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คํานํา 

 

เนื่องดวยสถานการณโลกท่ีมีการแพรระบาดโควิด-19 ท่ีมีไปท่ัวโลก  สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง ประเทศไทยไดจัดทํานโยบายและมาตรการในการสงเสริม

กลุมอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีแผนยุทธศาสตรหรือนโยบายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

เก่ียวเนื่องท้ังหมด 4 แผน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบายประเทศไทย 4.0 เปาประสงคสําคัญเพ่ือ

ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยใหมีศักยภาพ สรางโอกาสในการแขงขันระดับภูมิภาค และ

ระดับสากลไดในระยะยาว เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจในประเทศ รัฐบาลเห็นความสําคัญทางดานอุตสาหกรรม

เกษตรต้ังแตการแปรรูปสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือสรางความม่ันคงแกภาคเกษตร โดยเนนการ

พัฒนาแบบยั่งยืน สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ดานเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาพันธุมาตรฐานสินคา พัฒนา

ทรัพยากร พันธุกรรม ฯลฯ จึงทําใหหนวยงานภาครัฐตางก็มีนโยบายหรือยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาลในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงแตละแผนมีประเด็นสําคัญในการพัฒนาดาน

อุตสาหกรรมเกษตร คือ ประเทศไทยจะมีนักลงทุนตางชาติเขามาตั้งฐานการผลิตอาหารแปรรูปโดยใช

วัตถุดิบในประเทศไทย มีแหลงวิจัยและพัฒนาอาหารใหหลากหลายและรองรับความตองการของผูบริโภค

แตละกลุม ควบคุมมาตรฐานสินคาท้ังระดับในประเทศและสงออกเปนมาตรฐานเดียว และเทียบเทาระดับ

สากล มีระบบตรวจสอบยอนกลับแหลงท่ีมาของทุกองคประกอบท่ีนํามาผลิตสินคา ตั้งแตวัตถุดิบ บรรจุ

ภัณฑ และทรัพยากรอ่ืนๆ และมีตราสัญลักษณรับรองอาหารปลอดภัยท่ีเปนท่ียอมรับใหไทยเปนแหลงผลิต

อาหารสําคัญของโลก 

 ดังนั้นหนวยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ผูผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) จึงตองพัฒนาและปรับกลยุทธใหสอดคลองกับยุทธศาตรชาติ เพ่ือใหทันสมัยตอการ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกในภาคอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ สรางความม่ันคงทางอุตสาหกรรม

อาหารในระดับภูมิภาค ผลิตบุคลากรท่ีเหมาะสมตอการประกอบอาชีพและสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการ สอคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) สามารถผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน เนนการฝกฝนทักษะปฏิบัติทาง

วิชาชีพ มีความรูและคุณธรรม และเนนใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนในแนวท่ีตนเองสนใจมากข้ึน 
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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป          1 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร       11 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร   13 
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หมวดท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก 25531961102111 

1.2 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

1.3 ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Science and  

  Technology 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

2.1 ช่ือเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

2.2 ช่ือยอภาษาไทย วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Food Science and Technology) 

2.4 ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food Science and Technology) 
 

3.  วิชาเอก  

3.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

3.2 เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

127 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3 ภาษาท่ีใช 

    ภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศึกษา  

   รับนักศึกษาท่ีเปนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีมีสมรรถนะการใชภาษาไทยในระดับดี

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

    ไมมี  

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

 6.2 เปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 เปนตนไป 

 6.3 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เม่ือการประชุม  

   ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 14 กรกฏาคม 2564  

6.4 ไดรับอนุ มั ติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เ ม่ือการประชุม             

ครั้งท่ี 168  วันท่ี 23 กันยายน 2564 

 6.5 ไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเก่ียวกับวิชาการ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 17 พฤศจิกายน  

2564 

6.6 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม ครั้งท่ี 5/2564  

วันท่ี 9 ธันวาคม 2564  

6.7  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร            

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา พ.ศ. 2567  

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เชน 

- ตําแหนงผูควบคุมงานระดับหัวหนาฝาย (Supervisor) หรือระดับหัวหนาแผนกท้ังในฝาย

การผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ 
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- นักพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ในฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

