปอาหาร 2   3(2-2-5) 
 Food  Processing  2  
 หลักการแปรรูปและการถนอมอาหาร การใชความรอน เฮอรเดิลเทคโนโลยี 

การฉายรังสีและไมโครเวฟ การใชความดันสูง เอ็กซทรูชัน  บรรจุภัณฑสําหรับ
อาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปใหมๆ และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
          Principle food processing and preservation including thermal 
processing, hurdle technology irradiation and microwave, high 
hydrostatic pressure, extrusion, food packaging, interesting processing 
and laboratory practice related to contents 
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4147329 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-2-5) 
 Food  Products  Development    

            หลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การวิเคราะหตลาดของ
ผลิตภัณฑ หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การรับรูทางประสาท
สัมผัสขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกและฝกฝนผูทดสอบ วิธีการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส การใชสถิติในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การวิเคราะห
และการทดสอบผลิตภัณฑใหม และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของ  
        Principles and products development process, marketing 
research, principles and quality evaluation of products, fundamental 
sensory perception, sensory evaluation, selection and training 
panelists, use statistic for sensory evaluation, new products analysis 
and testing, laboratory practice related to contents 

4147330 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Food  Standard and Legislations   
กฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร องคกรที่

เกี่ยวของกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร มาตรฐานของอาหาระดับประเทศและ
ระดับสากล  กฎหมายที่เกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ กฎหมายและ
ขอบังคับเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและสิ่งแวดลอมทั้งในและตางประเทศ 
ขอกําหนดทางการคาระหวางประเทศ  

The rules and regulations of food processing, food standard and 
law organization, national and international food standards, law of food 
labeling and nutrition facts, industrial law, national and international 
food industrial and environmental standard and regulations, 
international trade agreements 

4147331 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3) 
 Planning and  Control of  Food Plant Production  
           ความเปนไปไดของการจัดตั้งโรงงาน การพยากรณการผลิต การควบคุม

วัตถุดิบ การคัดเลือกกระบวนการผลิต  การออกแบบกําลังการผลิต  การคัดเลือก

เครื่องจักรและอุปกรณ  การวางผังโรงงาน    การวิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะห

ผลตอบแทน คลังสินคา และการกระจายสินคา จริยธรรมในการบริหารอุตสาหกรรม

อาหาร และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

            Feasibility manufacturing, production forecasting, control raw 
material, process selection, design process, planning capacity 
production, study machinery and  equipment selection, plant layout; 
break-even point analysis, return on investment analysis, warehouse 
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and product distribution, Ethical of management  food Industry and 
training, laboratory practice related to contents 
 

4147332 เทคโนโลยีผักและผลไม  3(2-2-5) 
 Fruits  and  Vegetables  Technology  
            โครงสราง องคประกอบและคุณคาทางอาหารของผักและผลไม  การ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักและผลไม การเตรียมผักและผลไมกอนการแปรรูป 
กรรมวิธีการถนอมรักษาและแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑ การเก็บรักษา  
และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑผักและผลไม เทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผัก
และผลไม รวมทั้งฝกปฏิบัตใินเนื้อหาที่เก่ียวของ  
            Structure, components and nutritional value of fruits and 
vegetables, quality change of fruits and vegetables, preparation 
techniques  prior  to  fruit  and  vegetable  processing,  processing 
methods and preservation, packaging, storage and quality control of 
fruits and vegetables products, current interesting fruit and vegetable 
processing, laboratory practice related to contents    

 

4147333 สัมมนาสําหรับเทคโนโลยอีาหาร 1(1-0-2) 
 Seminar  for Food  Technology  

 สืบคนขอมูลที่ทันสมัย และนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร รวบรวมและวิเคราะหเนื้อหาในหัวขอที่สนใจ  นําเสนอและอภิปราย พรอม
ทั้งสงเลมรายงานที่สมบูรณ 

Search on contemporary topics and issues in the field of food 
science and technology, compile and analyze interest topic. 
presentation and discussion, with final report 

 

4147434 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง  3(2-2-5) 
 Fishery  Products  Technology  
           ชนิดและองคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา คุณภาพและการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของสัตวน้ํา การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสัตวน้ํา การแปรรูปสัตว
น้ํา กฎหมายและมาตรฐานอาหารกลุมสัตวน้ําและผลิตภัณฑ ปฏิบัติการตามเนื้อหา 

   Chemical composition of fish and other aquatic animals, quality 
and quality change of the aquatic animals, quality control and quality 
testing, processing of fishery products,  aquatic animals and fishery 
products regulations, laboratory practice related to contents    
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4147435 บรรจุภัณฑอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา 3(2-2-5) 
 Food Packaging and Shelf Life Evaluation  
           ประเภทของบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุบรรจุภัณฑและระบบบรรจุภัณฑ ภาชนะ

บรรจุสําหรับผลิตภัณฑอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ ระบบการเก็บรักษาอาหาร 
ปจจัยที่มีผลตออายุการเก็บ การทํานายอายุการเก็บรักษาอาหารในบรรจุภัณฑ  
ภาชนะบรรจุและความสัมพันธของภาชนะบรรจุกับคุณภาพของผลิตภัณฑ การ
ทดสอบอายุการเก็บในสภาวะ เรง และการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑอาหาร 
           Type of packages, packaging materials and packaging systems, 
packaging for food products, package design, storage systems of foods, 
factors affecting shelf life, shelf-life prediction of foods in packaging, 
package and its relationship to product quality, accelerated shelf life 
testing and shelf life evaluation  

 

                  วิชาเลือกเฉพาะแขนง  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้      ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
4147136 เทคโนโลยีขนมอบ  3(2-2-5) 

 Bakery Technology  
   องคประกอบหลักและคุณสมบัติของขนมอบ เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ

ขนมอบ การใชเครื่องมือ การบํารุงรักษาเครื่องมือ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ  
คุณภาพ การเสื่อมเสีย และการเก็บรักษาผลิตภัณฑขนมอบ     ฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวของ 
          Type and properties of baking ingredients, technology for 
production of bakery, equipment, processing, packaging and storage, 
quality, deterioration and storage of bakery products Laboratory 
practice related to contents 

 

4147137 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ                                                   3(2-2-5) 
 Milk  and  Dairy Products  Technology  
 องคประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ํานม 

ปจจัยที่มีผลตอปริมาณและคุณภาพน้ํานม การทดสอบและควบคุมคุณภาพของ
น้ํานม กรรมวิธีในการแปรรูปผลิตภัณฑนม มาตรฐานของน้ํานมและผลิตภัณฑนม 
การเสื่อมเสียการเก็บรักษานมและผลิตภัณฑนม ฝกปฏิบัตใินเนื้อหาที่เก่ียวของ 

             Milk components, chemical, physical and microbiological 
properties of milk, factors effecting yield and milk qualities, testing and 
quality control of milk, principle of milk and dairy products processing, 
deterioration and storage, laboratory practice related to contents   
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4147238 การถนอมและการแปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Preservation and Processing  

 
 
 
 
 
 
 

               สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร หลักการถนอมอาหาร เทคนิคและวิธีการ

ถนอมและแปรรูปอาหาร อุปกรณเครื่องใชสําหรับการถนอมและการแปรรูปอาหาร 

การเลือกบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาอาหาร และการคิดตนทุน ฝกปฏิบัติการถนอม

อาหาร 

               Causes of food spoilage; principles of food preservation; 
techniques and methods of food preservation and processing; food 
preservation and processing equipment and machinery; packaging 
selection; Food storage and shelf life; budget calculation; and practice 
of food preservation 
 

4147239 อาหารทองถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Food  

 

ความสําคัญ เอกลักษณ วัฒนธรรม และประเภทของอาหารของทองถิ่น
ภาคใต สวนประกอบ และวิธีการประกอบอาหาร การใชเครื่องมือและอุปกรณใน
การประกอบอาหาร  การจัดทําตํารับมาตรฐานและ การจัดสํารับ ปฏิบัติการอาหาร
ทองถิ่น 

             Importance, uniqueness, culture, and kinds of southern Thai 

traditional food; ingredients and cooking methods; using cooking 

equipment and machinery; standard recipes and food setting 

preparation; and practice of tradition food 

                  (2)  แขนงวิชาวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 
                        วิชาบังคบัเฉพาะแขนง         25       หนวยกิต 
4147140 กฎหมายอิสลามสําหรับวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล  3(3-0-6) 
 Islamic Law for Halal Food Science   

           ความหมาย ความสํ าคัญของกฎหมายอิสลาม (อัลฟกฮุล  อิสลา
มีย) แหลงที่มาของกฎหมายอิสลาม นิยามและขอกําหนดของอาหารฮาลาล หลัก  
ศาสนบัญญัติวาดวยการอุปโภคบริโภคและความสะอาด 
           Meaning and importance of Islamic Law (Figh-Islami). Source of 
Islamic law, definition and guidelines for halal food, Fiqh pertaining to 
permissible (lawful) and forbidden (prohibited) food and cleanliness 
 
 
 



52 
 

 

4147241 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                   2-(2-0-4) 
 English for Food Science and Technology  

 คําศัพท รูปแบบการเขียนบทความ และโครงสรางของบทความทาง
วิทยาศาสตร เพื่อใหสามารถอานบทความและงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารไดอยางถูกตองและไดใจความ 

           Terminologies, article writing format and structure of research 
article to be able to read journal articles , scientific research articles 
and food technology correctly  and encourage 

 

4147342 เทคนิคขั้นสูงสําหรับวิเคราะหอาหารฮาลาล                                 3(2-2-5) 
 Advance Techniques for Halal Food  Analysis  

           หลักการและทฤษฎีการวิเคราะห การเตรียมและสกัดตัวอยางกอนการ
วิเคราะห หลักการวิเคราะหสิ่งปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารดวยเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร ไดแก เจลาตินของสุกร แอลกอฮอล เอนไซม กรดไขมันและดีเอ็นเอใน
อาหาร และปฏิบัติการที่เกีย่วของ 
            Principles and theoretical analysis, preparation and extraction 
samples, analysis of contaminants in food products including gelatin, 
alcohol, enzyme, fatty acid and DNA by scientific instruments  

4147343 การพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมอาหารฮาลาล* 3(2-2-5) 
 Food Products Development and Halal Food Innovation  

         หลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร พฤติกรรมและการสํารวจ
ความตองการของผูบริโภคอาหารฮาลาล การวิเคราะหตลาดของผลิตภัณฑ หลักการ
และวิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การวิเคราะหและการทดสอบผลิตภัณฑใหม
และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของตามหลักการผลิตอาหารฮาลาล  
    Principles and products development process, halal consumer 
behavior, Marketing research, principles and quality evaluation of 
products, new products analysis and testing, laboratory practice 
related to the principles halal processing 

4147344 สวนผสมและวัตถุเจือปนอาหารในการแปรรูปอาหารฮาลาล 3(2-2-5)   
 Ingredients and Food Additives in Halal Food Processing  

            ชนิด และคุณสมบัติของวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหารฮาลาล สวนผสม
และวัตถุเจือปนในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑนม เนื้อ เบเกอรี และลูกกวาดแบบเคี้ยว 
ฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
           Type and properties of ingredients and additives in halal food 
processing, uses of ingredients and additives in halal products such as 
milk products, meat products, bakery products and chewy confections, 
laboratory practice related to the contents  
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4147345 การเงินและการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล   3(3-0-6) 
 Finance and Marketing in Halal Food Industry  
             บทบาทและความสําคัญของการเงินและการลงทุนฮาลาล รูปแบบการเงิน

และการลงทุนที่เกี่ยวของกับหลักพื้นฐานทางศาสนา ความสําคัญของการตลาดใน

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การวิเคราะหโอกาสทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค

สําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การกําหนดตลาดเปาหมาย การกําหนด

ตําแหนงผลิตภัณฑ และสวนประกอบทางการตลาดสําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาล 

            The roles and importance of finance and investment halal, 
principles islamic related to finance and investment halal, importance 
of marketing in halal food industry, marketing opportunities research 
and halal consumer behavior,  market targeting, market positioning 
and  composition of marketing in halal food industry 
 

4147346 สัมมนาสําหรับวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 1(1-0-2) 
 Seminar for Halal Food Science  

 สืบคนขอมูลที่ทันสมัย และนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหารฮาลาล รวบรวมและวิเคราะหเนื้อหาในหัวขอที่สนใจ  นําเสนอและอภิปราย 
สงเลมรายงานที่สมบูรณ 

Search for contemporary topics and issues in the field of halal 
food science and technology, interested topic complication and 
analysis, presentation and discussion with final report 

 

4147447 การจัดการดานฮาลาลโลจิสติกสและโซอุปทานอาหาร  2(2-0-4) 
 Logistics and Halal Food Supply Chain Management   

            ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของโลจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจ
และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ความรูพื้นฐานของกิจกรรม การพยากรณ การจัดซื้อ
จัดหา การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา  การจัดการเกี่ยวกับการบรรจุ
ภัณฑหรือเคลื่อนยายหรือขนถาย การขนสงหรือกระจายสินคาที่สอดคลองกับหลัก
มาตรฐานอาหารฮาลาล แนวคิดพื้นฐานของการบริหารความสัมพันธทางธุรกิจ และ
รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
           Meaning, importance and roles of logistic and supply chain in 
business and halal food industry, principle of logistics activities, logistics 
forecasting, purchasing, procurement, inventory managemen, 
warehouse management, packaging /conveying /transfer / 
transportation/ distribution management that are related to food halal 
standard, principle of business relationship management and type of 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1r_GmgdPKAhWUkI4KHaH7BAEQFghNMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fgibsondaniel83%2Fmarket-segmentation-targeting-and-positioning&usg=AFQjCNFmkKo3TUBKQ8ScdQlfcbPvmaHkJA&sig2=ETnjCiMuNqb6vedr69Vjsg
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information technologies use for logistics and supply chain 
management   

4147448 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล                  3(3-0-6) 
 Halal  Food Assurance and Safety  
           แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑการวิเคราะหอันตรายและ   จุดวิกฤต

ที่ตองควบคุม (HACCP) การวิเคราะหฮาลาลและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Halal-CCP) 
หลักการประกันคุณภาพอาหารฮาลาล ระบบการประกันคุณภาพอาหารฮาลาลใน
ประเทศไทยและตางประเทศ  
            Guidelines for food production according to hazard analysis 
and critical control point (HACCP), halal critical control point (Halal-
CCP), principle of food halal quality assurance, national and 
international food halal quality assurance and standard  

4147449 การจัดการและบริการอาหารฮาลาล 2(1-2-3) 
 Halal Food Management and Service  

 รูปแบบมาตรฐานของการจัดบริการอาหารประเภทตางๆ การออกแบบการจัดบริการ
อาหารตามวัตถุประสงคและโอกาสพิเศษ การวางแผนและปรับปรุงรายการอาหาร 
การวิเคราะหจุดคุมทุน การควบคมคุณภาพการจัดซื้อ การตรวจรับอาหาร จัดเก็บ
อาหาร การผลิตอาหารและการเสิรฟอาหารที่ดี จรรณยาบรรณและมารยาทของ
พนักงานบริการ 
           Study standard patterns food service, banquet and catering 
formats, setting and design by objectives and special occasions, menu 
planning and improving, break event point analysis, quality control of 
purchasing, receiving and preserving. cooking and serving of quality. 
morals and manners of food service staff 
 

 วิชาเลือกเฉพาะแขนง ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
4147150 โภชนาการสําหรับอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 

 Nutrition  for Halal food   
          หลักการบริโภคในอิสลาม โภชนาการในมนุษย สารอาหารและอาหารเสริม 

หนาที่และการใชประโยชนของสารอาหาร ปญหาโภชนาการจากการบริโภคอาหาร 
วิธีประเมินภาวะโภชนาการ การประยุกตหลักโภชนศาสตรในการบําบัดโรค 
โภชนาการเพ่ือการถือศีลอด 
         Islamic principles of consumption, human nutrition, nutrients 

and food supplement, function and utilization of nutrients, nutrition 

problems of dietary intake, nutrition status evaluation, application of 

nutrition principles for obesity, fasting nutrition  
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4147251 กฎหมายสําหรับวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล  3(3-0-6) 
 Law for Halal Food Science   

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4147140 วิชากฎหมายอิสลามสําหรับ
วิทยาศาสตรอาหารฮาลาล                
Pre-requisite or Co-requisite : 4147140 Islamic law for Halal Food 
Science 
             พระราชบัญญัติบริหารองคกรในศาสนาอิสลาม 2540 ขอกําหนดและ
ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับอาหารฮาลาล 
มาตรฐานและกฎหมายฮาลาลของไทย และนานาชาติ ความแตกตางระหวางอาหาร
ฮาลาลกับอาหารโคเชอร 
             Royal Act concerning the Administration of Islamic 
Organization B.E.2540 (AD. 1997), the requirements and regulations of 
the central Islamic committee of Thailand related to Halal food, 
national and international halal food standard and regulation, different 
between halal food and kosher 

4147252 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว 3(2-2-5) 
 Meat Products Technology  

           ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกียวของกับเนื้อสัตว หนาที่ทางกายวภิาค
และสรรีวทิยาของกลามเนื้อ การจัด การกอนการฆา ผลกระทบของการบรรจุหีบหอที่
มีผลตอคุณภาพซากและเนื้อสัตว  เคมี ชีวเคมีของอาหารจากเนื้อสัตว กรรมวิธีการ
แปรรูปการควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสัตว ฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวของ 
            Product system and related industry of meat, poultry and egg, 
muscle function, anatomy and physiology of muscle, pre-slaughter 
management, effect of slaughtering and packaging on carcass and meat 
quality, chemical and biochemistry of muscle-based, poultry-based and 
egg-based foods, processing, quality control and storage of meat 
poultry and egg products, laboratory practice related contents    

4147253 เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 3(2-2-5) 
 Non-Alcoholic Beverage  

              ชนิดและประเภทของเครื่องดื่มไมมีอัลกอฮอล คุณภาพ สวนประกอบ 
กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มอัดกาซและไมอัดกาซ เครื่องดื่มเขมขน เครื่องดื่มผง 
เครื่องดื่มจากชา กาแฟ โกโก อื่นๆ รวมถึงฝกปฎิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
              Types of non-alcoholic beverage, quality, composition, 
processing methods of carbonated, non-carbonated, concentrated and 
powdered beverages, beverages from tea, coffee, cocoa and others 
laboratory practice related contents 
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          3) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  ไมนอยกวา  8 หนวยกิต 
4147454 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-9-0) 

 Special  Problem  in  Food  Science  and  Technology  
การกําหนดปญหาและสมมุติฐานของงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร การสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ การเขียนโครงรางวิจัย การ
ดําเนินการทดลองเพื่อแกไขปญหา ภายใตการดูแลและใหคําแนะนําของประธาน
กรรมการที่ปรึกษา การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปรายผลการ
ทดลอง การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัยตอคณะกรรมการที่ปรึกษา  

Special problems and hypothesis in food science and technology, 
information serch from various sources, research, project writing, 
experiment  for solving problem and research report under supervision 
and suggestion of advisors and committee 

 

4147455 การฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2(180) 
 Field Experience in Small Scale Industry  

         ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก เชน วิสาหกิจ
ชุมชน  กลุมผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  และกลุมผูประกอบการ 
อาหารขนาดเล็ก  เปนตน และทําการศึกษาขั้นตอนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
ระบบประกันคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองคกร การประยุกตใชวิชาชีพให
เหมาะสมตอการฝกประสบการณ มีการจัดกลุมอภิปรายภายหลังการฝกประสบการณ 
และจัดทํารายงานการฝกประสบการณ วิชาชีพ 
              Systematical practice in relevant field within small company 
such as community enterprise, OTOP group and small food 
entrepreneurs, practriced about food processing, food quality control, 
food assurance, food management, applied appropriate profession, 
discussions and data report after systematical practice 
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4147456 การฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ 3(270) 
 Field Experience in Medium or Large Scale Industry  

       การฝกในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของทางดานอุตสาหกรรมอาหาร ที่สามารถถายทอดความรูและประสบการณที่
มีประโยชนแกนักศึกษาในดานตางๆ ไดแก การคนควาการทดลอง กระบวนการแปร
รูปอาหาร การควบคุมคุณาพอาหารและการวิเคราะหอาหารทั้งทางดาน    จุล
ชีววิทยา ทางดานเคมี และทางกายภาพ ตลอดจนการทําระบบคุณภาพอาหาร 
          Field experience in food industry or any related area in 
government sector or private company, that transfer nowlegde and 
experience for student such as experimental, food processing, food 
quality control and analytical of food biological chemistry and 
physical including quality assurance system 

 

 หรือ 
4147457 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(180) 

 Preparation for Cooperative Education in Food Science 
and Technology 

 

          การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
โดยใหมีองคความรู เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับสหกิจศึกษา การพัฒนาตัวผูเรียน        ให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ตลอดจน
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การ
เสริมสรางทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แกปญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร มีความรูเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร ทั้งในดานการแปรรูป การวิเคราะห และตรวจสอบคุณภาพ 
          Preparation for professional practice in organization or workplace 
emphasizing knowledge about concept, process and steps, and 
relevant rules and regulations of cooperative education, Development 
of student about knowledge skills attitude motivation appropriate 
attribute of  profession, other qualifications needed for working, 
problems solving by scientific methods, knowledgeable about 
instrument of food science and technology including process, analysis 
and quality control   
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4147458 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(600) 
 Cooperative Education in Food Science and Technology  

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม  : 4147457 เตรียมสหกิจศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   
Pre-requisite or Co-requisite : 4147457  Preparation for Cooperative 
Education in Food Science and Technology 
          นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร ณ สถาน
ประกอบการเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราวตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลา 1 ภาคเรียนปกติ (15 สัปดาห) เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
นักศึกษาตองนําเสนองานและจัดทํารายงานฉบับบสมบูรณใหกับอาจารยที่ปรึกษาสห
กิจและถานฝกสหกิจศึกษา เพื่อทําการประเมินผลรวมกัน 
          Student’s practice related to food science and technology in 
food industry full time similar to temporary workers on project 
assignment for 1 semester (15 weeks), studen’s presentation and report 
writing to supervision of cooperative advisor and from company on 
achievement of cooperative project 
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3.1 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 

 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  แขนงวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ชื่อ-สกลุ   

ตําแหนงทางวิชาการหมาย 
เลขบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  

 
ป 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 2560 2561 2562 2563 2564 
1. นางวิภาดา มุนินทรนพมาศ 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

 วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรและ  
        เทคโนโลยีการอาหาร) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล                       

2542 
2535 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวกมลทิพย กรรไพเราะ 
อาจารย 
 

 วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
 วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 
  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  

2555 
2551 

 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวสุธีรา  ศรสีุข 
อาจารย 
 

 วท.ม. (วิทยาศาสตรการ 
         อาหารและ  
         โภชนาการ) 
 วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2554 
 
 

2546 

15 15 15 15 15 

 

3.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  แขนงวิชาวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 
ชื่อ-สกลุ   

ตําแหนงทางวิชาการ
หมายเลขบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  

 
ป 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 2560 2561 2562 2563 2564 
1. นางจริยา  สุขจันทรา 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

 วท.ม. (เทคโนโลยผีลิตภณัฑ 
          ประมง) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัแมโจ               

2544 
 

2538 

12 12 12 12 12 

2. นายรอมลี  เจะดอเลาะ 
อาจารย 
 

 วท.ม. (วิทยาศาสตรการ 
         อาหารและโภชนาการ) 
 วท.บ. (วิทยาศาสตรการ 
         อาหารและโภชนาการ) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
 

2549 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวกูรอซียะห  ยามิรูเด็ง 
อาจารย 
 

 ปร.ด. (วิทยาศาสตรการ 
         อาหาร) 
 วท.ม (วิทยาศาสตรการ 
        อาหาร) 
 วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 
         (วิทยาศาสตรและ 
         เทคโนโลยีการอาหาร) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2559 
 

2547 
 

2542 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวนุชเนตร ตาเยะ 
อาจารย 
 

 วท.ม. (วิทยาศาสตรการ 
         อาหาร 
         และโภชนาการ) 
 วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
 
 

2552 

15 15 15 15 15 
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3.2.3 อาจารยประจําหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ   

ตําแหนงทางวิชาการ 
หมายเลขบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  

 
ป 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาค

การศึกษา) 
 2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางนิภาภัทร  กณุฑล  
ผูชวยศาสตราจารย 
 

วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) 
วท.บ.(วิทยาศาสตรและ   
เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม                

2547 
2537 

6 15 15 15 15 

2. นางสาวอุบล ตันสม 
อาจารย 

 วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ-  
        ชีวเคมี)   

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2541 12 12 12 12 12 

  กศ.บ. (เคมี)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538           

3. นางสาวปยศิริ สุนทรนนท 
อาจารย 

 วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2545 

15 15 15 15 15 

                
4. นางสาวนุชนาถ  เต็มด ี
อาจารย 

 วท.ม. (คณิตศาสตรและสถิติ) 
 วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2552
2547 

15 15 15 15 15 

          

 
3.2.4 อาจารยพิเศษ 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 

1. นายวรัญ ู ศรเีดช 
รองศาสตราจารย 
 
 
 

D. Tech. Sci. (Pulp and Paper 
Technology)  
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 
 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 2. นายจักรี  ทองเรือง 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3. นางสาวอัจฉริยา  ชวยเชื้อชู 
 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  (การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) 
  

การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  คือ การฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดานอุตสาหกรรมอาหาร
หรือหนวยงานที่เก่ียวของ ศึกษาขัน้ตอนการผลิต การดําเนินธุรกิจ ระบบประกันคุณภาพ การบริหาร
จัดการองคกร สงรายงานและนําเสนอผลงานการฝกประสบการณเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณใน
ภาคการศึกษา และอาจมีการทําโครงการวิจัยขนาดเล็กเพื่อแกปญหาในหนวยฝกหรือไมก็ได 

สหกิจศึกษา คือ ฝกประสบการณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารในสถาน
ประกอบการ เพี่อแกปญหาในองคกร นักศึกษาที่ไปฝกสหกิจตองมีเกรดเฉลี่ยทั้ง 5 ภาคเรียนไมนอย
กวา 2.50 หรือไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามความเหมาะสม การฝก    
สหกิจเพื่อเสริมสรางทักษะดานอาชีพจากการบูรณาการความรูในหองเรียนกับประสบการณทํางาน
จริง ณ สถานประกอบการ ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและที่ปรึกษาจากสถาน
ประกอบการ ตลอดจนทํารายงานและนําเสนอผลสําเร็จของโครงการสหกิจศึกษา 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้ 
 

4.1.1   มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง 
4.1.2   มีความซื่อสัตย ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และขอบังคับของสังคม 
4.1.3   มีความออนโยน ออนนอมถอมตน เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีจิตสาธารณะ 
4.1.4   มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 การอาหารและศาสตรแขนงตางๆ ที่เก่ียวของ 
4.1.5   มีความรูกระบวนการวิจัย และการวางแผนการทดลองเพ่ือสรางองคความรู  
 ใหมแกไขปญหา หรือตอยอดองคความรูเดิม 
4.1.6   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การเรียบเรียง และการนําเสนอ 
 ผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
4.1.7   มีความสามารถในการนําความรูภาคทฤษฎีมาวิเคราะหเหตุผล ปญหา และ 
 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขอยางเปนระบบและสรางสรรค 
4.1.8   มีทักษะจากการฝกภาคปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระภาคทฤษฎี 
4.1.9   มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
4.1.10 มีมนุษยสัมพันธดี สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น 
4.1.11 วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที ่
 และความรับผิดชอบ 
4.1.12 เคารพในสิทธิหนาที่ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
4.1.13 สามารถเลือกใชเทคนิค วิธีทางสถิติหรือคณิตศาสตรอยางเหมาะสม ในการ 
 วิเคราะหและแปลผลขอมูลเพื่อแกไขปญหา 
4.1.14 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และนําเสนอ 
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4.1.15 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล      
แปลความหมาย และนําเสนอ 

 

 4.2 ชวงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
      จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีชั่วโมงฝกประสบการณไมนอยกวา 450 ชั่วโมง
สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และไมนอยกวา 600 
ชั่วโมง สําหรับสหกิจศึกษา 
  

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   
   การทําปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาวิชาการทางเทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล มีการศึกษาและการอางอิง    
เขียนเคาโครงวิจัย การวางแผน ทดลองอยางเปนระบบ จัดทํารายงานปญหาพิเศษ ฯ เปนรูปเลมสง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 

 5.1 คําอธิบายยอ 
 ปญหาพิเศษ ฯ ที่นักศึกษาสนใจสามารถกําหนดหัวขอ ขอบเขต วางแผนและออกแบบ
วิธีการวิจัยดวยจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการ
ควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา อธิบายความสําคัญและที่มาของหัวขอเรื่อง ประโยชนที่ไดรับจาก
การทําปญหาพิเศษ ฯ หรือการนําผลจากปญหาพิเศษไปใชประโยชน โดยจัดทําใหสําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรูของการทําปญหาพิเศษ มีดังนี้  
 5.2.1 มีความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5.2.2 มีระเบียบวิจัย รับผิดชอบตอตนเอง เคารพสิทธิและความเห็นของผูอื่น 
 5.2.3 มีความออนโยน ออนนอมถอมตน เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีจิตสาธารณะ 
 5.2.4 สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและการวิจัย 
 5.2.5 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน วิเคราะหสถิติขอมูลและอภิปรายผล 
 5.2.6 สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียน 

 5.2.7 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
และวิทยาศาสตรฮาลาล และศาสตรแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 5.3 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษาที ่4   

  
 5.4 จํานวนหนวยกิต  

 3 หนวยกิต (0-9-0) 
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 5.5 การเตรียมการ   
 5.5.1 กําหนดวันและเวลาใหคําปรึกษาในเวลาเรียนวิชาปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 

 5.5.2 เตรียมหลักฐานการใหคําปรึกษาทั่วไป เชน มีแบบฟอรมรายงานความกาวหนา
การวิจัย และแบบฟอรมการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิจัย 

 5.5.3  มีหนังสือ เอกสารอางอิง วารสารที่เกี่ยวของ และวิทยานิพนธทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหารอยางเพียงพอ 

 5.5.4 มีวัสดุ อุปกรณ สารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอนและ
การทําปญหาพิเศษ ฯ มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรหรืออาจารยในสาขาวิชาที่สามารถประสานงาน
กับหนวยงานหนวยอื่น กรณีที่ เครื่องมือนั้นไมมีในศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประยุกต 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล   
    พิจารณาจากความสําเร็จของผลงาน ความกาวหนา ความรับผิดชอบ ความสม่ําเสมอ 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดสอบดวยการนําเสนอ   
มีอาจารยเปนกรรมการสอบปญหาพิเศษ ฯ 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดใหมีการเรียนการสอนที่สงเสริม
ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี ้

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
1) มีทักษะการใชภาษาลายู 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1) สอบวัดผลในรายวิชา 

 
2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยอบรม

เพิ่มเติมปละ 1 กิจกรรม 

1) สอบวัดผลในรายวิชา 
2)ประเมินผลจากการเขารวม

กิจกรรม 
3) มีจิตอาสา และมีจิตสํานึก

สาธารณะ 
1) มอบหมายใหนักศึกษาทํากิจกรรมที่

แสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
1) ประเมินผลจากการเขารวม

กิจกรรม 
4) มทีักษะการผลิตอาหารฮาลาล 1) จัดรายวิชาหลักการผลิตอาหาร   

ฮาลาล และการพัฒนาผลิตภัณฑ
และนวัตกรรมอาหารฮาลาลใหได
เรียนในวิชาเฉพาะดาน 

 

1) สอบวัดผลในรายวิชา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร  

1) สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารและความซื่อสัตยในรายวิชา
เฉพาะดานทุกรายวิชา  

1) ประเมินผลจากการเขาชั้น
เรียนและพฤติกรรมในการ
เรียน  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 

        2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1 )  การปฏิบั ติ ตนตามกรอบ

ร ะ เ บี ย บ  ข อ บั ง คั บ ข อ ง
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
กา ร  เ รี ยน  ต ร งต อ เ ว ล า 
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน 
และสูงาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อ า ส า  แ ล ะ มี จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบันทองถิ่น 
มีจิ ตสํ านึ กในการอนุ รักษ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

1)กํ าหนดวัฒนธรรมองค กร เพื่ อ      
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา
ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมี
ความซื่อสัตยสุจริต 

2 ) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ บ บ วิ ภ า ษ วิ ธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดาน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ  

3 )การเรียนรู โ ดยการปฏิสัมพันธ            
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( Interactive 
action learning) 

4) การใชกรณีศึกษา (Case   study) 
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพฒันาการ

เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 

1)  วั ดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน 
3)  วั ดและประเมินจากผลงาน

กรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเขา

ร วมกิ จกรรม เสริ มคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
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 2.1.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1)  การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  

2)  การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู และการ 

  ประยุกตความรู 
3)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
เนื้อหาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

     จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถ
เข าถึ งแหลง เรียนรู   บู รณาการ
ความรู และประยุกตใชความรูตาม
หลั กการและทฤษฎีที่ สํ าคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอน
ที่หลากหลายทั้งการบรรยายรวมกับ
ก า ร อ ภิ ป ร า ย    ก า ร ค น ค ว า 
ก รณี ศึ กษา  ตลอดจนนํ า เ สนอ
ประเด็นที่ผู เรียนสนใจ เพื่อการ
เรียนรูรวมกันของกลุม 

     ป ร ะ เ มิ น ด ว ย วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรู ดังนี้ 
1)  การทดสอบยอย  
2)  ทดสอบกลางภาคเรียน 

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานการ 
    ศึกษาคนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอ 
    รายงานในชั้นเรียน  

 

 

 2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิด วิเคราะห คิดเชิง
เหตุผลและคิดเชิงบูรณาการใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อสราง
ประโยชนตอตนเองและสังคมได  

 

    การสอนที่ เนนใหผู เรียนไดฝก
ทักษะการคิดและการแกไขปญหา 
ทั้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ ม ใ น
สถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการสอน
ที่หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม   
ก า รทํ า กรณี ศึ กษา  ก า ร โ ต ว าที     
การจัดทําโครงการ และการใชเกมส 
เปนตน  
 

   การประเมินเปนการวัดและ
การประเมินทักษะการคิด และ
การแกไขปญหา เชน 
1) การสอบวัดความสามารถใน      

การคิดและแกไขปญหาโดย
ใชกรณีศึกษา 

2)  การประเมินจากผลงานที่เกิด   
จากการใชกระบวนการแกไข  
ปญหา การศึกษาคนคว า
อยางเปนระบบ การวิเคราะห 
วิจารณ  เชน รายงานการ 
วิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงานผล 
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ ม  ก า ร
ประชุม ปรึกษาปญหา และ
การสัมมนา 
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2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1)  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้ง
ในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

2)  มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนา 
    ที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น 

และตอสังคม 
3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดี

ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

     นักศึกษาตองมีความสามารถที่
จะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม 
ดังนั้นอาจารยผูสอนตองจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
1 )  กลยุทธ การสอนที่ เนนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนกับ
ผู เรียน ผู เรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริม
การแสดงบทบาทของการเปน
ผูนําและผูตาม 

 3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
ไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

1) การประเมินความสามารถใน 
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน 
แ ล ะ ที ม ง า น อ ย า ง ม ี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 

2) การประเมินผู เรียนในการ 
แสดงบทบาทของการเปน 
ผู นํ า แ ล ะ ผู ต า ม ใ น
สถานการณ การเรียนรู ตาม
วัตถุประสงค 

3 )  ป ระ เมิ น ผลจากการ จั ด 
กิจกรรมและการเขารวม 
กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 

 2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยี
ไดอยางเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะหตัวเลข แปรผลและ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู 

 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เนนใหผู เรียนไดฝกทักษะการ
สื่อสารระหวางบุคคลทั้งการพูด 
การฟ ง  และการ เขี ยนในกลุ ม
ผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน 
และบุคคลที่เกี่ยวของ 

2)  การจัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ รี ย น ไ ด ใ ช
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ลื อ ก  
สารสน เทศและฝ กทักษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่

1 )  การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูดการ
เขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟง
จ า ก แ บ บ ท ด ส อ บ ที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรู 

3) การทดสอบการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชขอสอบการ
ทํารายงานกรณี และการ
วิ เ ค ร าะห ข อมู ลผลการ
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและ
เนื้อหาที่นําเสนอ 

 

 

        2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความ 
   ซื่อสัตยสุจริต 
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 
4) เคารพกฏระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
5) เคารพสิทธิและยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น 
 

1 ) ก า ร ส อ ด แ ท ร ก ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี
คุณธรรมจริยธรรมและระเบียบ
วินัย โดยเนนย้ําการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายให
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย  

2) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางาน
เปนกลุม รูจักบทบาทของการเปน
ผู นํ า แ ล ะ ส ม า ชิ ก ก ลุ ม  ค ว า ม
รับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น  

3) การเนนย้ําใหนักศึกษามีความ
ซื่อสัตยสุจริต ไมกระทําการทุจริต
ในการสอบหรือการลอกผลงาน
ของผูอื่น 

1) ประเมินผลจากการเขาชั้น
เรียน การสงงาน การเขา
ร ว มกิ จ ก ร รมและคว าม
รับผิดชอบ  

2)  ประเมินผลพฤติกรรมการ
เรียนและการสอบ 

3) สังเกตจากพฤติกรรมการ
เรียนและพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 

 

 

 2.1.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) มีความรูหลักการและทฤษฎีที่
สั ม พั น ธ กั น ใ น ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารอยางกวางขวางและเปน
ระบบ ไดแก ความรูความเขาใจ
ดานเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทาง
อ า ห า ร  ก า ร แ ป ร รู ป อ า ห า ร 
วิศวกรรมอาหาร การประกัน
คุณภาพและสุขาภิบาล และการ
ทําวิจัย 

     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนใหผูเรียนศึกษาคนควาเรียนรู
ดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวน
รวม สามารถบูรณาการและ
ประยุกตใชความรูตามหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่กาวทันการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ใหเปนไปตามเนื้อหาสาระของรายวิชา 
โดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายทั้ง
การบรรยายรวมกับการอภิปราย  

1) จากการทดสอบยอย 
2) สอบกลางภาคเรียนและ   

ปลายภาคเรียน 
3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ง า น

กา ร ศึ ก ษ า ค น ค ว า แ ล ะ
เรียนรูดวยตนเอง 

4) ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงานหรือรายงานในชั้น
เรียน รายงานผลการฝก
ปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
2) มีความรูในสาขาวิชาอื่น ไดแก 

การบริหารจัดการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการบรรจุ
และเทคโนโลยีชีวภาพ ในสวนที่
เกี่ยวของ 

3)  มีความคุนเคยกับความกาวหนา
ทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกไข
ปญหาและการตอยอดองค 

    ความรู 
4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 

กฎ ระ เบี ยบ  ข อกํ าหนดทา ง
วิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยน
ตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

ศึกรณีกษา การศึกษาคนควาและ
ก า ร ปฏิ บั ติ ต ล อดจ นนํ า เ สน อ
ประเด็นที่ผู เรียนสนใจเพื่อการ
เรียนรูรวมกันของกลุม 

5)  ประเมินจากผลงานการบูรณา
การความรูจากศาสตรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในรายวิชา 

 

 

 2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) มีความสามารถในการคนหา
ขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ
ประ เ มิ นข อ มู ล ส า ร สน เทศ
แนวคิดและหลักฐานใหม  ๆ 
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
และใชขอสรุปที่ไดในการแกไข
ปญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไมตอง
อาศัยคําแนะนํา 

2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา
และเสนอแนวทางการแกไขได
อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางทฤษฎีที่ เกี่ยวของ 
ประสบการณ ในภาคปฏิบั ติ 
และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น 

 
 

     การสอนที่ เนนใหผู เ รี ยนได   
ฝกทักษะการคิดและการแก ไข
ปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุมใน
สถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการ
สอ นที่ ห ล า ก หล าย  เ ช น  ก า ร
อภิปรายกลุม   การทํากรณีศึกษา 
การโตวาท ีการจัดทําโครงการ และ
การใชเกมส เปนตน  
 

     การประเมินเปนการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการแกไข
ปญหา เชน 
1) การสอบวัดความสามารถในการ

คิ ด แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า โ ด ย ใ ช 
กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่ เกิด 
จากการใชกระบวนการแก ไข 
ปญหา การศึกษาคนควาอยาง 
เปนระบบ การวิเคราะห วิจารณ 
เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณ 
กรณี ศึ กษา  กา รศึ กษาอิ ส ร ะ 
รายงานผล การอภิปรายกลุม การ
ประชุม ปรึกษาปญหา และการ
สัมมนา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
3) สามารถใชทักษะและความรู

ความเขาใจอันถองแท ในกลุม 
เคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร 
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรม
อาหาร การประกันคุณภาพ   
สุ ข า ภิ บ า ล  แ ล ะ ก า ร วิ จั ย        
ใ น บ ริ บท ทา ง วิ ช า ชี พ  แ ล ะ
วิชาการ ไดแก การดูแลจัดการ
ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ า ห า ร      
ก า รต รวจวิ เ ค ร าะห อ าหา ร     
การควบคุมและการประกัน
คุณภาพ การวิจัย และงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ 

4) มีทักษะปฏิบัติตามที่ไดรับการ
ฝกฝน จากเนื้อหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา 

 
 

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1)  มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุม 

2) สามารถปรับตัวและทํางาน
รวมกับผูอื่นทั้ งในฐานะผูนํ า
และสมาชิ กกลุ ม ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ 

3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็น
ไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ 
และความรับผิดชอบ 

4)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนการเรียนแบบกลุม
รวมมือโดยสงเสริมใหผู เรียน
เขาใจบทบาทและหนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละคนในการ
เรียนรูรวมกัน    

2) การจัดกิจกรรมที่เนนการมอบ 
หมายการทํางานแบบกลุมยอย
หมุน เ วี ยนสมาชิ กกลุ มและ
ตําแหนงหนาที่ของกลุม  

3) การสอดแทรกและยกตัวอยาง
ในรายวิชาเพื่อแนะนํากฎ กติกา 
ม า ร ย า ท  บ ท บ า ท ค ว า ม
รับผิ ดชอบของแตละคนใน
สังคม  

1) การประเมินความสามารถของ
ผูเรียนในการทํางานกลุม การ
แสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และสมาชิกของกลุ ม โดยให
ผู เ รี ยนประ เมิ นตน เองและ
สมาชิกในกลุม  

2) การประเมินผลการจัดกิจกรรม
และการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา  

3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียน 
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 2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) สามารถระบุและนําเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ
ม า ใ ช ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ ป ล
ความหมายและเสนอแนวทางใน
ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า ไ ด อ ย า ง
สรางสรรค 

2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน รูจัก
เลือกและใช รูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง
และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือก
แหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อ า ห า ร  จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่
เหมาะสม และใชอยางสม่ําเสมอ 
เพื่ อการรวบรวมขอมูล  แปล
ความหมาย และสื่อสารขอมูล
ขาวสารและแนวความคิด 