 8.2 ประกอบอาชีพในงานระบบประกันคุณภาพดานอาหาร เชน 

- ท่ีปรึกษาระบบคุณภาพดานอาหาร เชน GMP  HACCP  ISO 22000 

- ผูตรวจประเมิน (Auditor) ระบบคุณภาพดานอาหาร เชน GMP  HACCP  ISO 22000 

8.3 ผูแทนจําหนาย (Sale representative) ของบริษัท เชน จําหนายสารเคมี และวัตถุเจือปนใน

อาหาร 

 8.4 นักวิชาการในหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ เชน  

- อาจารยในสถานศึกษา 

- สํานักงานสาธารณสุขประจําจังหวัด/สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หองปฏิบัติการกลาง 

8.5 ผูประกอบการธุรกิจดานการแปรรูปอาหาร  นําเขาหรือสงออกผลิตภัณฑอาหาร   
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9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวลชินี ปานใจ 

352990006xxxx 

Dr.Agr (Agricultural science) 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

Bonn University, Germany

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2563 

2547 

2541 

อาจารย 

2 นางปรัศนีย  กองวงค 

352100009XXXX 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)   

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2561 

2551 

2548 

อาจารย 

3 นางรุงทิวา  กองเงิน 

310060169xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2541 

2536 

ผูชวยศาสตราจารย 

4 นางอรทัย  บุญทะวงศ 

352010155xxxx 

วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2560 

2547 

2540 

อาจารย 

5 นางสาวนิอร  โฉมศรี 

352990026xxxx 

Dr.oec.troph. (Food Science and 

Technology) 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ทษ.บ. (เทคโนโลยอุีตสาหกรรมอาหาร) 

University of Giessen, Germany 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2551 

 

2545 

2536 

ผูชวยศาสตราจารย 
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9.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก  

 วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นายจักรพันธุ รอดทรัพย 

353010059xxxx 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2547 

2541 

อาจารย 

2 นายอรรณพ  ทัศนอุดม

365040011xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 

2547 

2544 

ผูชวยศาสตราจารย 

3 นางวรรณภา สระพินครบุรี 

390980115xxxx 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

2537 

อาจารย 
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วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวสุริยาพร  นิพรรัมย 

366990001xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 

2547 

2544 

ผูชวยศาสตราจารย 

2 นายกฤษดา  กาวีวงศ 

357080043xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 

2544 

2537 

ผูชวยศาสตราจารย 

3 นายเฉลิมพล  ถนอมวงค 

352030048xxxx 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2547 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย 
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9.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางปยะนุช  รสเครือ 

352030005xxxx 

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 

2545 

2539 

ผูชวยศาสตราจารย  

2 นางสาวสุทธิดา  ปญญาอินทร 

355070049xxxx 

Ph.D. (Food Science and Technology) 

 

วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา) 

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 

The University of New 

South Wales, Australia 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2557 

 

2544 

2542 

อาจารย 

3 นายประกิต  ทิมขํา

310060144xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 

วท.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2557 

2547 

2533 

ผูชวยศาสตราจารย 

4 นางสาวสุภาวดี   ศรีแยม 

355990002xxxx 

 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 

ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแมโจ  

2551 

2541 

 

2537 

ผูชวยศาสตราจารย 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

5 นางสาวมลิวรรณ  กิจชัยเจริญ

353990016xxxx 

M.App.Sc. (Food Science and 

Technology) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

Royal  Melbourne Institute  

of  Technology, Australia 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2539 

 

2530 

ผูชวยศาสตราจารย 



9 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 11.1.1 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานทางเกษตรกรรม เปนแหลงผลิตอาหารของโลก สรางรายไดเพ่ือ

การพัฒนาประเทศดวยการสงออกผลิตภัณฑอาหาร จึงมีความตองการกําลังคนท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหาร 

11.1.2 สังคมโลกาภิวัตน เปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายการทํางานอาชีพ ทําใหเกิด

การแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ   

11.1.3 สังคมปจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปนสังคมแหงความรู 

ท่ีแขงขันกันดวยความรูความสามารถ การผลิตบุคลากรระดับควบคุมงานท่ีมีความรูความสามารถจึงมีความ

จําเปน 

11.1.4 สถาบันการศึกษาเปนท่ีพ่ึงพาของประเทศในการเปนแหลงความรูและสรางสรรค

นวัตกรรมท่ีนํามาใชประโยชนได จากกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางสรรคความคิดวิเคราะห 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.2.1 ความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสังคมโลก จากปญหา          

การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในอัตราเรง ความจําเปนในการใชพลังงานอยางประหยัดคุมคา  

11.2.2 ความตื่นตัวดานการปลอดภัยและการรักษาสุขภาพ มีผลตอการกําหนดและการ

กํากับดูแลกฎหมายอาหาร และกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 

11.2.3 แนวโนมในการปรับเปลี่ยนการบริโภคสูธรรมชาติ โดยการลด/ปรับเปลี่ยนข้ันตอน

หรือลดเวลาท่ีใชในการผลิต ทําใหเกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากข้ึน ขณะท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญตอง

ปรับกระบวนการผลิต 

11.2.4 อุตสาหกรรมอาหารเปนการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร เก่ียวของกับแรงงานมาก การ

ปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการหรือกระบวนการจึงมีผลกระทบตอรายไดของคนจํานวนมาก 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

                 12.1.1 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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     12.1.2 จัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ  ทําหนาท่ีกํากับ  ควบคุม  ติดตามผลการดําเนินงาน  และนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง 

     12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสถานการณปจจุบัน 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มุงเนนท่ีจะจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานวิชาชีพ มุง

สรางคนดี มีคุณภาพ สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และพ่ึงพาตนเองไดสูพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีจะจัด

การศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนผลิตบัณฑิต 

นักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและพ่ึงพาตนเองได สรางตนแบบการเปนนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ท่ีเนนองคความรูและนวัตกรรม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชนและสามารถแขงขันได โดยสรางระบบบริหารจัดการท่ีดีมุงสูการพ่ึงพาตนเองตลอดจนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาในหลักสูตรท่ีนักศึกษาตองเรียนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชน กลุมวิชา

สังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 

13.2 กลุมวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนและสามารถใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน

เปนรายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาอ่ืนสามารถเลือกเรียนไดเปนกลุมวิชาชีพเลือก 

13.3 การบริหารจัดการ 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะตองมีการประสานงานกับสาขาวิชาและคณะตางๆ ท่ีจัดรายวิชา    

ซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวางผูเก่ียวของ ตั้งแตผูบริหาร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนซ่ึงอยูตางสาขาวิชาและตางคณะ เพ่ือกําหนดเนื้อหาและ

กลยุทธการสอน การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุมนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐานความรู ตลอดจน

การวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนักศึกษาท่ีมาเลือก

เรียนเปนวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ตองมีการประสานกับสาขาวิชาและคณะตนสังกัด เพ่ือใหทราบถึงผลการเรียนรู

ของนักศึกษาวาสอดคลองกับหลักสูตรท่ีนักศึกษาเหลานั้นเรียนหรือไม และถามีจะมีการเรียนและ

ประเมินผลเปนปกต ิสวนการคิดภาระงานใหแกหลักสูตรใชหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
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หมวดท่ี 2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีทักษะพรอม          

ในการปฏิบัติงานและมีศักยภาพท่ีจะสามารถเปนผูประกอบการได โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม          

ในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ  

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

สถานการณโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในวิกฤตโควิด-19 ท่ีมีการแพรระบาดไปท่ัวโลก  

สงผลใหเศรษฐกิจและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก   เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไดรับ

ผลกระทบเชนเดียวกันไมวาจะเปนการทองเท่ียว การสงออก การจางแรงงาน การศึกษาและสุขภาพของ

ประชาชน  อยางไรก็ตามสินคากลุมอาหารยังคงมีความจําเปนสําหรับทุกคนและมีมูลคาการสงออกท่ี

ขยายตัวไดอยางตอเนื่องทามกลางการแพรระบาดของโรครายและพฤติกรรมความตองการของผูบริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมเกษตรตอเนื่องไปจนถึงการผลิตอาหารแปรรูปจงึมี

ความจําเปนตองดําเนินตอไปเพื่อสรางโอกาสและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโลกตอไปใน

อนาคต  

จากสถานการณเศรษฐกิจทองถ่ินและเศษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทางคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรซ่ึงรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวจึงไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จากหลักสูตรฉบับปรับปรุงเม่ือป พ.ศ 2560 

เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย เนนการฝกฝนปฏิบัติและเนนใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนในแนวท่ีตนเอง