5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการ
จัดการกับขอมูลตาง ๆ อยาง
เหมาะสม 

6) สามารถติดตามความกาวหนาทาง
เทคโน โลยี  นวั ตกรรม  และ
ส ถ า น ก า ร ณ โ ล ก  โ ด ย ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
และภาษาอังกฤษในระดับใชงาน
ไดและเหมาะสม 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ เนนการฝกทักษะการ
สื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการ
พูด การฟงและการเขียนใน
กลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและ
ผูสอนและบุคคลที่เก่ียวของ 

2 )  ก า รส ง เ ส ริ ม ให ผู เ รี ยน ได
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เ พื่ อ ก า ร สื บ ค น ข อ มู ล ที่
หลากหลายเหมาะสมอยางมี
วิจารณญาณ 

3) การจัดกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนนําเสนองาน ดวยโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ 
ด ว ย วิ ธี ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
เหมาะสมกับผูฟงและเนื้อหาที่
นําเสนอ 

 

 1) การประเมินผลงานที่ไดจากการ
สืบคนขอมูลและความสามารถใน
การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติที่ เกี่ยวของในการทํา
รายงานกรณีศึกษาวิชาสัมมนา
และปญหาพิเศษ 

 2) การประเมินทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการพูดจากการนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน ทักษะการ
เขียนจากรายงานในรายวิชา 
รายงานกรณีศึกษา สัมมนาและ
ปญหาพิเศษ 

 3) การประเมินและสังเกต พฤติกรรม
ผูเรียนในชั้นเรียน  
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
   (Curriculum Mapping)  

3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู 
      รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

      

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม 
 (2)  การแสดงออกถึงการมีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนและสูงาน 
 (3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 (4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
 (5)  รักและภูมิใจในทองถิ่น  มหาวิทยาลัย   มีจิตสํานึกในการอนุรักษ    ศลิปวัฒนธรรม 

  สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.1.2 ความรู 
 (1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
 (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรูและการประยุกตความรู    
 (3)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป  
3.1.3 ทักษะทางปญญา  
 (1)  สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผลและคิดเชิง 

 บูรณาการในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (2)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)   สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
 (2)   มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม 
 (3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ        
 (1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
 (3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข   แปรผลและนําเสนอขอมูลได

อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 (4)  แสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการ

แสวงหาความรู 



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการ 
              เขียน  

                 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู 

                 

2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู 

                 

2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                  
2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                    
2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย                  
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและ 
              การอานภาษาอังกฤษ 

                 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน 
              และการเขียน 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทกัษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                  
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   
2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                  
2100112  วิทยาการแหงความสุข                  
2100113  สุนทรียวิจักขณ                  
2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                  
2100118  ความจริงของชีวิต                    
2100119  การพัฒนาตน                    
2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                    
2150101  สังคมภิวัตน                  
2150102  การจัดการทางสังคม                  
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
2150108  ทักษะในการดําเนินชีวิต                    
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
  4100102  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา    
      หมวดวิชาเฉพาะดาน  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้  

 3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
  (1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  (2) แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต 
  (3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  (4) เคารพกฏระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
  (5) เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 3.2.2 ความรู 

(1) มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารอยางกวางขวางและเปนระบบ ไดแก ความรูความเขาใจดานเคมีอาหาร         
จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาล และการทําวิจัย 

(2) มีความรูในสาขาวิชาอื่น ไดแก การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยี
การบรรจุและเทคโนโลยีชีวภาพ ในสวนที่เกี่ยวของ 

(3) มีความคุนเคยกับความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรู 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 3.2.3  ทักษะทางปญญา    
(1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล

สารสนเทศแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใช
ขอสรุปที่ไดในการแกไขปญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไมตองอาศัยคําแนะนํา 

(2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดย
คํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

(3) สามารถใชทักษะและความรูความเขาใจอันถองแทในกลุมเคมีอาหาร จุลชีววิทยา
อาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล 
และการวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ ไดแก การดูแลจัดการการผลิต
ผลิตภัณฑอาหาร    การตรวจวิเคราะหอาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การ
วิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 (4) มีทักษะปฏิบัติที่ไดรับการฝกฝนจากเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
 3.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ          

(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม 
(2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
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(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง 

 3.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการ

วิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
(2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ

ของการนําเสนอที่ เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(3) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารจากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

(4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช
อยางสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสาร
และแนวความคิด 

(5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตาง ๆ อยางเหมาะสม 
(6) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตอง และภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดและเหมาะสม 

         



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง 
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
7 

4147101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร 

                        

4147102 ป ฏิ บั ติ ก า ร ฟ สิ ก ส
พื้ น ฐ า น สํ า ห รั บ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร 

                        

4147103 เ ค มี ทั่ ว ไ ป สํ า ห รั บ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร    

                        

4147104 ปฏิบัติการ เคมีทั่ วไป
สําหรับวิทยาศาสตร
และ เทค โน โลยี ก า ร
อาหาร  

                        

4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร    
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 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบ



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
7 

4147106 ปฏิบัติการชีววิทยา
พื้ น ฐ า น สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตรและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร
อาหาร 

                        

4147107 จุลชีววิทยาสําหรับ
วิทยาศาสตร และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร
อาหาร 

                        

4147108 เคมีอินทรียสําหรับ
วิ ทย าศ าส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร 

                        

4147109 ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ค มี
อิ น ท รี ย สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตร และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร
อาหาร              
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 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง   
 



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
7 

4147210 แ ค ล คู ลั ส
สํ า ห รั บ
วิ ท ย า ศ าส ต ร
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

 
 
 

                       

4147211 ชี ว เ คมี สํ าหรั บ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

                        

4147212 เคมีวิ เคราะห
สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร  

                        

4147213 ปฏิบัติการเคมี
วิ เ ค ร า ะ ห
สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร 
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 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง   
 



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
7 

4147114 วิ ทยาศาสต ร แล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องตน 

                        

4147115 หลักการผลิตอาหาร
ฮาลาล*  

                        

4147216 เคมีผลิตภัณฑอาหาร                          
4147217 จุ ล ชี ว วิ ท ย า

ผลิตภัณฑอาหาร 
                        

4147218 ปฏิบัติการ 
จุ ล ชี ว วิ ท ย า
ผลิตภัณฑอาหาร 

                        

4147219 วิศวกรรมอาหาร  1                         
4147320 การแปรรูปอาหาร 1                          
4147321 วิศวกรรมอาหาร  2                         
4147322 การควบคุมคณุภาพ

อาหาร 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ดานความรู 
 
 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
7 

4147323 ก า ร วิ จั ย ท า ง
วิทยาศาสตรและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร
อาหาร 

                        

4147324 หลักการวิเคราะห
อาหาร                         

4147325 การประกันคุณภาพ
แ ล ะ สุ ข า ภิ บ า ล
อาหาร 

                        

4147226 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ขาว 

                        

 4147227  การเปนผูประกอบ 
 การอาหาร* 

                        

4147328 การแปรรปูอาหาร 2                          
4147329  การพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 
                        

4147330  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
มาตรฐานอาหาร 
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 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
 



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
7 

4147331 การวางแผนและควบคุม
ก า ร ผ ลิ ต โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมอาหาร 

                        

4147332 เทคโนโลยีผักและผลไม                          
4147333 สั ม ม น า สํ า ห รั บ

เทคโนโลยีอาหาร 
                        

4147434 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ประมง  

                        

4147435 บรรจุภัณฑอาหารและ
การประเมินอายุการ
เก็บรักษา 

                        

4147136 เทคโนโลยีขนมอบ                           
4147137 เ ท ค โ น โ ล ยี น ม แ ล ะ

ผลิตภัณฑ 
                        

4147238  การถนอมและการแปร
รูปอาหาร 

                        

4147239 อาหารทองถิ่น                         
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
7 

4147140 กฎหมายอิสลามสําหรับ
วิทยาศาสตร อ าหาร   
ฮาลาล  

                        

4147241 ภาษาอั งกฤษสํ าหรับ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร 

                        

4147342 เทคนิคขั้ นสู งสํ าหรับ
วิเคราะหอาหารฮาลาล 

                        

4147343 การพัฒนาผลิตภัณฑ
และนวัตกรรมอาหาร  
ฮาลาล* 

                        

4147344 สวนผสมและวัตถุ เจือ
ปนอาหารในการแปรรูป
อาหารฮาลาล                

                        

4147345 การเงินและการตลาดใน
อุตสาหกรรมอาหาร   
ฮาลาล 

                        

4147346 สั ม ม น า สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตรอาหาร 
ฮาลาล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 

 
 
 

รายวิชา 
  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
7 

4147447 การจัดการดานฮาลาล
โลจิสติกสและโซอุปทาน
อาหาร 

                        

4147448 การประกนัคุณภาพและ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
อาหารฮาลาล 

                        

4147449 การจัดการและบริการ
อาหารฮาลาล 

                        

4147150 โ ภ ช น า ก า ร สํ า ห รั บ
อาหารฮาลาล 

                        

4147251 ก ฎ ห ม า ย สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตร อ าหาร   
ฮาลาล  

                        

4147252 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
เนื้อสัตว 

                        

4147253 เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ไ ม มี
แอลกอฮอล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 

 
 
 

รายวิชา 
  

  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
7 

4147454 ป ญ ห า พิ เ ศ ษ ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร 

                        

4147455 การฝกประสบการณ
วิชาชีพในอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

                        

4147456 การฝกประสบการณ
วิชาชีพในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางหรือขนาด
ใหญ 

                        

4147457 เ ต รี ย ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร   

                        

4147458 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร
แ ล ะ เท ค โน โ ลยี ก า ร
อาหาร     
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
       การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ดําเนินการดังนี ้

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) กอนจัดการเรียนการสอนทวนสอบโดยวิเคราะหเนื้อหา วิธีสอน สื่อการสอน การวัดผล 

และประเมินผล สอดคลองกับผลการเรียนรู คําอธิบายรายวิชาที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน 

(2) ทวนสอบโดยวิเคราะหผลจากการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและวัดผล 
ประเมินผลที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ในประเด็นตอไปนี้  การใหคะแนน  การสอบ  รายงาน  
ชิ้นงาน กิจกรรมตาง ๆ และผลการศึกษาหรือเกรดที่มีความสอดคลอง ถูกตอง และเหมาะสม 
 2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
       ทวนสอบโดยวิเคราะหรายงานผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู 5 ดาน ของแตละรายวิชาที่เปดสอนไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละภาคเรียน  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
                การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยติดตามการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่องและนําผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
 2.2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
       ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานของระยะเวลาในการหางานทํา  
ความเห็นตอความรู ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ 
        โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต
ที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ       

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวา
ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอที่ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหมทุกคน   เพื่อใหอาจารยใหมมีความรูและความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการทําผลงาน
วิชาการ   

1.2 การฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1.3 การพัฒนาอาจารยตามแผนงานการพัฒนาอาจารยที่กําหนด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้ง

การนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต    

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผลอบรมเกี่ยวกับการสอน

และการวัดผลประเมินผลโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ อยางนอยปละครั้ง  สงเสริมการทําผลงานเพื่อพัฒนา

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ และสงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  
2.3 การพัฒนาดานการวิจัย สงเสริมเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีอาจารยประจํา

หลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน ตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปซึ่งจบสาขาตรงและสาขาสัมพันธ และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  
 

2. บัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรูจากภาวะการมีงานทํา และทําการสํารวจความพึงพอใจ
และความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 

3. นักศึกษา  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารทําการรับสมัครนักศึกษาผานกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเขาศึกษาไวใน มคอ.2 คือ  
จบมัธยมศึกษาปที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรและมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
และดําเนินการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
หลักสูตรดําเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมหรือการเรียนปรับพื้นฐานใหมใหนักศึกษาแรกเขาหรือชั้นปอื่น ๆ 
ไดแกความรูดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยไมนับหนวยกิต และจัดการทดสอบวัดผล
ประเมินหลังจากสอนเสริมและปรับพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงความรูพื้นฐานของนักศึกษาที่ยังมี
ปญหาอยู มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียนเพื่อใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวเพื่อให
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นักศึกษาใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข และทําการสํารวจอัตราการคงอยู การสําเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อใชในการจัดการบริหาร
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 

 

4. อาจารย 
 4.1 การรับอาจารยใหม 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารมีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบ
และหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการอาหารหรือสาขาที่เก่ียวของ 
 4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปน
และขอเสนอของผูรับผิดชอบสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

           คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรกําหนด
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร
เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการ
เรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไมเกิน 5 ป หลักสูตรใหความสําคัญกับ
อาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถใน
การออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะใหกับ
นักศึกษา 
 

6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่สัมพันธ มีความรูตรงตามตําแหนง
งาน 
   2) การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
                มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการเกษตร               
ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (บกศ.) เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  
  6.3.1 สถานที ่
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว หมายเหตุ 

1 หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 80 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 20 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 45 คน 
หองเรียนขนาดจุ 45 คน 
หองเรียนขนาดจุ 30 คน 
หองเรียนขนาดจุ 200 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 หอง 
5 หอง 
1 หอง 
3 หอง 
1 หอง 
3 หอง 
3 หอง 
2 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
2 หอง 
6 หอง 
44 หอง 
17 หอง 
20 หอง 
6 หอง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 16 
อาคาร 16 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

5 หอง 
7 หอง 
1 หอง 
8 หอง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 16 

3 หองประชุมสัมมนา 
หองประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 

 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

4 หองประชุมมังกัส        ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมนานัส        ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมซาลัค        ขนาดจุ 400 คน 

1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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6.3.2 อุปกรณการสอน 
  1) อุปกรณการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 

 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
1 เครื่องรีดแปงขนมปง 1 
2 เครื่องผสมอาหาร 5 
3 เตาอบใชแกส  4 
4 เครื่องตีไขไฟฟา  5 
5 เครื่องบดไฟฟา 3 
6 เครื่องนวดแปงแบบ 2 แขน 3 
7 เครื่องตีไข ชนิด 3 หัวตี  2 
8 เตาอบแกสสแตนเลส 3 
9 ตูอบแหง 1 
10 เครื่องสไลดเนื้อสัตว  1 
11 เครื่องสับผสมอาหาร 1 
12 เครื่องตีไขแบบมือถือ 10 
13 เตาไฟฟา 4 
14 เครื่องปดผนึก 1 
15 เครื่องสไลดขนมปง 1 
16 เครื่องบดเนื้อ 1  
17 เครื่องหั่นขนมปง  1   
18 เครื่องปดปากถุงแบบอัตโนมัต ิ 1  
19 เตาอบอาหาร  1   
20 ตูรมควัน 1   
21 เครื่องชั่งแบบ Triple Bean Scries 1   
22 ตูเย็น  2   
23 เครื่องทําน้ําแข็ง  1 
24 เครื่องทําไอศกรีม 1 
25 ตูแชอาหาร  1 
26 เตาทอดน้ําลึก  1 
27 เครื่องมัดไสกรอก  1 
28 เครื่องขึ้นรูปลูกชิ้น  1 
29 เตาอบไฟฟา 1ถาด  1 
30 ตูแชผลิตภัณฑขนมอบ  1 
31 เตาอบแกสสแตนเลส 2 ถาด  1 
32 เตาอบพรอมเตาครัวไทย  1 
33 เครื่องวัดความเค็ม 4  
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
34 เครื่องวัดความหวาน 5   
35 หมอนึ่งความดัน 2 
36 โถแกวดูดความชื้น 2  
37 เครื่องปดผนึกถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ 1   
38 เครื่องทดสอบความดันสูญญากาศอาหารกระปองแบบตั้งโตะ 4  
39 เครื่องมือวัดปริมาณน้ําอิสระสําหรับ ผลิตภัณฑอาหาร 1 
40 เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล 1  
41 เครื่องวิเคราะหหาปริมาณไขมัน  1 
42 เครื่องทําน้ําปราศจากไอออน  1 
43 เครื่องวัดสี รุน Color Flex   1 
44 ตูดูดควันพิษขนาด1.20x2.35x0.85 ม. 1 
45 ตูปลอดเชื้อ ขนาด 1.20 ม. 1 
46 เครื่องวิเคราะหหาปริมาณเยื่อใย 1 
47 เครื่องทําน้ําเย็น 1 
48 ตูรมควันอาหาร 1  
49 เครื่องปดจุกคอรก 1  
50 เครื่องปดผาจีบแบบสแตนเลส 1 
51 เครื่องชั่งน้ําหนัก 2  
52 เตาเผา 1 
53 เครื่องวิเคราะหปริมาณไขมัน 1 
54 เครื่องพาสเจอรไรซ  1 
55 ชุดสาธิตการทําผลิตภัณฑ 1  
56 อาหารเยือกแข็งแบบแผน  1  
57 เครื่องปดฝาภาชนะ  1 
58 เครื่องบรรจุอาหารเหลว  1 
59 หมอตมแบบใชไอน้ํา  1 
60 เครื่องทอดแบบสุญญากาศ  1 
61 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง  1 
62 เครื่องบดแปงแบบหมุนเหวี่ยง  1 
63 เครื่องขึน้รูปธัญพืชชนิดแทง  1 
64 ชุดสาธิตและทดลองศึกษาการอบแหงแบบแชแข็ง 1 
65 ชุดสาธิตและทดลองการอบแหงแบบฟลูอิดไดซเบด 1  
66 Extruder  1  
67 เครื่องลวก  1 
68 รถเข็นอาหาร  1 
69 เครื่องวิเคราะหโปรตีน  1 



92 
 

 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
70 เครื่องกวนสารละลายดวยแมเหล็กและใหความรอน 1 
71 เครื่องอัดไสกรอกไฮโดรลิก 1 
72 เครื่องโฮโมจีไนเซอรแบบขาตั้ง  1 
73 เครื่องปดผนึกดวยความรอน  1 
74 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง  1 
75 เครื่องวิเคราะหไขมันในนม  1  
76 เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุนได  1  
77 เครื่องระเหยน้ําแบบลดความดัน 1 
78 Autrotitator  1  
79 กลองจุลทรรศ  sterioscope  1  
80 กลองจุลทรรศถายภาพได  1 

 

2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 

1 เครื่องเสียงชุดใหญ 1 ชุด 
2 ไมโครโฟนไรสายคุณภาพดี 3 ชุด 
3 ลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียงในตัว 2 ตัว 
4 ไมโครโฟนไรสาย 2 ตัว 
5 ไมโครโฟนสาย 2 ตัว 
6 สปอรตไลทขนาดใหญ 3 ตัว 
7 สปอรตไลทขนาดเล็ก 3 ตัว 
8 คอมพิวเตอรโนตบุค 3 เครื่อง 
9 โปรเจคเตอร 2 เครื่อง 
10 กลองถายวีดีโอ 1 เครื่อง 
11 กลองถายรูป 2 เครื่อง 

  
6.3.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร

เพียงพอท่ีจะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเทอรเน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและตํารา 
     1) ตํารา/หนังสือ  

  1.1) ภาษาไทย  จํานวน       2,104    เรื่อง 

  1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน           76 เรื่อง  

 

        

http://aritc.yru.ac.th/
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 2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญานิพนธ) 

             2.1) ภาษาไทย  จํานวน         126   เรื่อง                 
  2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน             -  เรื่อง 

      รวม        126 เรื่อง       

   3) วารสาร/นิตยสาร 

           3.1) ภาษาไทย  จํานวน          208 เรื่อง                   
  3.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน           -  เรื่อง      

    รวม        208 เรื่อง   
 

          6.3.3.2  ฐานขอมูลสําเร็จรูป 

                  ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนควาและฐานขอมูลOnline มี 3 ระบบฐานขอมูล 
ประกอบดวย 
 1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เปนฐานขอมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาตางๆ ไดแก Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) E-Book เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
 2) ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขอมูล     ป 1997-ปจจุบัน 
      2.2) ฐานขอมูล Web of Science เปนฐานขอมูลอางอิง (Citation Database) ที่ให
ขอมูลบรรณานุกรม พรอมดวยบทคัดยอ รายการอางอิง (Cited Reference) และรายการอางอิง (Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร เชน เคมี ฟสิกส วิศวกรรม เปนตน สาขาสังคมศาสตร เชน 
จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เปนตน สาขาศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร เชน เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา 
ศิลปะ ดนตรี เปนตน จากวารสารไมนอยกวา 10,000 รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแตป 2001-ปจจุบัน 
    2.3) ฐานขอมูล Academic Search Complete เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเปนนวัตกรรมที่ใชใน
การจัดการและการสืบคนฐานขอมูลจํานวน 13 ฐานขอมูล ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ดําเนินการบอกรับ เพื่อใหบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหง อาทิเชน ฐานขอมูล 
ScienceDirect ฐานขอมูล Proquest Dissertation ฐานขอมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึง
ฐานขอมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผานชองทางการสืบคนเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูลวารสารฉบับเต็ม
กวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ ทางดานการศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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    2.6) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เปนฐานขอมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 1,000  แหง ประกอบไป
ดวยขอมูลมากกวา 2.4 ลานระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

4) ฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
(http://union.dss.go.th/) 

5) ฐานขอมูลวารสารวิทยาศาสตร (http://isiknowledge.com) 
6) ฐานขอมูลมาตรฐานอาหารสากลหรือมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ 

(http://siweb.dss.go.th/standard/codex/index.asp) 
7) ฐานขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(http://library.tisi.go.th/T/fulltext/CPS/alphabetical/P1.htm) 
8) ฐานขอมูลมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

(http://www.acfs.go.th/datakm/standard/standard_list_std.html) 
9) ฐานขอมูลพิษวิทยาของวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุปนเปอนและยาในอาหาร  

(http://www.inchem.org/pages/jecfa.html) 
10) ฐานขอมูลดานโภชนาการ คุณคาทางอาหารและโภชนาการของอาหาร 

(http://ndb.nal.usda.gov/) 
11) ฐานขอมูลแสดงคุณคาทางโภชนาการอาหารของไทย 

(http://nutrition.anamai.moph.go.th/FoodTable/Html/frame.html) 
12) ฐานขอมูลความปลอดภัยของอาหาร  

(http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocument
s/Sanitation/ucm056174.htm) 

13) ฐานขอมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=S) 

14) ฐานขอมูลวารสารสาขาเคมี (http://pubs.acs.org) 
15) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis (http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php) 

 16) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ (http://www.sciencedirect.com) 
17) ฐานขอมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกสในสาขาตาง ๆ 

(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
http://union.dss.go.th/
http://isiknowledge.com/
http://siweb.dss.go.th/standard/codex/index.asp
http://library.tisi.go.th/T/fulltext/CPS/alphabetical/P1.htm
http://www.acfs.go.th/datakm/standard/standard_list_std.html
http://www.inchem.org/pages/jecfa.html
http://ndb.nal.usda.gov/
http://nutrition.anamai.moph.go.th/FoodTable/Html/frame.html
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Sanitation/ucm056174.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Sanitation/ucm056174.htm
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list journal.php?branch=S
http://pubs.acs.org/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php
http://www.sciencedirect.com/
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm


95 
 

 

18) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญา 
เอกตางประเทศ ProGuest (http://search.proquest.com/autologin)   

19) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน 
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 

20) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(http://www.riclib.nrct.go.th) 

21) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ  (http://www.j-gate.informindia.co.in/)  
22) ฐานขอมูลของสํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (http://www.trf.or.th) 
23) ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
  
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารย
และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออื่นๆ ที่จําเปน 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สํารวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจากผูสอนและ
ผูเรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียนสามารถใช
บริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
   

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน  หองปฏิบัติการ  
สื่อ และชองทางการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน  
นอกหองเรียน และเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

1.จัดใหมีหองเรียนที่มีสื่ออุปกรณ  
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ  
ทั้งในการเรียนการสอน  การทํา
กิจกรรมในหองเรียน 
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อให
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติสราง
ความพรอมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3.จั ด ให มีห องการ เรี ยนรู ด ว ย
ตนเอง เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษา คนควา  หาความรูเพิ่มเติม
ไดดวยตนเอง 
4.จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา  และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู 

1.ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
อุปกรณที่จําเปนประจําหองเรียน  
และหองปฏิบัติการจากอาจารย
และนักศึกษา 
2.จํานวนหนังสือ  ตํารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีใหบริการ และสถิติการ
ใชงานหนังสือ  ตํารา สื่อดิจิทัล 
3.ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ทรัพยากรใหการเรียนรูและการ
ฝกปฏิบัติ 

 
 
 

http://search.proquest.com/autologin
http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php
http://www.j-gate.informindia.co.in/
http://www.trf.or.th/
http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน    
การสอน และเกณฑการประเมินประจําป  

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดําเนินงาน หลักสตูร 

X x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง 
   กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ 
   สาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 

X x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
   ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
   อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ 
   ทุกรายวิชา 

X x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถาม)ี ตาม 
    แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปการศึกษา 

X x x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) 
    อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป 
    การศึกษา 

X x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ 
    ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 x x x x 

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
   ดานการจัดการเรียนการสอน 

X x x x x 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
   หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
     ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา 
     รอยละ 50 ตอป 

X x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต 
     ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก 
     คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
     เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้
บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมใน       
แตละป 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) สงกอนเปดภาค
การศึกษา  และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และมคอ.6) ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
   การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการดังนี้ 

1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลน 2 ครั้ง คือกอนการสอบระหวาง
ภาค และกอนการสอบปลายภาค  

1.2.2 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมทําไดโดยการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษา
ปสุดทาย และบัณฑิตใหม 

2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 

2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ  
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
การประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 รวบรวมขอเสนอแนะและขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูใช
บัณฑิตและผูทรงคุณวุฒ ิ

4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรและหรือคณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 

4.3 ดําเนินการปรับปรุง ดังนี้ 
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
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4.3.2.1 ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร (มคอ.7) ทุกป
การศึกษา  

4.3.2.2 ประเมินผลคุณลักษณะหรือคุณภาพบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง  
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรบัปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตร 4 ป สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2555” เปนหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560” มหาวิทยาลยัราชภัฎยะลา สรุปการ
ปรับปรุงไดดังนี้    

หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

 1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต    

      (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
          Bachelor of Science 
          (Food Science and Technology) 
ชื่อยอ   วท.บ.  

      (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)   
          B.Sc.   

      (Food Science and Technology) 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต    

   (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
          Bachelor of Science 

   (Food Science and Technology) 
ชื่อยอ   วท.บ.  

   (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)   
          B.Sc.   

   (Food Science and Technology) 

- 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
         ผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี ค ว ามรู แ ล ะทั กษะทา ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่ตอบสนอง
ความตองการของอุตสาหกรรมอาหารในทองถ่ิน   
 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู และทักษะทาง    

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่สามารถ
ประยุกตใชความรู  เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร    
ฮาลาล และตอบสนองความตองการอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศและตางประเทศ สามารถประกอบ
อาชีพอิสระ รวมทั้ งมีคุณธรรมจริยธรรมและ         
มีจิตสํานึกตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

ปรับปรุง 
 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1) นําความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารไปประยุกต ใช เพื่ อ
แกปญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมกรรมอาหาร
ทุกระดับ  

2) มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  มีความขยัน   
ใฝรู และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร  

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1) นําความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารไปประยุกตใชในการ
พัฒนานวัตกรรมอาหารฮาลาลเพื่อแกปญหา
และพัฒนาอุตสาหกรรมกรรมอาหารทุกระดับ  

2) มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  มีความขยัน 
ใฝรูและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร  

ปรับปรุง 
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3) นําความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารไปประกอบอาชีพอิสระได 

3) นําความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารไปประกอบอาชีพอิสระได 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค  

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค  

คงเดิม 

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา  123 หนวยกิต     

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา  132 หนวยกิต     

ปรับปรุง 
 

7. โครงสรางหลักสูตร 
7.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา  

12  หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร  6  หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร  6  หนวยกิต 
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี         6   หนวยกิต 
     7.2  หมวดวิชาเฉพาะ   

ไมนอยกวา  87  หนวยกิต  แบงเปน 
-   กลุมวิชาแกน     15 หนวยกิต 
-   กลุมวิชาเฉพาะดาน 72 หนวยกิต 
-   กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพหรือ   

                   สหกิจศึกษาไมนอยกวา  5  หนวยกิต 
7.3   หมวดวิชาเลือกเสร ี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   

7. โครงสรางหลักสูตร 
7.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12  
หนวยกิต 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร             6   หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร              6   หนวยกิต 
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี      

6   หนวยกิต 
     7.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  96  หนวยกิต   

   -  กลุมวิชาแกน                      27  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 69 หนวยกิต   
     วิชาเฉพาะดานบังคบั              30 หนวยกิต 
     วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 31 หนวยกิต 
       -  แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร ไมนอยกวา 31 
          หนวยกิต  
       -  แขนงวิชาวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล ไมนอย 
          กวา 31 หนวยกิต   

-  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวชิาชีพ/      
สหกิจศึกษา              ไมนอยกวา   8  หนวยกิต 

 7.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต     

 
ปรับปรุง 
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8. รายวิชา 8. รายวิชา  
8.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 8.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

 1.กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  1.กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา 12  หนวยกิต  

  วิชาบังคับ   10   หนวยกิต   วิชาบังคับ   10   หนวยกิต  

 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) เพิ่มราย 

 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 2(1-2-3) 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 2(1-2-3) วิชาใหม 

 การเขียน                   การเขียน                    

 2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 2(1-2-3) 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)  

 พัฒนาการเรียนรู         และพัฒนาการเรียนรู          

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 2(1-2-3) 2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 2(1-2-3)  
 พัฒนาการเรียนรู          พัฒนาการเรียนรู           

  2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3)  
   2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3)  

 วิชาเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต  วิชาเลือกไมนอยกวา 2 หนวยกิต   

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) เพิ่มราย 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ 2(1-2-3) 2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ  2(1-2-3) วิชาใหม 

 อานภาษาอังกฤษ        อานภาษาอังกฤษ         
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน 2(1-2-3) 2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน 2(1-2-3)  

 และการเขียน               และการเขียน               
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน         2(1-2-3) 2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน         2(1-2-3)  

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3)  
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน       2(1-2-3) 2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3)  
   2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3)  

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6  หนวยกิต  2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  6  หนวยกิต   

2100112 วิทยาการแหงความสุข    2(1-2-3)  2100112 วิทยาการแหงความสุข    2(1-2-3) เพิ่มราย 

2100113 สุนทรียวิจักขณ            2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ             2(2-0-4) วิชาใหม 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด        2(1-2-3) 2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด    2(1-2-3)  
 ชีวิต        ชีวิต                
   2100118 ความจริงของชีวิต            2(2-0-4)  
   2100119 การพัฒนาตน                 2(2-0-4)  
   2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต         2(1-2-3)  
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3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6  หนวยกิต 3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  6  หนวยกิต  
2150101 สังคมภิวัตน               2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน               2(2-0-4) เพิ่มราย 

2150102 การจัดการทางสังคม    2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม    2(2-0-4) วิชาใหม 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ               2(1-2-3) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ               2(1-2-3)  

   2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต     2(1-2-3)  

   2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3)  
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร     6  หนวยกิต 4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร    6  หนวยกิต  
   และเทคโนโลย ี    และเทคโนโลย ี   
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3) 4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน        2(1-2-3) เพิ่มราย 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2(1-2-3) 4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2(1-2-3) วิชาใหม 

 ชีวิต   ชีวิต   

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน  2(1-2-3) 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 2(1-2-3)  

 ชีวิตประจําวัน      ประจําวัน   

   4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3)     
   4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)   
8.2 หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา 87 หนวยกิต 8.2 หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา    96 หนวยกิต  

  1. กลุมวิชาแกน   15 หนวยกติ  1. กลุมวิชาแกน   27 หนวยกิต  
4101121 ฟสิกสทั่วไป 1                3(3-0-6) 4147101 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับ 3(3-0-6) 1.ปรับปรุง 

4101122 ปฏิบัติการหลักฟสิกสทั่วไป 1     1(0-3-0)  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ชื่อและ 

4102115 เคมีท่ัวไป 1                   3(3-0-6)  การอาหาร  รหัสวิชา 

4102116 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1      1(0-3-0) 4147102 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับ 1(0-3-0)  

4103114 ชีววิทยาทั่วไป               3(3-0-6)  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ   

4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป   1(0-3-0)  อาหาร   
4109104 แคลคูลัส 1                   3(3-0-6) 4147103 เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 2.ปรับปรุง 

    และเทคโนโลยีการอาหาร      คําอธิบาย 

   4147104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับ  1(0-3-0) รายวิชา 

    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ   
    อาหาร   
   4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับ   3(3-0-6)  
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ  3.เพิ่มราย 

    อาหาร  วิชาใหม 

   4147106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-0)  
    สําหรับวิทยาศาสตรและ   
    เทคโนโลยีการอาหาร   
    4147107 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5)   
    และเทคโนโลยีการอาหาร    
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   4147108 เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตร 2(2-0-4)   4.ปรับ 

    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ   จํานวน 

    อาหาร    หนวย 

   4147109 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับ  1(0-3-0)   กิต 

    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ   

    อาหาร          
   4147210 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรและ 3(3-0-6)  
    เทคโนโลยีการอาหาร   

   4147211 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรและ 3(2-2-5)  
    เทคโนโลยีการอาหาร   

   4147212 เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตร 2(2-0-4)  
    และเทคโนโลยีการอาหาร   

   4147213 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับ 1(0-3-0)  
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ   

    อาหาร   
2. กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 72 หนวยกิต       2. กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 69 หนวยกิต  
           2.1  วิชาเฉพาะดานบังคับ  61  หนวยกิต            2.1) วิชาเฉพาะดานบังคับ       30 หนวยกิต  
4167101 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 4147114 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 2(2-0-4)  

 และเทคโนโลยีการอาหาร     อาหารเบื้องตน   
4167102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับ 1(0-3-0) 4147115 หลักการผลิตอาหารฮาลาล * 3(2-2-5)  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4147216 เคมีผลิตภัณฑอาหาร 3(2-2-5) 1.ปรับปรุง 

 การอาหาร    4147217 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 3(3-0-6) ชื่อและ 

4167103 เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 4147218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภณัฑ 1(0-3-0) รหัสวิชา 

 และเทคโนโลยีการอาหาร                     อาหาร   
4167104 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับ 1(0-3-0) 4147219 วิศวกรรมอาหาร   1 2(1-2-3)  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4147320 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-2-5)   2.ปรับ 

 การอาหาร  4147321 วิศวกรรมอาหาร   2 2(1-2-3)  จํานวน 

4167105 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรและ 3(3-0-6) 4147322 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-2-5)   หนวย 

 เทคโนโลยีการอาหาร                   4147323 การวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 2(1-2-3)   กิต 

4167106 ปฏิบัตชิีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร 1(0-3-0)  เทคโนโลยีการอาหาร   
 และเทคโนโลยีการอาหาร             4147324 หลักการวิเคราะหอาหาร 3(2-2-5)  3.ปรับปรุง 

4167107 เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 4147325 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล 3(2-2-5)   รายวิชา 

 และเทคโนโลยีการอาหาร              อาหาร    อัตลักษณ 

        หลักสูตร 
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4167108 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับ 1(0-3-0)     

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ                      

 อาหาร                   

4167109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 1(1-0-2)     

 อาหารเบื้องตน      

416711
0 

อาหารและโภชนาการ    2(2-0-4)     

4167111 อาหารทองถิ่น *       2(1-2-3)     

4167112 หลักการผลิตอาหารฮาลาล * 2(1-2-3)     

4167216 การแปรรูปอาหาร 2 *     3(2-2-5)     
4167217 เคมีผลิตภัณฑอาหาร     3(2-2-5)     
4167219 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร  3(3-0-6)     
4167220 ปฏิบัติจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ 1(0-3-0)     

 อาหาร      
4167221 วิศวกรรมอาหาร            3(3-0-6)     
4167222 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  1(0-3-0)     
4167223 การควบคุมคุณภาพอาหาร   3(2-2-5)     
4167224 การวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 2(1-2-3)     

เทคโนโลยีการอาหาร                                   
4167225 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  2(1-2-3)     
4167226 การวางแผนและควบคุมการ 2(1-2-3)     

ผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร                
4167227 หลักการวิเคราะหอาหาร   3(2-2-5)     
4167228 การประกันคุณภาพอาหาร 2(1-2-3)     
4167229 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม                                   2(1-2-3)     

 อาหาร      
4167239 สัมมนาวิทยาศาสตรและ 1(1-0-2)     

เทคโนโลยีการอาหาร                                    
4167240 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและ 3(0-9-0)     

เทคโนโลยีการอาหาร                       
    2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต            2.2) วิชาเฉพาะดานเลือก     31       หนวยกิต  
4167113                                                          การเปนผูประกอบการอาหาร 2(1-2-3)                  เลือกแขนงใดแขนงหนึ่งดังตอไปนี้  
4167114 จัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการ               3(3-0-6)                      2.2.1) แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
         เกษตร                วิชาบังคับเฉพาะแขนง  25 หนวยกิต  

4167218 การศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตร 1(0-2-0) 4147226 เทคโนโลยีผลิตภัณฑขาว 3(2-2-5) 1.ปรับปรุง 

 และเทคโนโลยีการอาหาร  4147227 การเปนผูประกอบการอาหาร* 2(1-2-3) ชื่อและ 
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4167230 การประเมินคุณภาพทางประสาท         2(1-2-3) 4147328 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5)    รหัสวิชา 

 สัมผัส    4147329 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-2-5)   2.ปรับ 

4167231 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง *    3(2-2-5) 4147330 กฎหมายและมาตราฐานอาหาร 2(1-2-3)  จํานวน 

4167232 เทคโนโลยีผักและผลไม * 3(2-2-5) 4147331 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2(1-2-3)   หนวย 

4167233 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-2-5)  โรงงานอุตสากรรมอาหาร    กิต 

 ผักและผลไม                4147332 เทคโนโลยีผักและผลไม   3(2-2-5)  
   4147333 สัมมนาสําหรับเทคโนโลยีอาหาร  1(1-0-2) 3.ปรับปรุง 

4167234  เทคโนโลยีขนมอบ *       3(2-2-5)   4147434 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 3(2-2-5) คําอธิบาย 

4167235 เทคโนโลยีของเนื้อและสัตวปก*   3(2-2-5) 4147435 บรรจุภัณฑอาหารและการ 3(2-2-5) รายวิชา 

4167236 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ 2(1-2-3)  ประเมินอายุการเกบ็รักษา   

 เครื่องดื่ม *    วิชาเลือกเฉพาะแขนง ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ 6 หนวยกิต  4.ปรับปรุง 

4167237 บรรจุภัณฑอาหาร         3(2-2-5) 4147136 เทคโนโลยีขนมอบ   3(2-2-5)   รายวิชา 

4167238 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 2(2-0-4)   4147137 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ  3(2-2-5)   อัตลักษณ 

   4147238 การถนอมและการปรรูปอาหาร 3(2-2-5)   หลักสูตร 

   4147239  อาหารทองถิ่น 3(2-2-5)  

       2.2.2) แขนงวิชาวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล  5.เพิ่ม 

            กิตวิชาบังคับเฉพาะแขนง   25  หนวย  จํานวน 

   4147140 กฎหมายสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6)  วิชาเฉพาะ 

    อาหารฮาลาล   ดานเลือก 

    4147241 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร  2(2-0-4)  

    และเทคโนโลยีการอาหาร   

   4147342 เทคนิคขั้นสูงสําหรับวิเคราะห 3(2-2-5)   

  อาหารฮาลาล   
   4147343 การพัฒนาผลิตภัณฑและ 3(2-2-5)  

    นวัตกรรมอาหารฮาลาล*   
   4147344 สวนผสมและวัตถเุจือปนอาหาร 3(2-2-5)  
    ในการแปรรูปอาหารฮาลาล                  

   4147345 การเงนิและการตลาดใน 3(3-0-6)  

    อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล   

   4147346 สัมมนาสําหรับวิทยาศาสตรอาหาร 1(1-0-2)  
    ฮาลาล  
   4147447 การจัดการดานฮาลาลโลจิสติกส 2(2-0-4)  
    และโซอุปทานอาหาร   
   4147448 การประกันคุณภาพและความ 3(3-0-6)  

    ปลอดภัยของอาหารฮาลาล   
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  4147449 การจัดการและบริการอาหาร 2(1-2-3)  
  อาหารฮาลาล   
 วิชาเลือกเฉพาะแขนง ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ 6 หนวยกิต  

4147150 โภชนาการสําหรับอาหารฮาลาล  3(2-2-5)  
4147251 กฎหมายสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6)   

 อาหารฮาลาล   
4147252 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว 3(2-2-5)  
4147253 เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 3(2-2-5)  

   2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ    3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  
หรือสหกิจศึกษา          ไมนอยกวา  5  หนวยกิต      /สหกิจศึกษา         ไมนอยกวา    8   หนวยกิต  

4167341 การฝกประสบการณวิชาชีพดาน 5(540) 4147454    ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ     3(0-9-0)  
     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ   เทคโนโลยีการอาหาร  1.เพิ่ม 

 อาหาร  4147455 การฝกประสบการณวิชาชีพใน  2(180) รายวิชา 

4167342 การเตรียมสหกิจศึกษา    1(0-2-0)  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เตรียม 

4167343 สหกิจศึกษา                 6(560) 4147456 การฝกประสบการณวิชาชีพใน 3(270) สหกิจศึกษา 

    อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาด   2.ปรับ    

   ใหญ    จํานวน 

   หรือ  หนวยกิต 

  4147457 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร   2(180) 3.ปรับปรุง 

   และเทคโนโลยีการอาหาร   ชื่อและ 

  4147458 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและ     6(600)  รหัสวิชา 

      เทคโนโลยีการอาหาร   

       8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   
            จํานวนหนวยกิต   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต    จํานวนหนวยกิต   ไมนอยกวา  6   หนวยกิต  
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9. คําอธิบายรายวิชา  
  9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

9. คําอธิบายรายวิชา  
 9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 

9.1.1  วิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หนวยกติ 9.1.1  วิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หนวยกิต  1.เพิ่มคํา 
 อธิบาย 
 รายวิชา 
 ภาษา 
 อังกฤษ 

 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
Thai for Communication         Thai for Communication  

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือใน
การสื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดาน
การฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอ
ขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
วิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยใน
การสื่อสาร 

ความสํ าคัญของภาษาไทยในฐานะเปน
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ ส า ร   ฝ กทั กษะ ใช ภ าษา ใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพ
ปญ ห าแ ล ะแ น ว ท า งก า ร แ ก ไ ข ก า ร ใ ช ภ า ษ า ใ น
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society  
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน                                   

2(1-2-3)
 

2100102 
           

การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน    

2(1-2-3) 
 

 1.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 
 

Speaking and Writing Skills 
Development   

Speaking and Writing Skills             
Development   

       หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใช
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก
วิจารณ 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

 



109 
 

 

หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

           Rules and development of reading and 
writing in order to speak and write effectively, 
practice of speaking both  individual and 
groups and criticizing for improvement,  
practice of plot writing,  essay and article 
writing with the emphasis on standard language 
used in a certain writing and practice in 
criticizing  
 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู                   