สนใจ  มากข้ึน เพ่ือผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสมตอการประกอบอาชีพและ

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารระดับปริญญาตรีท่ีมีความรู

ความสามารถท้ังทฤษฎีและปฏิบัติในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสามารถบูรณา

การองคความรูไดอยางถูกตองเหมาะสม 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมี

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประยุกตใชความรูทางดานทฤษฎี ปฏิบัติการ และประสบการณ

วิชาชีพ เพ่ือใหสามารถเปนผูประกอบการได  

1.3.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหนําไปพัฒนาความรูและ

ทักษะปฏิบัติในวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนอง

ความตองการของประเทศท่ีเก่ียวของ

กับอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจดาน

อาหารการเปลี่ยนแปลงของโลก และ

พัฒนาหลักสูตรทุก 5 ป 

-  ติ ด ต า ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

สถานการณโลกดานอุตสาหกรรม

อาหาร 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ

ตองการของผูประกอบการด าน

อุตสาหกรรมอาหาร 

- ประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ

ในสาขาท่ีเ ก่ียวของจากหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

-  เ อ ก ส า ร ข า ว ส า ร  ข อ มู ล ท า ง

อุตสาหกรรมอาหารจากรายงานวิจัย 

ห รื อ จ า ก ห น ว ย ง า น ร า ช ก า ร ท่ี

นาเช่ือถือ 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พ อ ใ จ ก า ร ใ ช บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการ 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงระบบอาจารยท่ีปรึกษาให

มุงผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา 

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เตรียม

ความพรอมดานการปรับตัว และ

เทคนิคการเรียนรู  

- มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาติดตาม

ผลการเรียนนักศึกษาอยางใกลชิด 

- จํานวนนักศึกษาคงอยูในปท่ี 2 ไม

นอยกวารอยละ 80  

- จํานวนนักศึกษาสอบผาน (ระดับ

คะแนนสะสมไมต่ํากวา 2.00) ในแต

ละช้ันป ไมนอยกวารอยละ 80  

- สงเสริมการใชความรูเพ่ือการแกไข

ปญหาในสถานการณจริง 

 

 

-  ปรับปรุ งการจัด โปรแกรมการ

ฝกงาน  เพ่ิมเติมกิจกรรมแกปญหา

ด าน เทคนิค เ บ้ืองตน  ของสถาน

ประกอบการท่ีฝกงาน 

- เริ่มโปรแกรมการฝกภาคสนามท่ีมี

กิจกรรมแกไขปญหาในปท่ี 4 ของการ

ใชหลักสูตร 

- ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอ

ผลงานของนักศึกษาใน ระดับ 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5  

- เพ่ิมทักษะการใชภาษาอังกฤษและ

ภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 

- กําหนดใหนักศึกษาช้ันป ท่ี 4 นํา

ผลงานวิจัยระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติใหมๆ ท่ีไดรับการตีพิมพ

ดวยภาษาอังกฤษมานําเสนอในช้ัน

เรียน 

- กําหนดรายวิชากลุมวิชาภาษาและ

การสื่อสาร  เ พ่ือให นักศึกษาไดมี

โอกาสเรียนรูภาษาอาเซียนเพ่ือใชใน

งานอาชีพ 

- ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา

สัมมนา ไมต่ํากวาระดับคะแนน C ไม

นอยกวารอยละ 80  

- มีจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

ในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม

นอยกวารอยละ 25 ของนักศึกษาแต

ละช้ันป 
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ใชระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาค

การศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซ่ึงเปน

ภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละ

รายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ              

ประจําคณะ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาให

เทากับภาคการศึกษาปกติ 
 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

   “ไมมี” 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน  

2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1    ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแตเดือน 

พฤษภาคม-ตุลาคม 

2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2       ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแตเดือน 

ตุลาคม-กุมภาพันธ 

2.1.3 ภาคฤดูรอน       ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแตเดือน 

มีนาคม-พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   

การรับนักศึกษาตองใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และขอบังคับ มทร.ลานนาท่ีประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 ทุกแผนการเรียนหรือสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน 

2.2.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคโนโลยีการ

อาหาร หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทุกแผนการเรียน โดยใชวิธีการเทียบโอนตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และขอบังคับ มทร.

ลานนาท่ีประกาศเพ่ิมเติม 
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   

              2.3.1 พ้ืนฐานความรูดานภาษาอังกฤษ หรือ ดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตรไมเพียงพอ  

              2.3.2 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกตาง

ไปจากเดิมท่ีคุนเคย มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีนักศึกษา ตองแบงเวลาใหเหมาะสม 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา ในขอ 2.3  

              2.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ืนฐานกอนเรียน 

2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 

2.4.3 มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน 

ใหคําปรึกษา แนะนํา 

2.4.4 มีคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือแกอาจารยท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการดูแลนักศึกษา เชนวันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตาม

การเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน 

2.4.5 มีนักวิชาการดานการศึกษาทําหนาท่ีแนะแนวการเรียน เชน การจับประเด็นจากการอาน

หนังสือ การจดโนต การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาท่ีมีปญหา และขอ

ความชวยเหลือ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตร 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 120 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 2  120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 3   120 120 120 

ชั้นปท่ี 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   120 120 
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2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

     วิชาเอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร      

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2  40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3   40 40 40 

ชั้นปท่ี 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   40 40 

2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

   วิชาเอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร      

   วิชาเอก เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ         

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2  40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3   40 40 40 

ชั้นปท่ี 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   40 40 

หมายเหตุ 1. วิชาเอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รับ 20 คน 

   2. วิชาเอก เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ รับ 20 คน 
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  2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

        วิชาเอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2  40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3   40 40 40 

ชั้นปท่ี 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   40 40 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา โดยมีรายรับและคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป  (หนวย : บาท)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ(หนวย : บาท) 

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาธรรมเนียมการศึกษา 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 47,500 50,000 52,500 55,000 57,500 

รวมรายรับ 61,500 64,000 66,500 69,000 71,500 

 

 

2.6.2 งบประมาณรายจาย(หนวย : บาท) 

รายละเอียด ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

เงินเดือน 13,370 14,039 14,740 15,477 16,251 

คาวัสด ุ 2,918 3,064 3,217 3,378 3,547 

คาใชสอย 14,342 15,059 15,812 16,603 17,433 

คาตอบแทน 10,333 10,850 11,392 11,962 12,560 

คาจางชั่วคราว 549 576 605 636 667 

เงินอุดหนุน 3,640 3,822 4,013 4,214 4,424 
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รายละเอียด ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

สาธารณูปโภค 1,823 1,914 2,010 2,110 2,216 

รายจายอ่ืนๆ 1,216 1,277 1,341 1,408 1,478 

รวม 48,191 50,601 53,130 55,788 58,576 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

          แบบชั้นเรียน 

          แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

          แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

          แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

          แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 

          อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2551  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีประกาศเพ่ิมเติม    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

3.   หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 127 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

 3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

  1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนวยกิต 

   1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 

   1.2) กลุมวิชาสุขภาพ 3 หนวยกิต 
   1.3) กลุมวิชาบูรณาการ 9 หนวยกิต 
  2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 6 หนวยกิต 

   2.1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

   2.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
 3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 91 หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 27  หนวยกิต 

  2) กลุมวิชาชีพบังคับ 49 หนวยกิต 

      2.1) วิชาแกน 28 หนวยกิต 

      2.2) วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 21 หนวยกิต 

      2.3) วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 21 หนวยกิต 

  3) กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต 

      3.1) วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 15 หนวยกิต 

      3.2) วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 15 หนวยกิต 

 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

  3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต    

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 12 หนวยกิต 

             1) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 9 หนวยกิต  

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 English for Everyday Communication 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน    3(3-0-6) 

 English for Working Skills 

       2) กลุมวิชาภาษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต  

GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Arts of Using Thai Language 

  1.2 กลุมวิชาสุขภาพ จํานวน 3 หนวยกิต 

  GEBHT601  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 

Activities for Health 

  1.3 กลุมวิชาบูรณาการ จํานวน 9 หนวยกิต   

GEBIN701  กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6)  

 Problem Solving and Thinking Process  

GEBIN702  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  

 Innovation and Technology  

GEBIN703  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 

 Art of Living 

2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 6 หนวยกิต โดยใหเลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

,กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาละ 3 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกศึกษาจํานวน 3 หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี้  

GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Necessary Information Technology in Daily Life 

GEBSC302  มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern of Concept and Scientific Techniques 
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GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 