2(1-2-3) 
 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู 

2(1-2-3) 
 

 1.เพิ่มคํา 
 อธิบาย 
 รายวิชา 
 ภาษา 

   อังกฤษ 
 

English for Communication and 
Learning Development 

English for Communication and 
Learning Development 

         พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟง  พูด  อาน เขียนในชีวิตประจําวันในสถานการณ
ตาง ๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การ
แนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ  การเสนอความ
ชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการใหขอมูล 
การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความ
คิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใช
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟ ง   พูด   อ าน  เขี ยน   ในชี วิ ตประจํ าวั น ใน
สถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  
การแนะนําตนเองและผูอ่ืน  การรองขอ  การเสนอความ
ชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการใหขอมูล  
การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความ
คิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใช
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
           Development of English communication 
skills; listening, speaking, reading and writing in 
daily life of various situations such as greeting, 
leave-taking, self- introduction  and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on the telephone 
and expressing opinion; development of skills in 
using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative 
 Development 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3)   1.เปลีย่น 
   ชื่อวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 
 

 2.เพิ่มคํา 
 อธิบาย 
 รายวิชา 
 ภาษา 

   อังกฤษ 
 

 Malay for Communication Melayu for Communication 
           ก า ร ใ ช ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิต ประจําวัน เชน 
การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนํา
แบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

           ก า ร ใ ช ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน 
การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนํา
แบบ  งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
            Use of  Melayu for communication in 
daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 

 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู                      

2(1-2-3) 
 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู  

2(1-2-3) 
 

 1.เปลี่ยน 
   ชื่อวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 
 
 2.เพิ่มคํา 
 อธิบาย 
 รายวิชา 
 ภาษา 
 อังกฤษ 

 

Malay for Communication and 
Learning Development 

Melayu for Communication and 
Learning Development 

           พัฒนาทักษะการใชภาษามลายูดานการฟง 
การพูด การอานและการเขียนในบริบทที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายู เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอ
สอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียน
ประโยคที่ไมซับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายู เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอ
สอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียน
ประโยคที่ไมซับซอน 
           Development of Melayu in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life , 
practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different 
situations ; self-introduction, greeting, leave-
taking, giving suggestion, inquiring information 
nationally and internationally as well as  
practice of simple sentence writing 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 2100103 หลักการอานและการเขียนคํา
ไทย 

2(2-0-4) 
 

 1.เพิ่มคํา 
อธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 

  อังกฤษ 

 

Principles of Reading and Writing 
Thai Words 

Principles of Reading and Writing 
Thai Words 

           หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย 
ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไป
จากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล 
แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคํา
ไทยใหถูกตอง                   

             หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย 
ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไป
จากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล 
แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคํา
ไทยใหถูกตอง 
             Principles of reading and writing Thai 
words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing Thai 
words   
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อานภาษาอังกฤษ                     

2(1-2-3) 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ
การอานภาษาอังกฤษ 

2(1-2-3) 
 

 1.เพิ่มชื่อ 
  วิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

 2.เพิ่มคํา 
อธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 

  อังกฤษ 
 

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพ  ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปน
กลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพการอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ 
โฆษณา เว็บไซต 

Development of Speaking and 
Reading Skills in English 

            ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ า น
ภาษาอังกฤษอย างมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และ
ฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ 
การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

  Effective development of speaking 
and reading skills in English, practice of 
speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading 
for comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
อานและการเขียน                        

 2(1-2-3) 2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
อานและการเขยีน  

2(1-2-3) 
 

 1.เพิ่มคํา 
อธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

English for Reading and Writing 
Development 

English for Reading and Writing 
Development 

              พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถ
อานจับ ใจความงานหลากหลายสาขาไดอย างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใช
ประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

              พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถ
อานจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอย า งมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใช
ประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

 Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational 
and career purposes such as writing a letter, 
filling in an application form, writing a report, 
etc. 
 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน       2(1-2-3) 2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3)  1.เปลี่ยน 
   ชื่อวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 
 
 2.เพิ่มคํา 
 อธิบาย 
 รายวิชา 
 ภาษา 

   อังกฤษ 

 

Basic Malay Basic Melayu 
              ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ศึกษา
รูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกัน
และศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับ
บริบททางสังคม 

      ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเขา
ดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูล
ในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลอง
กบับริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading 
and writing skills, study on basic sentence 
patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and 
expressing opinions in accordance with social 
context application 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)  1.เพิ่มคํา 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

  อังกฤษ 

Chinese for Communication Chinese for Communication   
               ก า ร ใ ช ภ า ษ า จี น เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวันบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน 
การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ 
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

               ก า ร ใ ช ภ า ษ า จี น เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน 
การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ 
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

Use of Chinese for communication in 
daily life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน       2(1-2-3) 2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3)  1.เพิ่มคํา 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

  อังกฤษ 

Basic Arabic Basic Arabic 

      อักษรภาษาอาหรับ  หลั กการสร า งคํ า 
ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให
สามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

  อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสร างคํ า 
ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให
สามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
  Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, 
speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able 
to apply in communicating with native speakers 
 

 
 
 
 

 
ไมมี 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) วิชาใหม 

English for Communication 1 
 การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถอยคํา
และสํานวนพื้นฐานที่ ใช ในสถานการณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions  

 
 
 



114 
 

 

หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 
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หมาย
เหตุ 

 relating to working performance and career 
fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบ
อาชีพ 

2(1-2-3) 
 

วิชาใหม 

Thai  for Careers 
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการ

ฟง การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
นําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น     
ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลัก
วิชาการ เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ    ใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการใช
ชีวิตประจําวัน 

             Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading 
and writing in order to communicate 
effectively in accordance with the rules; both 
for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the 
career and daily life 

 

 
 

 
ไมมี 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     2(1-2-3) วิชาใหม 

English for Communication 2 
   การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ

เขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงที่สอดคลอง
กับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และ
การประกอบอาชีพ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

                   Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers; 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 
 

 

 9.1.2  วิชามนุษยศาสตร        6  หนวยกิต  9.1.2  วิชามนุษยศาสตร        6  หนวยกิต  
2100112 วิทยาการแหงความสุข    2(1-2-3) 2100112  วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3)  1.เพิ่มคํา 

อธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

  อังกฤษ 

Happiness Study Happiness Study 
            ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น 
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการ
ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกา
ทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

 ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น  
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการ
ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกา
ทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
          Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic, self -
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient 
for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 

 

2100113 สุนทรียวิจักขณ        2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4)  
 Aesthetics Approach  Aesthetics Approach  
            ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม
ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง
สุนทรียภาพและศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสู
สากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรค
และการนําไปประยุกตใชกับชีวิต   

              ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความ
งามผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิตสุนทรียภาพ 
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่น 
 
 
 

 1.เพิ่มคํา 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

         Philosophy of beauty, nature and art, the 
paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and 
artistic experiences, local and international 
artistic patterns in terms of ideas, techniques, 
and methods in creating and applying to 
reallife situations 
 

 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

2(1-2-3) 
 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

2(1-2-3) 
 

 1.เพิ่มคํา 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

Information for  Life Long Learning Information for Life Long Learning 
             ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศ
และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 

              ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศ
และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 
             Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard 
forms and steps 
 

 
 
 
 
 

 
 

ไมมี 

2100118 ความจริงของชีวิต                  2(2-0-4) วิชาใหม 

 Truth of Life 
              ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม  
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ 
ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แต
ละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมาย
ของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

                   Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, 
life and society, moral and ethics development 
based on religious precepts, peaceful life and 
society, different worldview perception, 
advantages and disadvantages analyzing of 
worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society 
 

 

 
 
 
 
 

ไมมี 

2100119 การพัฒนาตน                         2(2-0-4) วิชาใหม 

 Self Development 
           หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การ
สรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหาร
ความขัดแยง 
             Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence process 
and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress 
managing, human relations creating, teamwork 
and conflict managing 
 

 
 

 
 

ไมมี 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(1-2-3) วิชาใหม 

Aesthetics for Life 
          ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอ
แตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการ
รับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน 
และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการ
แสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก 
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่ง 
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

        Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

 

 9.1.3  วิชาสังคมศาสตร        6  หนวยกิต  9.1.3  วิชาสังคมศาสตร        6  หนวยกิต  
2150101 สังคมภิวัตน              2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน  2(2-0-4)  1.เพิ่มคํา 

   อธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
 

Socialization Socialization 
             ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทย สั งคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส      
โลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

             ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทย สั งคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส      
โลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณ ี
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
    Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairs 

2150102 การจัดการทางสังคม    2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4)  1.เพิ่มคํา 
   อธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 

  อังกฤษ 
 

Social Management Social Management 
              วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

              วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในทองถ่ิน 
           Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management and  
environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy philosophy; 
utilizing appropriate technology for living in 
local community   
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3)  1.เพิ่มคํา 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
 

Life Skills and Public Conscious Mind Life Skills and Public Conscious Mind 
          ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองคประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน 
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การ
ติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมี
จิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อ
นําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 
 

           ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองคประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน 
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การ
ติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมี
จิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อ
นําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 
 Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships 
and communication, self-management skills 
and stress management; emphasis on public 
mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 
 

 
 

 
ไมมี 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต           2(1-2-3) วิชาใหม 

Skills for Life 
              ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเกี่ยวกับการวิเคราะห การ
ประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ 
ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ แก ไ ข ป ญ ห า ใ น
ชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และ 
การเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 
             Significance and elements of living 
skills in new societies concerning analysis, 
situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human 
relations and communication; decision making 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 and problem solving in daily life; emotional 
and stress management; activities for stress 
relief 
 

 

 
 
 
 
 
 

ไมมี 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย             2(1-2-3) วิชาใหม 

Life and Thai Culture 
            เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติ
ของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการ
ทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
             Social identity, local and Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 
psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal 
relationship and community; self-development 
for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career 
 

 9.1.4  วิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ   
       เทคโนโลย ี     6  หนวยกิต 

 9.1.4  วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ   
       เทคโนโลย ี     6  หนวยกิต 

 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 1.เพิ่มคํา 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
 

Mathematics in Daily Life Mathematics in Daily Life 
           หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 
คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชี
รับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

              หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 
คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชี
รับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  
              Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2(1-2-3) 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2(1-2-3) 
 

 1.เพิ่มคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 
 

Science for Development of Life 
Quality 

Science for  Development of Life 
Quality 

              วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

              วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact 
of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 

 

4100103 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
ชีวิตประจําวัน                        

2(1-2-3) 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 

2(1-2-3) 
 

1.เพิ่มคํา 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
 

Information Technology in Daily 
Life 

Information Technology in Daily 
Life 

             ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย ว กับคอมพิ ว เ ตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

                ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
           Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, 
data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security 
system 
 

 
 
 
 

ไมมี 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3)
    Science in Daily Life 
              พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การ
ผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา 
หลักการทํางานของเครื่องใช ไฟฟาประเภทตางๆ 
พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะ
ตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ ใชในชีวิต           
ประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 

 
ไมมี 

อาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy 
and electricity generation, electric circuits in 
houses and electrical equipment; principles of 
electrical devices, energy for living; human 
organ systems, heredity; chemical using in daily 
life; using microorganism in food industries; 
agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 
 

วิชาใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) วิชาใหม 

 Sports for the Quality of Life 
Development 

           กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให
เหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย 
อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลน
กีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดาน
กีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและ
การละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
            Rules, regulations, etiquette , form 
and methods of sports competition; principles 
and how to choose sports for its individual  
potential; conduct of principles for playing 
sports at maximum benefits to body, emotion 
and society; injury prevention from sports and 
basic first aid; utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and 
traditional games; personality development 
promoting leadership 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พทุธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

9.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา  87  หนวยกิต 9.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา    96  หนวยกิต  
 9.2.1  วิชาแกน                15  หนวยกิต  9.2.1  วิชาแกน                27  หนวยกิต  

4101121 ฟสิกสทั่วไป 1  
General Physics 1      

3(3-0-6) 4147101  ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยีการอาหาร 

3(3-0-6) 
 

 1.เปลี่ยน  
   รหัสวิชา 
 2.เปลี่ยนชื่อ 
   วิชาภาษา 
   ไทย 
 3.เปลี่ยนชื่อ 
   วิชาภาษา 
   อังกฤษ 
 4.ปรับคํา 

 อธิบาย  
 รายวิชา 

 5.เพิ่มคํา 
 อธิบาย   
 รายวิชา  
 ภาษา 

   อังกฤษ 

เ

            ระบบหนวยและการวัด ความแมนยําในการ
วัด ลักษณะปริมาณทางฟสิกส การเคลื่อนที่ มวลและ
โมเมนตัม สมดุลของแรง งาน กําลังและพลังงาน กฎ
การอนุรักษพลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่น แสง
และเสียง ความรอนและกฎทางอุณหพลศาสตรเบื้องตน 

Fundamental Physic for Food 
Science and Technology 

  ระบบหนวยและปริมาณทางฟสิกส แรงและ
การเคลื่อนที่ มวลและระบบอนุภาค งานและพลังงาน 
กฎการอนุรักษพลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่น
กล ความรอนและกฎทางอุณหพลศาสตร ของไหล
เบื้องตน 

 System unit and quantities of physics, 
force and motion, mass and particle system, 
work and energy, the law of conservation of 
energy and momentum, vibrations and 
mechanical waves, heat and the law of 
thermodynamic, introduction of fluid 

 

4101122 
 

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป1          1(0-3-0) 
General Physics Laboratory 1 

4147102 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

1(0-3-0) 
 
 

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา 
  ภาษาไทย 

  3.เปลี่ยน 
    ชื่อวิชา  
    ภาษา 

  อังกฤษ 
  4.ปรับคํา 

  อธิบาย  
  รายวิชา 

  

            ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดดวยเครื่องมือวัด
พื้นฐานทางฟสิกส การทดลอง การเคลื่อนที่ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกล สปริงและ
การสั่น ปรากฏการณทางความรอน โดยอาศัยเครื่องมือ
การทดลองจากหองปฏิบัติการหรือที่ประดิษฐขึ้นตาม
ความเหมาะสม 

Fundamental Physic Laboratory for 
Food Science and Technology 

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4147101 
ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

  Pre-requisite or Co-requisite : 4147101 
Fundamental Physic for Food Science and 
Technology  
             ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส 
การทดลองกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง
เ ค รื่ อ ง ก ล ส ป ริ ง แ ล ะ ก า ร สั่ น  ฟ สิ ก ส เ พ น ดู ลั ม 
ปรากฏการณทางความรอน กฎของ สโตกส โดยอาศัย
เครื่องมือการทดลองจากหองปฏิบัติการหรือที่ประดิษฐ
ขึ้นตามความเหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

               Laboratory of measurement quantities 
of physics, Newton’s law of motion, 
equilibrium of forces, mechanics, spring and 
vibration, physical pendulum, heat effect, 
Stoke’s law, by using apparatuses tool from 
laboratory or invention 

 

 5.เพิ่มคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษา 

 อังกฤษ 

4101115 เคมีท่ัวไป 1  
General Chemistry 1             

3(3-0-6) 4147103 เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 

3(3-0-6) 
 

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.เปลี่ยน 
   ชื่อวิชา  
   ภาษา 
   ไทย 

  3.เปลี่ยน 
    ชื่อวิชา 
    ภาษา 
    อังกฤษ 
  4.เพิ่มคํา 
    อธบิาย 
    รายวิชา 
    ภาษา 

  อังกฤษ 
 

            โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปริมาณสารสัมพันธ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี 
กรด-เบส เคมี อินทรี ย และชี ว โม เลกุล  และเคมี
สิ่งแวดลอม 

General Chemistry for Food 
Science and Technology 

 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ  พันธะเคมี 
ปริมาณสารสัมพันธ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี 
กรด -เบส เคมีอิ นทรี ย และชี ว โม เลกุล  และ เคมี
สิ่งแวดลอม 

 Atomic structure, periodic table, 
chemical bonds, stoichiometry, liquid solution, 
chemistry equilibrium, acid-base, Organic 
chemistry and molecular biology. And 
environmental chemistry 

4101116 
 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1         1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory 1 

4147104  ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับ        1(0-3-0) 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   
General Chemistry Laboratory for 
Food Science and Technology                        

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา 
  ภาษา 
  ไทย 

 3.เปลี่ยน 
   ชื่อวิชา 
   ภาษา 

 อังกฤษ 

            เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร การ
กรอง การตกผลึก การกลั่น การใชตัวทําละลายและโคร
มาโทกราฟ การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กรด-เบส การทดสอบสารอินทรียเบื้องตน และการหา
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4147103 
เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
Pre-requisite or Co-requisite :  4147103  
General Chemistry for Food Science and 
Technology 
              เทคนิค เบื้ องตน ในการปฏิบัติ การ เคม ี  
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร 
การกรอง การตกผลึกการกลั่น การใชตัวทําละลาย และ
โครมาโทกราฟ การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรียเบื้องตน    
และการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

            Basic of technical for Chemistry 
Laboratory, safety in the laboratory, Separation 
technique, filtration, crystallization, distillation, 
Using solvent and chromatography, preparing 
 

 4.เพิ่มคํา 
   อธบิาย  
   รายวิชา 
   ภาษา 

อังกฤษ 

4103114 ชีววิทยาทั่วไป         
General Biology 

3(3-0-6) 4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับ           3(3-0-6)  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การอาหาร                          

 1.เปลี่ยน 
   รหัสวิชา 
 2.เปลี่ยน 
   ชื่อวิชา 
   ภาษาไทย 
 3.เปลี่ยนชื่อ 
   วิชาภาษา 

 อังกฤษ 
  4.ปรับคํา 
    อธบิาย 
    รายวิชา 
  5.เพิ่มคํา 
    อธบิาย 
    รายวิชา 
    ภาษา 

  อังกฤษ 

             สมบัติของสิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต สารประกอบ
เคมีในสิ่งมีชีวิต เซลลเนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การ
ทํางานของระบบตาง ๆ พันธุศาสตร  พฤติกรรมและ
ปรับตัว การจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบ
นิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

Fundamental  Biology for Food 
Science and Technology 

  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร สมบัติของสิ่งมีชีวิต 
การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต สารเคมีของชีวิต เซลล 
เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ 

 Scientific method, properties of 
organism, levels of organization, chemistry of 
life, cell, tissue, metabolism, genetics and 
evolution 
 

4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป        1(0-3-0) 
General Biology Laboratory 

4147106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน       1(0-3-0) 
สําหรับวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร               

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา 
  ภาษาไทย 
3.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

   4.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
5.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ  

           การใชกลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล การแบงเซลลเนื้อเยื่อ การทํางานของ
ระบบตาง ๆ พฤติกรรมและการปรับตัว การจําแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต 

Fundamental Biology Laboratory  
for Food Science and Technology 

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4147105 
ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 
Pre-requisite or Co-requisite : 4147105 
Fundamental Biology for Food Science and 
Technology  

กลองจุลทรรศน สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล และ
การแบงเซลล เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม การถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ 

Microscope, chemical composition of 
living things, cell and cell division, tissue, 
metabolism, genetic inheritance and evolution 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

9.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา 72 หนวยกิต 4147107        จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 1.เปลี่ยน 

     9.2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ  61  หนวยกิต  และเทคโนโลยีการอาหาร  รหัสวิชา 

4167101 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 

3(3-0-6) 
 

  Microbiology for   Food  Science     
 and  Technology 

 2.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
3.เพิ่มคํา  
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

Microbiology for   Food  Science  and  
Technology                        

  วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4147105 
ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 

     ค ว าม รู พื้ น ฐ าน ขอ ง จุ ล ชี ว วิ ท ย า  ศึ กษ า
เปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา   สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต 
การสืบพันธุ  การควบคุมจุลินทรีย ความสัมพันธของ
จุลินทรียที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร น้ํา ดิน  อากาศ อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล  
โรคติดตอและภูมิตานทาน 

อาหาร   
Pre-requisite or Co-requisite : 4147105 
Fundamental Biology for Food Science and 
Technology  
           คว าม รู พื้ น ฐ านขอ งจุ ล ชี ว วิ ท ย า  ศึ กษ า
เปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา โครงสราง หนาที่ของโครงสราง  
การเจริญเติบโต การควบคุมการเจริญเติบโต และเมตา
บอลิซึมของจุลินทรีย  ความสัมพันธของจุลินทรียที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
อุตสาหกรรม สาธารณสุขและการแพทย 
            Fundamentals of microorganism and 
study compare to prokaryote and ukaryotic.  
Type of Morphological, structure, function, 
growth, control growing and metabolism of 
microorganisms. The relationship of 
microorganisms  that  are  related  t o Food 
Science and Technology, Industrial, Public 
health and Medical profession 
 

4167102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับ    1(0-3-0) 
         วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                        
          Microbiology  Laboratory for 
          Food  Science  and  Technology     
  วิธีการใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย 

เทคนิคปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย 
เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์   การวินิจฉัยจุลินทรีย
เบื้องตน การควบคุมจุลินทรีย การตรวจหาจุลินทรียใน
น้ําและเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 
 

   
 
 

 
ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167103  เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
              และเทคโนโลยีการอาหาร         
              Organic  Chemistry  for  Food   
              Science  and  Technology       
              ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย  สเตอริ
โอเคมี การจําแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย ชนิด
และกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ศึกษาโครงสราง 
สมบัติ และการวิ เคราะหสารอินทรียกลุมตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 

4147108 เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตร  2(2-0-4) 
   และเทคโนโลยีการอาหาร       
   Organic  Chemistry  for  Food 
   Science  and  Technology 
   หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและ

สมบัติทัว่ไป ชนิดของปฏิกิริยา  การเรียกชื่อ การเตรียม 
สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีและกลไกปฏิกิริยาที่สําคัญ
ของสารประกอบไฮโดรคารบอน และสารประกอบแอโร
มาติก  สารประกอบท่ีมีหมูทําหนาที่เฉพาะ แอลกอฮอล 
ฟนอล อีเทอร  คารบอนิล กรดคารบอกซิลิก และ
อนุพันธเอมีน และแอไมด  

   Principles of structure and general 
properties, type of reaction, nomenclature, 
preparation, stereochemistry and chemical 
reaction mechanisms of hydrocarbons and 
aromatic compounds; functional groups of 
alcohol, phenol, ether, carbonyl, carboxylic 
acids and its derivative, amines and amides 

 

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.ปรับ  
 จํานวน 
 หนวยกิต 
3.ปรับคํา 
 อธิบาย  
 รายวิชา 
4.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 
 

4167104 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับ     1(0-3-0) 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การอาหาร                            

4147109 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับ    1(0-3-0) 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การอาหาร                          

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
 อธิบาย  
 รายวิชา 
3.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

Organic  Chemistry  Laboratory  for  
Food  Science  and Technology                         

Organic  Chemistry  Laboratory  
for Food Science  and Technology 

             เทคนิคการแยกสารอินทรียและการทําให
บริสุทธิ์ เชน การสกัด การตกผลึก โครมาโทกราฟ และ
การกลั่นลําดับสวน การวิเคราะหสารอินทรียโดยวิธีทาง
เคมีที่ เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม  :  4147108  
เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร  
Pre-requisite or Co-requisite :  4147108   
Organic  Chemistry  for  Food  Science  and  
Technology 

เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปในการทําใหสารบริสุทธิ์ 
ไดแก การกรอง การตกผลึก การกลั่นดวยไอน้ํา การ
กลั่นลําดับสวน การสกัด และโครมาโทกราฟ การ
วิ เคราะหสารอินทรียที่ เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 General techniques for purification e.g. 
filtration, crystallization, steam distillation, 
fractional distillation, extraction and 
chromatography, analysis of organic 
compounds that are related to food science 
and technology 

 

 

4109104  แคลคูลัส 1                         3(3-0-6) 
              Calculus 1           
              ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธ 
ปริพันธ ปริพันธไมจํากัดเขต การประยุกตอนุพันธและ
ปริพันธไมกําจัดเขต 
 
 

4147210  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
             และเทคโนโลยีการอาหาร  
             Calculus for Food Science and 
             Technology 

    ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธ
ของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย  การประยุกต
ของอนุพันธ  ปริพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชัน
อดิศัยและการประยุกต  อนุกรมอนันต  

   Limits and continuity of functions, 
derivatives of algebraic functions and 
transcendental functions, application of 
derivative, integrals of algebraic functions and 
transcendental and its application, infinite 
series 
 

 1.เปลี่ยน 
  รหัสวิชา 
2.เปลี่ยน  
  ชื่อวิชา 
  ภาษาไทย 
3.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 
4.ปรับคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
5.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา  
  ภาษา 
  อังกฤษ 

4167105  ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6)         
             และเทคโนโลยีการอาหาร    
             Biochemistry   for   Food  Science 
             and  Technology   
             องคประกอบของเซลลชีวโมเลกุล  คารโบไฮ-  
เดรท ไขมัน กรดอะมิโนและโปรตีน  เอนไซม  กรด
นิวคลิอิก  วิถีเมตาบอลิสมและการควบคุมเมตาบอลิสม
ของชีวโมเลกุลที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 

4147211 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรและ   3(2-2-5) 
             เทคโนโลยีการอาหาร  
             Biochemistry   for   Food  Science 
             and  Technology 
วิ ช าที่ ต อ งสอบผ านก อนหรื อวิ ช าบั งคั บร วม   :  
4147103 เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 

 Pre-requisite or Co-requisite : 4147103 General 
Chemistry for Food Science and Technology  
           เซลล และองคประกอบของเซลล โครงสราง 
และหนาที่ของน้ําในกระบวนการทางชีวเคมีในเซลล 
และสารละลายบัฟเฟอร โครงสราง คุณสมบัติ และ    
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก     
ลิปด เอนไซม และโคเอนไซม ประยุกตใชชีวเคมีใน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
3.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

             Cell and cell components, Structure 
and functions of water in cellular biochemical 
processes and buffer solutions. Structure, 
functions and metabolisms of carbohydrates, 
proteins, nucleic acids, lipids, enzymes and 
coenzymes. The biochemistry that are 
application for Food Science and Technology    
 

 

4167106 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับ         
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การอาหาร                         1(0-3-0) 

 
 
 
 
 

ไมมี 

   
 
 
 
 
 
 
ปรับออก 
 
 
 
 

 

Biochemistry   Laboratory   for   
Food  Science  and  Technology     

              ปฏิ บั ติ การ เตรี ยมสารละลายบั ป เฟอร 
ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของคารโบไฮเดรท    ไขมัน  
ก ร ดอ ะ มิ โ น แ ล ะ โ ป ร ตี น   ป ฏิ บั ติ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
จลนพลศาสตรของเอนไซมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 

4167107  เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6)                     
              และเทคโนโลยีการอาหาร          
    Analytical  Chemistry  for  Food 
             Science  and  Technology      
              ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห    ความ
เขมขนของสารละลาย มวลสารสัมพันธ   และสมดุลเคม ี
การวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนัก การวิเคราะหปริมาณ
โดยปริมาตรของปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ 
ปฏิกิริยาตกตะกอนและปฏิกิริยาของสารเชิงซอน  การ
วิ เคราะห ใน เชิ งคุณภาพทาง เคมี ที่ เ กี่ ย วข องกั บ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

4147212 เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 
             และเทคโนโลยีการอาหาร          
    Analytical  Chemistry  for  Food 
             Science  and  Technology 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4147103 
เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
Pre-requisite or Co-requisite : 4147103   General 
Chemistry for Food Science and Technology  
          ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห ความ
เขมขนของสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมี 
การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร 
ปฏิกิริยาชนิดตางๆ 

An Introduction to the Analysis, 
Solution concentrations, Stoichiometry, 
chemical equilibrium, gravimetric and 
volumetric analysis and various reaction 

    
 

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.ปรับ  
  จํานวน 
  หนวยกิต 
3.ปรับคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
4.เพิ่มคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา  
   ภาษา 
   อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167108 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับ   1(0-3-0)                       
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 
อาหาร                               

4147213 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับ      1(0-3-0) 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การอาหาร                           

   1.เปลี่ยน 
     รหัสวิชา 

2.เพิ่มคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 
 
 
 
 

Analytical  Chemistry  Laboratory 
for Food  Science  and Technology                              

Analytical  Chemistry  Laboratory 
for Food  Science and Technology 

              หลักการเบื้องตนในการวิเคราะห การเลือก
เครื่องมือ การเตรียมสารละลายการวิเคราะหทางคุณภาพ
ของไอออนแบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะหหาปริมาณ
น้ําหนักและปริมาตร การวิเคราะหทางคุณภาพและ
ปริมาณโดยใช เครื่ อ งมืออย า งง ายที่ เกี่ ยวข องกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4167212 
เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 
Pre-requisite or Co-requisite : 4167212   
Analytical  Chemistry  for  Food  Science  and  
Technology  
           ปฏิบัติการใชอุปกรณ เครื่องแกวและเครื่องมือ
ในทางวิเคราะห การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการ
วิเคราะหโดยน้ําหนักและปริมาตรชนิดตาง ๆ 

Laboratory equipment, glassware and 
instrument in the analysis, solution 
preparation, gravimetric and volumetric 
analysis laboratory 

 9.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 69 หนวยกิต  
       1) วิชาเฉพาะดานบังคับ         30 หนวยกิต    
4167109  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       1(1-0-2) 
             การอาหารเบื้องตน                    
             Introduction  to  Food  Science   
             and  Technology                         
             ความสัมพันธของเกษตรกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร  ขอบเขตและแนวโนมของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จรรยาบรรณ
ของนักวิทยาศาสตรการอาหาร  องคประกอบของ
อาหาร  ความปลอดภัยในอาหาร ปจจัยคุณภาพของ
อาหาร 
 

4147114   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ   2(2-0-4) 
             อาหารเบื้องตน 
             Introduction  to  Food  Science   
             and  Technology 

   ความสัมพันธของเกษตรกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร แหลงที่มาของอาหาร ประเภท
หนาที่และการใชประโยชนของสารอาหาร การยอยและ
การเปลี่ ยนแปลงสารอาหารในรางกาย ปริมาณ
สา รอาหา รที่ ค ว ร ได รั บ  หลั ก กา ร เบื้ อ ง ต นขอ ง
กระบวนการแปรรูปอาหาร คุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรอาหาร 

The relation of agicultural and food 

science and technology, food resources, 

function and utilization of nutrients, digestion 

and biotransformation and dietary intake. The  

1.เปลี่ยน 
  รหัสวิชา 
2.ปรับ  
  จํานวน  
 หนวยกิต 
3.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
4.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 
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  basic principle of food processing, food quality 
and safety, ethics of food scientists  

   
     
     

4167110 อาหารและโภชนาการ 2(2-0-4)       
 
 
 
ปรับออก 
 

Food and Nutrition                
              หลักโภชนาการและความสําคัญในการ
ดํารงชีวิต อาหารหลัก 5 หมู อาหารสมสวน ประเภท
ของสารอาหาร หนาที่ของสารอาหาร การใชประโยชน 
การยอยและการเปลี่ยนแปลงสารอาหารในรางกาย การ
ใชพลังงาน ปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับ ปญหา
โภชนาการจากการบริโภคอาหารและโภชนบําบัด 
 

 
ไมมี 

4167112 หลักการผลิตอาหารฮาลาล*  2(1-2-3)             4147115 หลักการผลิตอาหารฮาลาล  3(2-2-5)   1.เปลี่ยน 
  รหัสวิชา 
2.ปรับ  
  จํานวน 
  หนวยกิต 

  3.ปรับคํา 
    อธบิาย 

  รายวิชา 
4.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

Principles of  Halal Food  
production                

 Principles  of  Halal  Food 
Production 

           หลักการพื้นฐานของอาหารฮาลาล การ
เลือกใชวัตถุดิบและวัตถุ เจือปนในอาหารฮาลาล  
มาตรฐานอาหาร กฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
อาหารฮาลาล หลักการแปรรูปอาหารฮาลาล และฝก
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของตามหลักการผลิตอาหาร   
ฮาลาล     
 

           หลักการพื้นฐานของอาหารฮาลาล การเลือกใช
วัตถุดิบและวัตถุเจือปนในอาหารฮาลาล การแปรรูป
อาหารฮาลาล มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายอาหาร
ฮาลาลของไทย การขอรับรองผลิตภัณฑอาหาร       
ฮาลาลของไทย และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่สอดคลอง
ขางตน    

             Basic principles of halal food, selection 
of raw material and food additive in halal food, 
processing of halal food, national halal food 
 

4167217 เคมีผลิตภัณฑอาหาร     3(2-2-5) 
    Food Product Chemistry   
              โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของ
อาหาร คุณสมบัติทางเคมีและเคมีฟสิกสของอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีระหวางการแปรรูป วัตถุ
เจือปนอาหาร อันตรายทางเคมีและฝกปฏิบัติในเนื้อหา
ที่เก่ียวของ 

 

4147216 เคมีผลิตภัณฑอาหาร  3(2-2-5) 
             Food Products Chemistry   

   โครงสรางและองคประกอบทางเคมี     ใน
ผลิตภัณฑอาหารตางๆ เชน น้ํา โปรตีน คารโบไฮเดรต 
ไขมัน วิตามิน และเกลือแร ปฏิกิริยาที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหวางการแปรรูป เก็บรักษา
และวิธีปองกัน วิ เคราะหองคประกอบทางเคมีใน    
ผลิตภัณฑอาหารดวยการใชเครื่องมือ หลักและเทคนิค
การวิเคราะหอันตรายทางเคมี และวัตถุเจือปนใน
ผลิตภัณฑอาหาร ฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

 1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 

  3.เพิ่มคํา 
    อธบิาย 
    รายวิชา  
    ภาษา 

  อังกฤษ 
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             Structure and chemical compositions 
of food products such as water, protein, 
carbohydrate, lipid, vitamin and mineral. 
Reactions affecting chemical changes during 
processing, storage and prevention. Analysis of 
food product compositions by instrumental 
methods. Principles and techniques of food 
hazard analysis and food additives for food 
products. Laboratory practice related to 
contents    
 

 

4167219  จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร    3(3-0-6) 
    Food  Product  Microbiology   

              สรีรวิทยา การเจริญเติบโต ปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ เกี่ยวของกับอาหาร 
แหลงที่มาของการปนเปอน การเนาเสียของผลิตภัณฑ
อาหารชนิดตาง ๆ จุลินทรียที่ใชในกระบวนการผลิต
อาหาร จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษและการ
ควบคุม มาตรฐานและการตรวจวิเคราะหจุลินทรีย   
ตาง ๆ จุลินทรียที่มีประโยชนตอสุขภาพ 
 

4147217   จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร    3(3-0-6) 
              Food  Products  Microbiology   
               สรีรวิทยา การเจริญเติบโต และปจจัยที่มี
ผลต อกา ร เ จ ริญ เติ บ โ ตของจุ ลิ นทรี ย ใ นอาหาร  
ความสําคัญและการใชจุลินทรียในกระบวนการผลิต
อาหาร แหลงที่มาของการปนเปอน จุลินทรียที่ทําให
อาหารเสื่อมเสียและอาหารเปนพิษ การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานในการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหาร และ
จุลินทรียที่มีประโยชนตอสุขภาพ  
               Physiological, growth and factors 
affecting growth of microorganisms in foods. 
The importance and uses in food processing. 
Source of contamination of microorganism. 
Food spoilage and poisoning microorganisms. 
Quality control and microbiological standards 
of detecting microorganisms in foods and 
microorganisms beneficial for health 
 

   1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
3.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

4167220 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ 1(0-3-0) 
             อาหาร                                
     Food  Product Microbiology   
              Laboratory 
              การตรวจวิเคราะหจุลินทรียในผลิตภัณฑ
อาหารชนิดตาง ๆ ที่สอดคลองกับวิชาจุลชีววิทยา
ผลิตภัณฑอาหาร 
 

4147218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ 1(0-3-0) 
             อาหาร                               
    Food  Products Microbiology 
             Laboratory 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4147217      
จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร  
Pre-requisite or Co-requisite : 4147217  Food  
Products  Microbiology   
             

   1.เปลี่ยน 
   รหัสวิชา 

   2.ปรับคํา 
     อธิบาย 
     รายวิชา 
   3.เพิ่มคํา 

   อธิบาย  
   รายวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 
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               ปฏิบั ติการตรวจวิ เคราะหจุลิ นทรี ย ใน
ผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ ดวยวิธีการที่เปนมาตรฐาน
ตามวิธีการของ Bacteriological Analytical Manual 
(BAM) และ Association of Official Analytical 
Chemists (AOAC). 
             Laboratory for analytical of 
microorganism from food products. Requires 
lab techniques following the standard method 
by Bacteriological Analytical Manual (BAM) and 
Association of Official Analytical Chemists 
(AOAC) 
 

 

4167221  วิศวกรรมอาหาร1           3(3-0-6) 
     Food Engineering  I 
           สมดุลมวลและพลังงาน เทอรโมไดนามิกส การ
ถายเทความรอน อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรที่
เกิดข้ึนในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร หลกัการและการ
ทํางานของหนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 
กลศาสตรของไหล 
 

4147219  วิศวกรรมอาหาร 1              2(1-2-3) 
      Food Engineering  1 
               หนวยและมิติ การแปลงหนวย สมดุลมวล
สาร สมดุลพลังงาน ไซโครเมทริกซ อุณหพลศาสตร และ
ฝกปฏิบัติในเนื้อหาทีเ่กี่ยวของ 
               Units and dimension, unit 
conversion, mass balance, energy balance, 
psychometrics, thermodynamic and laboratory 
practice related to the contents 

   1.เปลี่ยน 
     รหัสวิชา 

 2.ปรับ 
   จาํนวน 
   หนวยกิต 

   3.ปรับคํา 
     อธิบาย 
     รายวิชา 

4.เพิ่มคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 

4167215 การแปรรูปอาหาร 1* 3(2-2-5)           4147320 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-2-5)   1. เปลี่ยน 
     รหัสวิชา 

2. ปรับคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 

  3. เพิ่มคํา 
     อธิบาย 

   รายวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 

Food  Processing I                Food  Processing 1 
            หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเสื่อม
คุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร คุณลักษณะของ
วั ตถุดิบและการ เตรี ยมวั ตถุดิบกอนการแปรรู ป  
หลักการถนอมและแปรรูปอาหารดวยการทําแหง การ
ทําใหอาหารเขมขน การหมักดอง การใชน้ําตาล เกลือ
และ การรมควัน และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของตาม
หลักการผลิตอาหารฮาลาล 

        หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเสื่อม
คุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร คุณลักษณะทั่วไป
ของวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบกอนการแปรรูปอาหาร 
หลักการของการแปรรูปอาหารและถนอมโดยการใช
ความรอน การทําแหง การหมักดอง การใชอุณหภูมิต่ํา 
บรรจุภัณฑอาหาร เทคโนโลยีสะอาด การวางผังโรงงาน 
การฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

         Principles of food preservation and 
processing, deterioration and spoilage of food, 
general characteristic of raw material, raw 
material preparation, principles of food 
preservation and food processing by thermal, 
drying, fermentation, low temperature, food  
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 packaging, clean technology, plant layout and 
laboratory practice related to contents 
 

 

4167222  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร       1(0-3-0) 4147321 วิศวกรรมอาหาร 2 2(1-2-3)   1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา 
  ภาษาไทย 

  3.เปลี่ยน 
    ชื่อวิชา 
    ภาษา 

  อังกฤษ 
  4.ปรับ 
    จํานวน 

  หนวยกิต 
  5.ปรับคํา 
    อธบิาย 
    รายวิชา 
  6.เพิ่มคํา 

  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

Food Engineering  Laboratory Food Engineering 2   
            ปฏิบัติการทางดานระบบหนวยทางวิศวกรรม 
การแปลงหนวย การวัดคา สมดุลมวลสาร การไหลของ
ของไหล 

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม  :  4147320  
วิศวกรรมอาหาร 1  
Pre-requisite or Co-requisite : 4147320 Food 
Engineering  1  

             การนําหลักวิศวกรรมมาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในกระบวนการแปรรูปอาหาร 
เชน การถายโอนความรอน, กลศาสตรของไหล และฝก          
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

   Engineering principles applied to unit 
operation for food processing: heat transfer, 
fluid mechanics and laboratory practice 
related to the contents 

4167223  การควบคุมคุณภาพอาหาร  3(2-2-5) 
Food  Quality  Control 

                 คุณภาพและความสําคัญของการควบคุม
คุณภาพ ปจจัยคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส กฎหมายและ
มาตรฐานอาหารและฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

 
 

4147322 การควบคุมคุณภาพอาหาร    3(2-2-5) 
              Food  Quality  Control 
              หลักการควบคุมคุณภาพ ปจจัยคุณภาพ 
การจัดการคุณภาพ เทคนิคการ ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารทางดานกายภาพ ทางเคมี 
และทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร การ
ควบคุมคุณภาพโดยใชวิธีทางสถิติ    ปฏิบัติการตาม
เนื้อหา  
              Principles  of control quality, quality 
factors, quality management, control quality 
technique. Food product quality  
measurement of physical, chemical, and 
sensory.  Statistical quality control. Laboratory 
practice related to the contents 
 
 
 
 

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 

  3.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
 อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167224 การวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร               

2(1-2-3) 
 

4147323 การวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2(1-2-3) 
 

   1.เปลี่ยน 
     รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
3.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

Research in Food  Science  and  
Technology                          

Research in Food  Science  and  
Technology 

             การกําหนดปญหาและสมมติฐานการวิจัย 
การสุมตัวอยาง หลักการและวิธีการวางแผนการทดลอง  
การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวางแผนการ
ทดลองและการวิเคราะหผลการทดลอง และฝกปฏิบัติ
ในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

             การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การใช
คอมพิวเตอรในการวางแผนและการออกแบบการ
ทดลอง การสุมตัวอยาง การเก็บขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การแปลผล การ
รายงานผล และการเรียบเรียงงานวิจั ยทางด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งฝกปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เก่ียวของ 
              Research proposal writing, 
experimental plan and design using computer, 
sampling, data collection and analysis by 
computer software, interpretation, 
Independent compilation of research paper in 
food science and technology. Laboratory 
practice related to the contents   

4167227  หลักการวิเคราะหอาหาร   3(2-2-5) 
     Food  Analysis                   
               หลักการและเทคนิควิเคราะหอาหารทาง
เคมี  การจัดมาตรฐานที่ดีในหองปฏิบัติการ  การสุม
ตัวอยางเพื่อการวิเคราะห  การตรวจสอบคุณภาพทาง
เคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร ตลอดจนการ
วิเคราะหคุณภาพอาหารโดยใชเครื่องมือขั้นสูงและฝก
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

4147324 หลักการวิเคราะหอาหาร   3(2-2-5) 
             Principles of Food  Analysis 
            หลักการและเทคนิคที่จําเปนสําหรับการ
วิ เคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารและ
ผลิตภัณฑ การสุมตัวอยางเพื่อการวิเคราะห  การ
ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
อาหาร ตลอดจนการวิเคราะหคุณภาพอาหารโดยใช
เครือ่งมือขั้นสูงและฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