  และการสรางนวัตกรรม  

 Scientific Methods for Research and Innovation 

GEBSC304  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Science for Health 

GEBSC305  สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

 Environment and Sustainable Development 

GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life 

GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6)

 Statistics and Basic Data Analysis 

  2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต 

จากรายวิชาตอไปนี้  

GEBSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Life and Social Skills Development 

GEBSO502  ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6)

 Introduction to Thai Politics, Society and Economy 

GEBSO503  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Human Relations 

GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 

 Human Potential Development and Positive Psychology 

GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Citizenship 

GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Cultural and Creative Economy 

GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม 3(3-0-6) 

 Psychology of organizational Management  

                     in Modern world 

GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Man and Ethics in 21st Century 
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  3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  91 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 27 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชา

ตอไปนี ้

FUNSC118 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

Physics for Agro- Industry 

3(2-3-5) 

FUNSC206 เคมีเชิงฟสิกส 

Physical Chemistry 

3(2-3-5) 

FUNSC207 เคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry 

3(2-3-5) 

FUNSC211 เคมีเบื้องตนสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  

Basic Chemistry for Agro - Industry 

3(2-3-5) 

FUNSC301 ชีววิทยา 

Biology 

3(2-3-5) 

FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป  

General Microbiology 

3(2-3-5) 

FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 

Statistics and Mathematics for Agriculture 

3(3-0-6) 

FUNMA121 แคลคูลัสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  

Calculus for Agro - Industry 

3(3-0-6) 

BSCFT013 

 

โภชนาการ 

Nutrition 

3(3-0-6) 

 2) กลุมวิชาชีพบังคับ 49 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

  2.1) วิชาแกน 28 หนวยกิต 

BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 

Food Processing 1 

3(2-3-5) 

BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร        2(2-0-4) 

 Food Industrial Plant Sanitation and Food Law  

BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 

Food Quality Control 

3(2-3-5) 

BSCFT007 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 

 Statistics and Experimental Designs for Agro- Industry 

BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1  

Food Engineering 1 

3(2-3-5) 
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BSCFT014 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 

Principle of Food Science and Technology 

2(2-0-4) 

BSCFT015 การประกันคุณภาพอาหาร  

Food Quality Assurance 

3(2-3-5) 

BSCFT016 เคมีอาหารเบื้องตน  

Basic Food Chemistry  

3(2-3-5) 

BSCFT017 จุลชีววิทยาอาหาร 

Food Microbiology 

3(2-3-5) 

BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

Food Product Development 

 

3(2-3-5) 

  2.2) วิชาชีพบังคับ 21 หนวยกิต 

   2.2.1) วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2 

Food Processing 2 

3(2-3-5) 

BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2  

Food Engineering 2 

3(2-3-5) 

BSCFT101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

Practical Skills in Food Science and Technology 1 

1(0-3-1) 

BSCFT102 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2 

Practical Skills in Food Science and Technology 2 

1(0-3-1) 

BSCFT103 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

Seminar in Food Science and Technology 

1(0-3-1) 

BSCFT105 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 3(0-6-3) 

 Special Problems in Food Science and Technology 

BSCFT147 เคมีของผลิตภัณฑอาหาร                                                    3(2-3-5) 

 Chemistry of Food Products 

  

และใหเลือกศึกษา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCFT106 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 6(0-40-0) 

 Independent Study in Food Science and Technology     

BSCFT107 ฝกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(0-40-0) 

 Job Internship in Food Science and Technology             
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BSCFT108 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Food Science and Technology  

BSCFT145 ฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1  3(0-40-0)  

 Field Experience in Food Science and Technology 1        

BSCFT146 ฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2  3(0-40-0) 

 Field Experience in Food Science and Technology 2 

 

  2.2.2) วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ   

BSCFT142 การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจอาหาร 3(2-3-5) 

 Digital Marketing for Food Business  

BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship in Food Business and Business Plan 

BSCFT302 องคการและการจัดการธุรกิจอาหาร 2(2-0-4) 

 Organization and Food Business Management  

BSCFT303 พฤติกรรมผูบริโภคและวิถีชีวิตแบบปกติใหม 3(3-0-6) 

 Consumer Behavior and New Normal  

BSCFT304 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 1(0-3-1) 