             Basic principles and analytical 
techniques of chemical components for food 
and food products. Sampling for analysis,  food 
analysis using advanced equipments and class 
teaching based on the couse contents 
 
 
 
 

 1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 
3.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
4.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 
 

4147325 การประกันคุณภาพและ 3(2-2-5) วิชาใหม 

 สุขาภิบาลอาหาร   
 Food Quality Assurance and Food  
 Sanitiation   

หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารที่ ดี ในการผลิตอาหาร 

สุขลักษณะสวนบุคคล การจัดการน้ําและของเสียใน

โรงงาน การควบคุมพาหะนําโรคและจุลินทรีย การเก็บ

รักษาและการขนสงผลิตภัณฑอาหารใหถูกสุขลักษณะ 

ระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

ระบบการจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร และฝก

ปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

Good Manu Facturing Practices, 

personal hygiene, waste management, hygiene 

pest disease, hygiene microorganism control, 

hygiene storage and transportation of food 

products, HACCP based food safety 

management system. Practice related to couse 

and Laboratory practice related to the 

contents 
 

 

 
 
 
 

  2)  วิชาเฉพาะดานเลือก   31  หนวยกิต 
          ใหเลือกแขนงใดแขนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
            (1) แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
                วิชาบังคับเฉพาะแขนง  25  หนวยกิต 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ไมมี 

4147226  เทคโนโลยีผลิตภัณฑขาว   3(2-2-5) 
     Rice Products Technology  
              โครงสรางและคุณภาพของขาว การแปรรูป
เปนแปงและผลิตภัณฑจากขาว การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของผลิตภัณฑระหวางการแปรรูปและเก็บรักษา 
เทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปขาว รวมทั้งฝกปฏิบัติ
ในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

              Structure and quality of rice grains, 
processing of rice flour based products.  
Product quality changes during processing and 
storage,  current  interesting  rice  processing 
 

 

4167113 การเปนผูประกอบการอาหาร   2(1-2-3) 
   Entrepreneurship  Food 
            คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการอาหาร
ที่ดี แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจของ
ป ร ะ เทศ ไทย  คุณ ธ ร ร มแล ะจ ริ ย ธ ร รมสํ า ห รั บ
ผูประกอบการ การประเมินตนเองสําหรับการเปน
ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาด
ใหญ การวางแผนการผลิตและดําเนินธุรกิจ ความสําคัญ
และประโยชนของการเขียนแผนธุรกิจ และฝกปฏิบัติใน 
เนื้อหาที่เกี่ยวของ 

4147227 การเปนผูประกอบการอาหาร   2(1-2-3) 
    Entrepreneurship in Food Industry 
             คุณลักษณะของการเปนผู ประกอบการ
อาหารที่ดี แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ
อาหารของประเทศไทย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ผูประกอบการการประเมินตนเองสําหรับการเปน
ผูประกอบการธุรกิจ การวางแผนและดําเนินการทาง
ธุรกิจ ความสําคัญของการเขียนแผนธุรกิจ และฝก
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
              Features of good entrepreneurship, 
trend of business formation, business 
properties of Thailand, morality and ethics for 
entrepreneurs, self-assessment for the business 
entrepreneur, business planning and 
management, important of business plan, 
laboratory practice related to the contents 
 

  1 .เปลี่ยน 
     รหัสวิชา 

2.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 
3.ปรับคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
4. เพิ่มคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษา 

     อังกฤษ 

4167215  การแปรรูปอาหาร 2*             3(2-2-5)           
     Food  Processing II                
               การถนอมและแปรรูปอาหารโดยวิธีการตาง 
ๆ เชน  การใชความรอน การใชอุณหภูมิต่ํา การใช
สารเคมี การฉายรังสีและไมโครเวฟ การใชความดันสูง 
การดันผานเกลียวอัด  กระบวนการเฮอรเดิล  ภาชนะ
บรรจุและการบรรจุอาหาร เทคโนโลยีใหม ๆ ในการ
ถนอมและแปรรูปอาหาร  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
อาหารและฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของตามหลักการ
ผลิตอาหารฮาลาล 

4147328 การแปรรูปอาหาร 2    3(2-2-5) 
              Food  Processing  2 

    หลักการแปรรูปและการถนอมอาหารโดยใช
วิธีการตาง ๆ เชน การใชความรอน เฮอรเดิลเทคโนโลยี 
การฉายรั งสี และไมโคร เวฟ การใชความดันสู ง  
เอ็กซทรูชัน  บรรจุภัณฑสําหรับอาหาร เทคโนโลยีการ
แปรรูปใหม ๆ และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

               Principle food processing and 
preservation in  cluding thermal processing, 
hurdle technology irradiation and microwave, 
high hydrostatic pressure, extrusion, food 
packaging, interesting processing and 
Laboratory practice related to the contents 
 

  1.เปลี่ยน 
  รหัสวิชา 
2.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 

 3.เพิ่มคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา  
   ภาษา 

 อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167225  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร      2(1-2-3) 
     Food  Product  Development 
              หลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร พฤติกรรมและการสํารวจความตองการของ
ผูบริโภค ความเปนไปไดทางการตลาดของผลิตภัณฑ 
หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑและการ
ทดสอบและฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของตามหลักการ
ผลิตอาหารฮาลาล 

 

4147329  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร       3(2-2-5) 
     Food  Products  Development   
           หลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร การวิเคราะหตลาดของผลิตภัณฑ หลักการและ
วิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การรับรูทางประสาท
สัมผัสขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกและฝกฝนผูทดสอบ 
วิธีการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส การใชสถิติ
ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การ
วิเคราะหและการทดสอบผลิตภัณฑใหม และฝกปฏิบัติ
ในเนื้อหาที่เก่ียวของ  

    Principles and products development 
process, Marketing research, principles and 
quality evaluation of products, fundamental 
sensory perception; sensory evaluation, 
selection and training panelists, use statistic for 
sensory evaluation, new products analysis and 
testing, laboratory practice related to the 
contents 

 

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา  
  ภาษาไทย 
3.ปรับ 
  จํานวน 
  หนวยกิต 
4.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
5.เพิ่มคํา 
  อธิบาย   
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 
 

4147330  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร   2(1-2-3) 
     Food  Standard and Legislations 
             ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร 
องคกรที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
มาตรฐานของอาหาร ระดับประเทศและระดับสากล  
กฎหมายที่เกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 
กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารและสิ่งแวดลอมทั้งในและตางประเทศ ขอกําหนด
ทางการคาระหวางประเทศ  
             The rules and regulations of food 
processing, food quality control, food standard 
and law organization, national and 
international   food standards,   law of food 
labeling and nutrition facts, industrial 
law,national and international food industrial  
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
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หมาย
เหตุ 

 and environmental standard and regulations, 
international trade agreements             

 

4167226   การวางแผนและควบคุมการ    2(1-2-3) 
              ผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร         
     Planning and  Control of   
              Food Plant Production                           
              การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน การวางแผน
และควบคุมคุณภาพการผลิต ระบบการผลิตและการ
วางแผนกําลังการผลิต การพยากรณการผลิต การ
ควบคุมตนทุนการผลิต วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 
คลังสินคาและการกระจายสินคาและฝกปฏิบัติในเนื้อหา
ที่เก่ียวของ 

4147331   การวางแผนและควบคุม         2(1-2-3) 
               การผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
      Planning and  Control of  Food 
               Plant Production 
              ความเปนไปไดของการจัดตั้งโรงงาน การ
พยากรณการผลิต การควบคุมวัตถุดิบ การคัดเลือก
กระบวนการผลิต  การออกแบบกําลังการผลิต  การ
คัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ  การวางผังโรงงาน    
การวิ เคราะหจุดคุมทุน การวิ เคราะหผลตอบแทน 
คลังสินคา และการกระจายสินคา จริยธรรมในการ
บริหารอุตสาหกรรมอาหาร และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวของ 
            Feasibility manufacturing; production 
forecasting; control raw material; process 
selection; design process; planning capacity 
production; study machinery and  equipment 
selection; plant layout; break-even point 
analysis; return on investment analysis; 
warehouse and product distribution, Ethical of 
management   food   Industry   and    training. 
Laboratory practice related to the contents 
 

  1.เปลี่ยน 
     รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
3. เพิ่มคํา 
   อธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 

4167232  เทคโนโลยีผักและผลไม*   3(2-2-5) 
     Fruit  and  Vegetable  Technology 
               องคประกอบ และคุณคาทางอาหารของ
ผักและผลไม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคม ี 
สรีรวิทยาและชีววิทยาของผักและผลไม  หลักการถนอม
และแปรรูปผักผลไมโดยใชความรอน  แชเยือกแข็ง น้ํา
ผัก น้ําผลไมและฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของตาม
หลักการผลิตอาหารฮาลาล 
 

4147332   เทคโนโลยีผักและผลไม     3(2-2-5) 
      Fruits and Vegetables Technology 
                โครงสราง องคประกอบและคุณคาทาง
อาหารของผักและผลไม  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ผักและผลไม การเตรียมผลไมและผักกอนการแปรรูป 
กรรมวิธีการถนอมรักษาและแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑ  
บรรจุภัณฑ การเก็บรักษา  และควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑผักและผลไม เทคโนโลยีสมัยใหมในการแปร
รูปผักและผลไม รวมทั้งฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ   
         
 
 

 1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 
  2.ปรับคํา 
    อธบิาย  
    รายวิชา 
  3.เพิ่มคํา 
    อธบิาย 

  รายวิชา  
   ภาษา 

    อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

              Structure, components and nutritional 
value of fruits and vegetables, Quality change 
of fruits and vegetables, preparation 
techniques prior to fruit and vegetable 
processing, processing methods and 
preservation, packaging, storage and quality 
control of fruits and vegetables products, 
current interesting fruit and vegetable 
processing, laboratory practice related to the 
contents 
 

 

4167239   สัมมนาวิทยาศาสตรและ        1(1-0-2) 
               เทคโนโลยีการอาหาร                           
      Seminar  in  Food  Science   
               and  Technology             
               สืบคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร แบบตาง ๆ การตีความเอกสารทางวิชาการ  
การเรียบเรียงขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการ
นําเสนอรายงานเปนรายบุคคล 
               

4147333  สัมมนาสําหรับเทคโนโลยีอาหาร  1(1-0-2) 
     Seminar  for  Food Technology 

    สื บคนข อมู ลที่ ทั น สมั ย  และน า สน ใจ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
รวบรวมและวิเคราะหเนื้อหาในหัวขอที่สนใจ  นําเสนอ
และอภิปราย พรอมทั้งสงเลมรายงานที่สมบูรณ 

   Search on contemporary topics and 
issues in the field of food science and 
technology, compile and analyze interest 
topic. presentation and discussion, with final 
report 

 
 

  1.เปลี่ยน 
     รหัสวิชา 
 2.เปลี่ยน 
    ชื่อวิชา   
   ภาษาไทย 
 3.เปลี่ยนชื่อ 
   วิชาภาษา 

 อังกฤษ 
 4.ปรับคํา 
    อธบิาย 

  รายวิชา 
  5.เพิ่มคํา 
    อธบิาย 
    รายวิชา 
    ภาษา 

  อังกฤษ 
4167231 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง *   3(2-2-5) 
    Fishery  Products  Technology 
             องคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา คุณภาพ 
และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ํา การควบคุม
และการตรวจสอบคุณภาพ การแปรรูปสัตวน้ํา การใช
ประโยชนจากวัสดุเหลือใชในกระบวนการแปรรูปสัตว
น้ํา และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของตามหลักการผลิต
อาหารฮาลาล 
 

4147434  เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง       3(2-2-5) 
     Fishery  Products  Technology 

                ชนิดและองคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา 
คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ํา การ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสัตวน้ํา การแปรรูป
สัตวน้ํา กฎหมายและมาตรฐานอาหารกลุมสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑ ปฏิบัติการตามเนื้อหา 
           chemical composition of fish and other 
aquatic animals, quality and quality change of 
the aquatic animals, quality control and quality 
testing, processing of fishery products,  aquatic 
animals and fishery products regulations, 
Laboratory practice related to the contents 

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 
  2.ปรับคํา 
    อธบิาย 
    รายวิชา 
  3.เพิ่มคํา 
    อธบิาย 

  รายวิชา 
  ภาษา 

    อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167237  บรรจุภัณฑอาหาร       3(2-2-5) 
     Food  Packaging 
              บทบ าท หน า ที่ แ ล ะค ว า มสํ า คั ญ ขอ ง       
บรรจุภัณฑอาหาร  ประเภทของบรรจุภัณฑอาหาร การ
ออกแบบบรรจุภัณฑอาหาร ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ
อาหาร มาตรฐานที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑและฝก
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

 

4147435  บรรจุภัณฑอาหารและประเมิน  3(2-2-5) 
              อายุการเก็บรักษา 
              Food Packaging and Shelf Life 
              Evaluation 
              ประ เภทของบรรจุ ภัณฑอาหาร  วั ส ดุ    
บรรจุภัณฑและระบบบรรจุภัณฑ ภาชนะบรรจุสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ ระบบการ
เก็บรักษาอาหาร ปจจัยที่มีผลตออายุการเก็บ การ
ทํานายอายุการเก็บรักษาอาหารในบรรจุภัณฑ  ภาชนะ
บรรจุและความสัมพันธของภาชนะบรรจุกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ การทดสอบอายุการเก็บในสภาวะเรงและการ
ประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑอาหารจากงานวิจัย 
               Type of packages, packaging 
materials and packaging systems, packaging for 
food products, package design, storage systems 
of foods, Factors affecting shelf life, Shelf-life 
prediction of foods in packaging, Package and 
its relationship to product quality. Accelerated 
shelf life testing and shelf life evaluation from 
case research 

 1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา  
  ภาษาไทย 
3.เปลี่ยน 
   ชื่อวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 
4.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
5.เพิ่มคํา 
  อธิบาย   
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

 
 
4167234  เทคโนโลยีขนมอบ *       3(2-2-5) 
     Bakery Technology 
              สมบัติและชนิดของสวนประกอบหลักใน
การทําขนมอบ การใชเครื่องมือและการบํารุงรักษา
เครื่องมือ การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การเสื่อม
เสีย การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและฝกปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เก่ียวของตามหลักการผลิตอาหารฮาลาล 
 

 วิชาเลือกเฉพาะแขนง  
        ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี ้ 6  หนวยกิต 
4147136  เทคโนโลยีขนมอบ              3(2-2-5) 
     Bakery Technology 

    องคประกอบหลักและคุณสมบัติของขนม
อบ เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑขนมอบครอบคลุมถึง 
การใชเครื่องมือ การบํารุงรักษาเครื่องมือ กระบวนการ
ผลิต และบรรจุภัณฑ  คุณภาพ การเสื่อมเสีย และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑขนมอบ ฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวของ 

Type and properties of baking ingredients, 
technology for production of bakery including 
equipment, processing, packaging and storage, 
quality, deterioration and storage of bakery 
products Laboratory practice related to the 
contents 

  1.เปลีย่น 
    รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
   อธิบาย 
  รายวิชา 

  3. เพิ่มคํา 
     อธิบาย 
     รายวิชา 
     ภาษา 

   อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4147137 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ      3(2-2-5)         
Milk and Dairy products   
Technology 

    องคประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพ 
เคมี และจุลชีววิทยาของน้ํานม ปจจัยที่มีผลตอปริมาณ
และคุณภาพน้ํานม การทดสอบและควบคุมคุณภาพ
ของน้ํานม กรรมวิธีในการแปรรูปผลิตภัณฑนมชนิด
ตางๆ มาตรฐานของน้ํานมและผลิตภัณฑนม การเสื่อม
เสียการเก็บรักษานมและผลิตภัณฑนม รวมถึงฝก
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

               Milk components, chemical, physical 
and microbiological properties of milk, factors 
effecting yield and milk qualities, testing and 
quality control of milk, principle of milk and 
dairy products including processing, 
deterioration and storage, laboratory practice 
related to the contents   
 

วิชาใหม 

ไมมี 4147238  การถนอมและการแปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 
             Food Preservation and Processing 
              สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร หลักการ

ถนอมอาหาร เทคนิคและวิธีการถนอมและแปรรูป

อาหาร อุปกรณเครื่องใชสําหรับการถนอมและการแปร

รูปอาหาร การเลือกบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาอาหาร 

และการคิดตนทุน ฝกปฏิบัติการถนอมอาหาร 

              Causes of food spoilage; principles of 

food preservation; techniques and methods of 

food preservation and processing; food 

preservation and processing equipment and 

machinery; packaging selection; Food storage 

and shelf life; budget calculation; and practice 

of food preservation 

 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167111  อาหารทองถิ่น *             2(1-2-3) 
     Local  Food                         
               ความสําคัญและประเภทของอาหารทองถิ่น  
วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตอาหารทองถิ่น  การเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตอาหารทองถิ่น และฝกปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เก่ียวของ 
 

4147239  อาหารทองถิ่น                    3(2-2-5) 
              Local Food 
               ความสําคัญ เอกลักษณ วัฒนธรรม และ
ประเภทของอาหารของทองถิ่นภาคใต สวนประกอบ 
และวิธีการประกอบอาหาร การใชเครื่องมือและอุปกรณ
ในการประกอบอาหาร  การจัดทําตํารับมาตรฐานและ 
การจัดสํารับ ปฏิบัติการอาหารทองถ่ิน 
               Importance, uniqueness, culture, 

and kinds of southern Thai traditional food; 

ingredients and cooking methods; using 

cooking equipment and machinery; standard 

recipes and food setting preparation; and 

practice of traditional 

 1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
3.เพิ่มคํา 
  อธิบาย   
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

    (2)  แขนงวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 

                วิชาบังคับเฉพาะแขนง   25  หนวยกิต 
   

 

 
 
 
 
 
 

ไมมี 
 
 
 

 

4147140  กฎหมายอิสลามสําหรับ          3(3-0-6) 
              วิทยาศาสตรอาหารฮาลาล          
              Islamic Law for Halal Food Science 
             ความหมาย ความสําคัญของกฎหมายอิสลาม 
(อัลฟกฮุล อิสลามีย) แหลงที่มาของกฎหมายอิสลาม 
นิยามและขอกําหนดของอาหารฮาลาล หลักศาสน
บัญญัติวาดวยการอุปโภคบริโภค และความสะอาด 
             Meaning and importance of Islamic 
Law (Figh-Islami). Source of Islamic law, 
definition and guidelines for halal food, Fiqh 
pertaining to permissible (lawful) and forbidden 
(prohibited) food and cleanliness 
 
 
 
 
 
 

  1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2.ปรับคํา 
   อธิบาย 
  รายวิชา 

  3. เพิ่มคํา 
     อธิบาย 
     รายวิชา 
     ภาษา 

   อังกฤษ  
  วิชาใหม 



144 
 

 

หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2559) 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4147241 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร   2(2-0-4) 
             และเทคโนโลยีการอาหาร         
             English for Food Science and 
             Technology 
             เกี่ยวกับคําศัพท รูปแบบการเขียนบทความ 
และโครงสรางของบทความทางวิทยาศาสตร เพื่อให
สามารถอานบทความและงานวิจัยดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีการอาหารไดอยางถูกตองและไดใจความ 
             Studies on terminologies, article 
writing format and structure of research article 
to be able to read and get the most of a 
journal article , Scientific Research Articles and 
Food Technology Correctly  and encourage 
 

วิชาใหม 

 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

 4147342 เทคนิคขั้นสูงสําหรับวิเคราะห     3(2-2-5) 
             อาหารฮาลาล                                
 Advance Techniques for Halal  
             Food  Analysis 
             หลักการและทฤษฎีการวิเคราะห การเตรียม
และสกัดตัวอยางกอนการวิเคราะห หลักการวิเคราะห 
สิ่ งปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารดวยเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร ไดแก เจลาตินของสุกร แอลกอฮอล 
เอนไซม  กรดไขมันและดี เอ็น เอในอาหาร  และ
ปฏิบัตกิารที่เก่ียวของ 
              Principle and theoretical analysis, 
preparation and extraction samples, analysis of 
contaminants in food products including 
gelatin, alcohol, enzyme, fatty acid and DNA by 
scientific instruments  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

ไมมี 

4147343 การพัฒนาผลิตภัณฑและ       3(2-2-5) 
             นวัตกรรมอาหารฮาลาล                       
             Food  Products  Development 
             and Halal Food Innovation 
              หลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร พฤติกรรมและการสํารวจความตองการของ
ผูบริ โภคอาหารฮาลาล การวิ เคราะหตลาดของ
ผลิตภัณฑ  หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ การวิเคราะหและการทดสอบผลิตภัณฑใหม
และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของตามหลักการผลิต
อาหารฮาลาล  

             Principles and products development 
process, Halal Consumer Behavior, Marketing 
research, principles and quality evaluation of 
products, new products analysis and testing, 
laboratory practice related to the principles 
halal processing   

 

วิชาใหม 

 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4147344 สวนผสมและวัตถุเจือปนอาหาร  3(2-2-5)   
 ในการแปรรูปอาหารฮาลาล     

    Ingredients and Food Additive  
             in Halal Food Processing 
             ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุเจือปนในการ
แปรรูปอาหารฮาลาล สวนผสมและวัตถุเจือปนในการ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑนม เนื้อ เบเกอรี และลูกกวาด
แบบเคี้ยว รวมทั้งฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
             Type and properties of ingredients 
and additives in halal food processing, uses of 
ingredients and additives in halal products 
such as milk products, meat products, bakery 
products and chewy confections, laboratory 
practice related to the contents   
 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 
 
 

 
 