 Seminar in Food Technology and Business Operation 

BSCFT305 ฝกงานทางเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 6(0-40-0) 

 Job Internship in Food Technology and Business Operation 

BSCFT306 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ          3(0-6-3) 

 Special Problems in Food Technology and Business Operation 

 

  3) กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต 

  3.1) วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

BSCFT109 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

Selected Topics in Food Science and Technology 

3(3-0-6) 

BSCFT110 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ  

Coffee Technology 

3(2-3-5) 

BSCFT111 เทคโนโลยีการผลิตไวน 

Oenology  

3(2-3-5) 

BSCFT112

  

เทคโนโลยีขนมหวาน 

Confectionery Technology  

3(2-3-5) 
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BSCFT113 เทคโนโลยีขนมอบ 

Bakery Technology 

3(2-3-5) 

BSCFT114 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 

Fat and Oil Technology 

3(2-3-5) 

BSCFT115 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 

Beverage Technology 

3(2-3-5) 

BSCFT117 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

Biotechnology in Food 

3(2-3-5) 

BSCFT119 เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 

Dairy and Dairy Products Technology 

3(2-3-5) 

BSCFT122 เทคโนโลยีผักและผลไม  

Fruit and Vegetable Technology 

3(2-3-5) 

BSCFT123 เทคโนโลยีหมักดอง 

Fermentation Technology 

3(2-3-5) 

BSCFT124 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

Post-harvest Technology 

3(2-3-5) 

BSCFT125 เทคโนโลยีอาหารพ้ืนบาน  

Local Community Food Technology 

3(2-3-5) 

BSCFT126 นวัตกรรมอาหาร  

Food Innovation 

3(2-3-5) 

BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร 

Food Packaging  

3(2-3-5) 

BSCFT129 อาหารเสริมสุขภาพ  

Functional Foods 

3(2-3-5) 

BSCFT130 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 

Industrial Safety and Environmental Management 

3(3-0-6) 

BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหารขนาดยอม 

SME’s Food Business Management 

3(3-0-6) 

BSCFT133 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

Sensory Evaluation 

3(2-3-5) 

BSCFT134 การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร 

Shelf-life Evaluation of Food Product 

3(2-3-5) 
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BSCFT136 เทคโนโลยีชาและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 Tea Technology and Products  

BSCFT137 เทคโนโลยีแปงจากธัญพืชและการประยุกตใช 3(2-3-5) 

 Cereal Starch Technology and Application  

BSCFT138 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Meat and Fishery Products Technology  

BSCFT139 โซอุปทานและโลจิสติกสอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Agro Industrial Supply Chain and Logistics  

BSCFT140 เทคโนโลยีโกโก 3(2-3-5) 

 Cocoa Technology  

BSCFT141 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกาแฟ 3(2-3-5) 

 Coffee Sensory Evaluation   

BSCFT142 การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจอาหาร 3(2-3-5) 

 Digital Marketing for Food Business  

BSCFT143 นวัตกรรมการกําหนดอาหารทันสมัย 3(2-3-5) 

 Innovative Dietetics Modern Food  

BSCFT144 เทคโนโลยีการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหง          3(2-3-5) 

 Processing Technology and Development of 

Intermediate Moisture Food Product 

 

BSCFT210 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

Agro-Industrial Plant Management 

3(3-0-6) 

BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ                       3(3-0-6) 

Entrepreneurship in Food Business and Business Plan 

 

3.2) วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

 Food Packaging  

BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหารขนาดยอม 3(3-0-6) 

 SME’s Food Business Management  

BSCFT133 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5) 

 Sensory Evaluation  

BSCFT139 โซอุปทานและโลจิสติกสอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Agro Industrial Supply Chain and Logistics  
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BSCFT310 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Food Technology and Business Operation 

BSCFT311 ธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย 3(2-3-5) 

 Organic Farming Food Business  

BSCFT312 ธุรกิจอาหารเพ่ืออนาคต 3(2-3-5) 

 Future Food Business  

BSCFT313 ธุรกิจผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3-5) 

 Bakery Business  

BSCFT314 ธุรกิจผลิตภณัฑเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

 Beverage business  

BSCFT315 ธุรกิจแปรรูปน้ํานมและผลิตภัณฑนม 3(2-3-5) 

 Milk and Dairy Processing Business  

BSCFT316 ธุรกิจผลิตภัณฑเนื้อสัตวและไข 3(2-3-5) 