ไมมี 

4147345  การเงินและการตลาดใน         3(3-0-6) 
              อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล       
     Finance and Marketing in Halal   
              Food Industry 
              บทบาทและความสําคัญของการเงินและการ
ลงทุนฮาลาล รูปแบบการเงินและการลงทุนที่เกี่ยวของ
กับหลักพ้ืนฐานทางศาสนา ความสําคัญของการตลาดใน
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การวิเคราะหโอกาสทาง
การตลาดและพฤติกรรมผูบริ โภคสําหรับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การกําหนดตลาดเปาหมาย 
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ และสวนประกอบ
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
            The roles and importance of finance 
and investment halal, principles Islamic related 
to finance and investment halal, importance of 
marketing in Halal Food Industry, marketing 
opportunities research and halal consumer 
behavior,  market targeting, market positioning 
and  composition of marketing in Halal Food 
Industry 
 

วิชาใหม 

 
 
 
 
 

ไมมี 

4147346 สัมมนาสําหรับวิทยาศาสตร       1(1-0-2) 
             อาหารฮาลาล  
    Seminar for Halal Food Science  
    สืบคนขอมูลที่ทันสมัย และนาสนใจทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารฮาลาล รวบรวมและ
วิเคราะหเนื้อหาในหัวขอที่สนใจ  นําเสนอและอภิปราย 
พรอมทั้งสงเลมรายงานที่สมบูรณ 
             Search on contemporary topics and 
issues in the field of Halal food science and 
technology, compile and analyze interest topic 
presentation and discussion, with final report 

 
 
 
 
 

   วิชาใหม 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1r_GmgdPKAhWUkI4KHaH7BAEQFghNMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fgibsondaniel83%2Fmarket-segmentation-targeting-and-positioning&usg=AFQjCNFmkKo3TUBKQ8ScdQlfcbPvmaHkJA&sig2=ETnjCiMuNqb6vedr69Vjsg
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4147447 การจัดการดานฮาลาล             2(2-0-4) 
             โลจิสติกสและโซอุปทานอาหาร   
 Logistics and Halal Food  
             Supply Chain Management 
           ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของ  
โลจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจและอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล ความรูพื้นฐานของกิจกรรม การพยากรณ 
การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการ
คลังสินคา การจัดการเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑหรือ
เคลื่อนยายหรือขนถาย การขนสงหรือกระจายสินคาที่
สอดคลองกับหลักมาตรฐานอาหารฮาลาล รวมถึง
แนวคิดพื้นฐานของการบริหารความสัมพันธทางธุรกิจ 
และรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช ในการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
          Meaning, importance and roles of 
logistic and supply chain in business and halal 
food industry, principle of logistics activities; 
logistics forecasting; purchasing;  procurement; 
Inventory  management ; warehouse 
management, packaging / conveying / transfer / 
transportation/ distribution management that 
are related to food halal standard, principle of 
business relationship management and type of 
information technologies use for logistics and 
supply chain management 
 

วิชาใหม 

 
 
 
 

ไมมี 

4147448  การประกันคุณภาพและ          3(3-0-6)  
             ความปลอดภัยของอาหารฮาลาล               
              Halal  Food Assurance and Safety 
              แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑการ
วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP) 
การวิเคราะหฮาลาลและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Halal-
CCP) หลักการประกันคุณภาพอาหารฮาลาล ระบบการ
ประกันคุณภาพอาหารฮาลาลในประเทศไทยและ
ตางประเทศ ไดแก Hygiene Assurance Liability 
and Quality (Hal-Q), The Standards and 
Metrology Institute for Islamic Countries  

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 

(SMICC), องคกรความรวมมืออิสลาม (OIC), ประชาคม
อาเซียน ASEAN Community และระบบอื่นๆ  
              Guidelines for food production 
according to Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP), Halal Critical Control 
Point (Halal-CCP), Principle of food halal 
quality assurance, national and international 
food halal quality assurance and standard such 
as Hygiene Assurance Liability and Quality (Hal-
Q), The Standards and Metrology Institute for 
Islamic Countries (SMICC), The Organization of 
Islamic Cooperation (OIC), ASEAN Community 
and others system 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4147449 การจัดการและบริการอาหาร    2(1-2-3) 
               ฮาลาล 

       Halal Food Management and 
               Service 
               ศึกษารูปแบบมาตรฐานของการจัดบริการ
อาหารประเภทตางๆ การออกแบบการจัดบริการอาหาร 
ตามวัตถุประสงคและโอกาสพิเศษ การวางแผนและ
ปรับปรุงรายการอาหาร การวิเคราะหจุดคุมทุน การ
ควบคมคุณภาพการจัดซื้อ การตรวจรับอาหาร จัดเก็บ
อาหาร การผลิตอาหารและการเสิรฟอาหารที่ดี จรรณ
ยาบรรณและมารยาทของพนักงานบริการ 
               Study standard patterns food 
service, banquet and catering formats, setting 
and design by objectives and special occasions, 
menu planning and improving, break event 
point analysis. Quality control of purchasing, 
receiving and preserving. Cooking and serving 
of quality. Morals and manners of food service 
staff 
 
 
 

 

   วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

    วิชาเลือกเฉพาะแขนง 
       ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้    6  หนวยกิต 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4147150  โภชนาการสําหรับ                 3(2-2-5) 
              อาหารฮาลาล  
     Nutrition  for Halal Food   
              หลักการบริโภคในอิสลาม โภชนาการใน
มนุษย สารอาหารและอาหารเสริม หนาที่และการใช
ประโยชนของสารอาหาร ปญหาโภชนาการจากการ
บริโภคอาหาร วิธีประเมินภาวะโภชนาการ การประยุกต
หลักโภชนศาสตรในการบําบัดโรค โภชนาการเพื่อการ
ถือศีลอด 
     Islamic Principles of consumption, 
human nutrition, nutrients and food 
supplement, function and utilization of 
nutrients, nutrition problems of dietary intake, 
nutrition status evaluation, Application of 
nutrition principles for obesity, Fasting nutrition 
 

  วิชาใหม 

ไมมี 
 

4147251  กฎหมายสําหรับวิทยาศาสตร   3(3-0-6) 
              อาหารฮาลาล                 
    Law for Halal Food Science 
วิชาทีต่องสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม  :  4147140
วิชากฎหมายอิสลามสําหรับวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล               
Pre-requisite or Co-requisite : 4147140    
Islamic Law for Halal Food Science 
           พระราชบัญญัติบริหารองคกรในศาสนาอิสลาม 
2540 ขอกําหนดและระเบียบคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับอาหาร    ฮาลาล 
มาตรฐานและกฎหมายฮาลาลของไทย และนานาชาติ 
ความแตกตางระหวางอาหารฮาลาลกับอาหารโคเชอร 
             Royal Act concerning the 
Administration of Islamic Organization B.E.2540 
(AD. 1997), the requirements and regulations of 
the central Islamic committee of Thailand 
relate to halal food, national and international  
halal food standard and regulation, different 
between halal food and kosher 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พทุธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167235  เทคโนโลยีของเนื้อและสัตวปก*   3(2-2-5) 
            Meat and Poultry Technology 
            คุณสมบัติทางฟสิกส  เคมีและชีววิทยาของ
เนื้อและสัตวปก การจัดการกอนการฆาผลกระทบของ
วิธีการฆาที่มีตอคุณภาพซากและเนื้อสัตว  การแปรรูป
เนื้อและสัตวปก การควบคุมคุณภาพเนื้อและสัตวปก  
การเก็บรักษาและการเสื่อมคุณภาพและฝกปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เก่ียวของตามหลักการผลิตอาหารฮาลาล 

 

4147252 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว      3(2-2-5) 
            (Meat Product Technology)  
             ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกียวของ
กับเนื้อสัตว หนาที่ทางกายวภิาคและสรรีวทิยาของ
กลามเนื้อ การจัด การกอนการฆา ผลกระทบของการ
บรรจุหีบหอที่มีผลตอคุณภาพซากและเนื้อสัตว  เคม ี
ชีวเคมีของอาหารจากเนื้อสัตว กรรมวิธีการแปรรูปการ
ควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑเนื้อสัตว  
              Product system and related industry 
of meat, poultry and egg, muscle function, 
anatomy and physiology of muscle, pre-
slaughter management, effect of slaughtering 
and packaging on carcass and meat quality, 
chemical and biochemistry of muscle-based, 
poultry-based and egg-based foods, processing, 
quality control and storage of meat, poultry 
and egg products laboratory practice related 
contents 
 

 1.เปลี่ยน 
    รหัสวิชา 

2. เปลี่ยน 
   ชื่อวิชา 
3.ปรับคํา 
   อธิบาย 
  รายวิชา 

  4.เพิ่มคํา 
     อธิบาย 
     รายวิชา 
     ภาษา 

   อังกฤษ  

   

 4147253  เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล         3(2-2-5) 
              Non-Alcoholic Beverage  
              ชนิดและประเภทของเครื่องดื่มไมมีอัล
กอฮอล  คุณภาพ สวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต
เครื่องดื่มอัดกาซและไมอัดกาซ เครื่องดื่มเขมขน 
เครื่องดื่มผง เครื่องดื่มจากชา กาแฟ โกโก อื่นๆ รวมถึง
ฝกปฎิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
              Types of non-alcoholic beverage, 
quality, composition, processing methods of 
carbonated, non-carbonated, concentrated 
and powdered beverages, beverages from tea, 
coffee, cocoa and others, laboratory practice 
related contents 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 
 
4167240 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและ     3(0-9-0) 
             เทคโนโลยีการอาหาร               
    Special  Problem  in  Food 
             Science  and  Technology    
             การวิจัยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร  หรือการแกปญหาในอุตสาหกรรมอาหาร
ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยการนําเสนอปญหาและ
สมมติฐานการวิจัย การวางแผน   การทดลอง การ
ทดลอง การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  สรุปผลและ
เสนอเปนรูปเลมรายงานภายใตการควบคุมและแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ โดยผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ 
 

3) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

4147454  ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร    3(0-9-0) 
              และเทคโนโลยีการอาหาร              
     Special  Problem  in  Food   
              Science  and  Technology 
              การกํ าหนดปญหาและสมมุติ ฐานของ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การ
สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ การเขียนโครงรางวิจัย การ
ดําเนินการทดลองเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ภายใตการ
ดูแลและใหคําแนะนําของประธานกรรมการที่ปรึกษา 
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปราย
ผลการทดลองการ เขี ยนรายงานและการ เสนอ
ผลงานวิจัยตอคณะกรรมการที่ปรึกษา  
              Research study on special problems 
in food science and technology or industrywith 
presentation problems and hypothesis 
research, experiment planning, research being 
conducted compile and analyze data, 
conclusion and development of research 
report under supervision and suggestion of 
advisors and committee  regulations. 
Laboratory practice related to the contents   
 

 
 
 
1.กลุมวิชา 
  ปฏบิัต ิ
  การและ 
  ฝก  
  ประสบ- 
  การณ  
  วิชาชีพ 
  /สหกจิ  
  ศึกษา 
2.เปลี่ยน 
  รหัสวิชา 
3.เปลี่ยน 
  ชื่อวิชา 
  ภาษา 
  ไทย 
4.ปรับ 
  จํานวน 
 หนวยกิต 
5.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา
6.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4147455  การฝกประสบการณวิชาชีพ        2(180) 
              ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก        
     Field Experience in Small 
              Scale Industry 
              ฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ วิ ช า ชี พ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ  อาหารขนาดเล็ก เชน วิสาหกิจชุมชน 
กลุมผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และกลุม
ผูประกอบการอาหารขนาดเล็ก เปนตน ที่มีการผลิต
สินคาตอเนื่องอยางนอย 5 วันตอสัปดาหและเปนสถาน
ประกอบการที่ไดมาตรฐาน GMP  และทําการศึกษา
ขั้นตอนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ระบบประกัน
คุณภาพ การบริหารจัดการภาย ในองคกร รวมถึงการ  

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 ประยุกตใชวิชาชีพให เหมาะสมตอการฝกประสบการณ 
มีการจัดกลุมอภิปรายภายหลังการฝกประสบการณและ 
จัดทํารายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ             
             Systematical practice in relevant field 
within small company such as community 
enterprise, OTOP group and small food 
entrepreneurs with produced not less than 5 
day/week and has been GMP standard. 
Practriced about food processing, food quality 
control, food assurance, food management 
concluding applied appropriate profession, 
discussions and data report after systematical 
practice 
 

 

4167341 การฝกประสบการณวิชาชีพดาน   5(540) 
            วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 
            อาหาร                                   
   Field Experience in Food Industry 
            การฝกประสบการณดานกระบวนการผลิต
และการควบคุมคุณภาพอาหารทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารในสถานประกอบการผูผลิตอาหาร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษาขั้นตอนการผลิต การ
ดําเนินธุรกิจ ระบบประกันคุณภาพ การบริหารจัดการ
องคกร นําเสนอรายงานทางวิชาการหรือการจัดกลุม
อภิปราย การสอบปากเปลาหรือการปฏิบัติซึ่งสามารถ
เห็นถึงสัมฤทธิผลในการฝกประสบการณวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 

4147456 การฝกประสบการณวิชาชีพใน     3(270) 
             อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือ 
             ขนาดใหญ                            
             Field Experience in Medium  
             or Large Scale Industry 
             การฝ ก ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทางดาน
อุตสาหกรรมอาหาร ที่สามารถถายทอดความรูและ
ประสบการณที่มีประโยชนแกนักศึกษาในดานตางๆ 
ไดแก การคนควาการทดลอง กระบวนการแปรรูป
อาหาร การควบคุมคุณาพอาหารและการวิเคราะห
อาหารทั้งทางดานจุลชีววิทยา ทางดานเคมี และทาง
กายภาพ ตลอดจนการทําระบบคุณภาพอาหาร 
             Field experience in food industry or 
any related area in government sector or 
private company; that transfer nowlegde and 
experience for student such as experimental, 
food processing, food quality control and 
analytical of food biological chemistry and 
physical including quality assurance system 
 
 

1.กลุมวิชา 
  ปฏบิัต ิ
  การและ 
  ฝก  
  ประสบ- 
  การณ  
  วิชาชีพ 
  /สหกิจ  
  ศึกษา 
2.เปลี่ยน 
   ชื่อวิชา   
ภาษาไทย 
  3เปลี่ยน 
   ชื่อวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 
  4.ปรับ 
   จาํนวน 
    ชั่วโมง 
5.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
6.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 

   อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

 
4167342    การเตรียมสหกิจศึกษา     1(0-2-0) 
       Preparation  for  Cooperative   
                Education 
                 ความหมายสหกิจศึกษา การใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับงานและอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ  การ
พัฒนาอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการ
สัมภาษณ ทักษะการทํางาน การตัดสินใจ การประเมิน
ตนเองและการกําหนดเปาหมาย 

        หรือ 
4147457  เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร    2(180) 
              และเทคโนโลยีการอาหาร                    
              Preparation for Cooperative    
              Education in Food Science and  
              Technology 
              การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยใหมีองคความรูเรื่อง
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสห
กิจศึกษา การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
แรงจู งใจ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ 
ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    การเสริมสรางทักษะ
และจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แกปญหาโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร มีความรู เกี่ยวกับวิธีการใช
เครื่องมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ทั้ง
ในดานการแปรรูป การวิเคราะห และตรวจสอบคุณภาพ 
             Preparation for professional practice 
in an organization or a workplace emphasizing 
knowledge about the concept, process and 
steps, and relevant rules and regulations of 
cooperative education. Development of 
student about knowledge skills attitude 
motivation appropriate attribute of  profession; 
and other qualifications needed for working; 
Solving problems by scientific 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.กลุมวิชา 
  ปฏบิัต-ิ 
  การและ 
  ฝก  
  ประสบ- 
  การณ  
  วิชาชีพ 
  /สหกิจ  
  ศึกษา 

  2.เปลี่ยน 
    ชื่อวชิา 
    ภาษาไทย 
  3.ปรับ  
    จํานวน 

  ชั่วโมง 
4.ปรับคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
5. เพิ่มคํา 
   อธิบาย  
   รายวิชา 
   ภาษา 
   อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167343     สหกิจศึกษา                  6 (560) 
        Cooperative Education 
                  ฝกงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารในสถานประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาห เพี่อ
แกปญหาในองคกร งานที่ไดรับมอบหมายควรเปน
โครงงานอิสระ มีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน 
นักศึกษาตองทําบันทึกการทํางานประจําวัน นําเสนอ
ผลงานโดยสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

4147458    สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร         6(600) 
                และเทคโนโลยีการอาหาร 
                Cooperative Education in Food  
                 Science and Technology 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม  :  4147457 
เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 
 Pre-requisite or Co-requisite : 4147457  
Preparation for Cooperative Education 
            นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอาหาร ณ สถานประกอบการเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราวตามโครงการที่ไดรับ
มอบหมายภายในระยะเวลา 1 ภาคเรียนปกติ  (15 
สัปดาห) เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตอง 
นําเสนองาน     และจัดทํารายงานฉบับบสมบูรณใหกับ 
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจและถานฝกสหกิจศึกษา เพื่อทํา
การประเมินผลรวมกัน                 
            Students were practice related to food 
science  and  technology  in  food industry full 
time  similar  to  temporary workers on 
projectassignment 1 semester (15 weeks). 
Student was presentation and report writing to 
supervision of cooperative advisor and from 
company on succeed of cooperative project 
 

 1.กลุมวิชา 
    ปฏิบัต ิ
    การและ 
    ฝก  
    ประสบ- 
    การณ  
    วิชาชพี 
    /สหกิจ  
    ศึกษา 
  2. ปรับ   
    จํานวน 
    ชั่วโมง 
3.ปรับคํา 
    อธบิาย 

  รายวิชา
4.เพิ่มคํา 
  อธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษา 
  อังกฤษ 

4167114    การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
                เกษตร                                   
                Business  Administration in  
                Food Industry 
               อุปสงคและอุปทานของสินคาเกษตร กลไก
ของตลาดสินคา เกษตร พฤติกรรมผูบริ โภค การ
วิเคราะหตนทุนการผลิต การคิดคาเสื่อมราคา  นโยบาย
การตั้ ง ร าคา  การ ใช ทรั พยากรการผลิ ตอย า งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

ไมมี 

 
 
 
 
 
 
ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167218  การศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตร  1(0-2-0)     
              และเทคโนโลยีการอาหาร                          
            Field Trip to Food Science  
            and Technology 
            ศึกษาดูงานดานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
แปรรูปอาหาร  การควบคุมคุณภาพ การจัดการใน
ระบบอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ มีการจัดกลุม
อภิปรายหลังการศึกษาดูงาน เสนอเปนรูปเลมรายงาน 
 

 
 
 

ไมมี 

 
 
 
 
ปรับออก 

4167228  การประกันคุณภาพอาหาร        2(1-2-3) 
              Food  Quality  Assurance       
               การสุมตัวอย าง   สถิติ ในงานประกัน
คุณภาพ การใชแผนภูมิควบคุมคุณภาพ   ระบบการ
ประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพ แนวโนมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพอาหารในระดับสากล และ
ฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 
 

 
 

 
 

ไมมี 

 
 

 
 

ปรับออก 

4167229  สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
              อาหาร    
             Food  Plant  Sanitation         
             การเลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบอาคารผลิต
และอุปกรณการผลิตที่ถูกหลักสุขาภิบาล การควบคุม
กระบวนการผลิต  สุขวิทยาสวนบุคคล การควบคุมสัตว
และแมลงนําโรค  เทคโนโลยีสะอาด การทําความ
สะอาด สารทําความสะอาดและสารฆาเชื้ อ การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา  การขนสงอาหาร การวิเคราะหจุด
อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต การบําบัดน้ําทิ้งและขยะ
เพื่อสิ่งแวดลอม และฝกปฏิบัตใินเนื้อหาที่เก่ียวของ 
 

 
 
 
 
 

ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 

 4167230 การประเมินคุณภาพทาง           2(1-2-3) 
              ประสาทสัมผัส                                 
     Sensory  Evaluation 
              ปจจัยที่เกี่ยวกับการรับรูทางประสาทสัมผัส 
การคัดเลือกและฝกฝนผูทดสอบ วิธีการทดสอบคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส  การใชสถิติในการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสและฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เก่ียวของ 

 
 

 
 

ไมมี 
 
 
 
 

 
 
 

 
ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
 (พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหตุ 

4167233  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว       3(2-2-5) 
              ผักและผลไม            
              Vegetable and Fruit Post  
              Harvest  Technology 
              ศึกษาสรีรวิทยาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี 
เคมีและกายภาพของผักผลไมหลังการเก็บเกี่ยว ปจจัยที่
มีผลตอคุณภาพของผักผลไมหลังการเก็บเกี่ยว   วิธีการ
ปองกันหรือลดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักผลไม
ระหวางบรรจุ การขนสง การจําหนายและฝกปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เก่ียวของตามหลักการผลิตอาหารฮาลาล 
 

 
 
 
 

ไมมี 

 
 
 
 
 

ปรับออก 

4167236 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑเครื่องดื่ม*2(1-2-3) 
           Beverage   Technology 
            กรรมวิธีการผลิตและมาตรฐานของผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มประเภทตาง ๆ  คุณคาทางโภชนาการ การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มทางประสาท
สัมผัสและฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของตามหลักการ
ผลิตอาหารฮาลาล 
 

 
 
 

ไมมี 
 
 

 

 
 
 
 

ปรับออก 

4167238 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร   2(2-0-4) 
    Innovations in Food Processing 
             หลักการแปรรูปและถนอมอาหารดวย
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่พัฒนาใหม เทคโนโลยีที่ใช
และไมใชความรอน การฉายรังสี การใหความรอนดวย
คลื่นไมโครเวฟ 
 

 
 
 

ไมมี 

 
 
 
 

ปรับออก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