 Meat and Egg Business  

BSCFT317 ธุรกิจผลิตภัณฑผักและผลไม 3(2-3-5) 

 Vegetable and Fruit Product Business 

BSCFT318 การสงเสริมการขาย 3(3-0-6) 

 Sales Promotion  

 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาท่ีเปด

สอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

1. สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา หรือ 

2. สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ หรือ 
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3. รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ดังนี้ 

3.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

 English in the Digital World 

GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม    3(3-0-6) 

 English for Engineering 

GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

 English for Business Career 

GEBLC109  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

GEBLC110  สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Japanese Conversation 

GEBLC111  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

GEBLC112  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Burmese 

GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 Report Writing and Presentation 

GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Literature 

GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Foreigners 

      3.2 กลุมวิชาสุขภาพ  

GEBHT602  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise for Health 

GEBHT603  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports for Health 

GEBHT604  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Recreation for Health Promotion 

       3.3 กลุมวิชาบูรณาการ  

GEBIN704  สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย 3(3-0-6) 

 Aesthetics and Human Growth  
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 3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 

 3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC หมายถึง  อักษรยอช่ือปริญญา/อักษรยอช่ือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 MM  หมายถึง  อักษรช่ือหลักสูตร/ช่ือกลุมวิชา 

 G หมายถึง  วิชาเอก แทนดวยตัวเลข 1 - 4  

 XX หมายถึง  ลําดับท่ีของวิชาในวิชาเอก แทนดวยตัวเลข 01 - 99 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

1) GEB : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไประดับปริญญาตรี 

   SO : กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

   SC : กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   LC : กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

   HT : กลุมวิชาสุขภาพ 

   IN : กลุมวิชาบูรณาการ 

  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   MA : กลุมวิชาทางคณิตศาสตร 

   SC : กลุมวิชาทางวิทยาศาสตร 

  3) BSC  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 

AG : เกษตรศาสตร    

CT : เทคโนโลยีสารสนเทศ  

CS : วิทยาการคอมพิวเตอร 

   FM : เครื่องจักรกลเกษตร  

   FT : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

   FB : เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ  

  4) G : วิชาเอก 

1 - 2 : วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

3 : วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 

  3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 

T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

P หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 

E หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนคนควานอกเวลา 
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3.1.5   แสดงแผนการศึกษา 

       3.1.5.1 วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6) - 

FUNMA121 แคลคูลัสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) - 

 Calculus for Agro - Industry   

FUNSC211 เคมีเบื้องตนสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3(2-3-5) - 

 Basic Chemistry for Agro - Industry   

FUNSC301 ชีววิทยา 3(2-3-5) - 

 Biology   

BSCFT014 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4) - 

 Principle of Food Science and Technology   

BSCFT101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 1(0-3-1) - 

 Practical Skills in Food Science and Technology 1   

หนวยกิตรวม 21  
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 5 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 3(3-0-6) - 

FUNSC118 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) - 

 Physics for Agro - Industry   

FUNSC207 เคมีวิเคราะห 3(2-3-5) - 

 Analytical Chemistry   

FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) - 

 General Microbiology   

BSCFT102 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2 1(0-3-1) BSCFT101 

 Practical Skills in Food Science and Technology 2  ทักษะวิชาชีพฯ 1 

หนวยกิตรวม 19  
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ปการศึกษาท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 8 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 9 3(3-0-6) - 

FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) - 

 Statistics and Mathematics for Agriculture   

FUNSC206 เคมีเชิงฟสิกส 3(2-3-5) - 

 Physical Chemistry   

BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) - 

 Food Processing 1   

BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมาย

อาหาร 

2(2-0-4) - 

 Food Industrial Plant Sanitation and Food Law   

หนวยกิตรวม 20  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 10  3(3-0-6) - 

BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5) BSCFT002 

 Food Processing 2  การแปรรูปอาหาร 1 

BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) - 

 Food Quality Control   

BSCFT017 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-5) - 

 Food Microbiology   

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E)  

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18  
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ปการศึกษาท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFT007 
สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรม

เกษตร  3(2-3-5) 

- 

 Statistics and Experimental Designs for Agro- 

Industry  

 

BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) - 

 Food Engineering 1   

BSCFT015 การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) - 

 Food Quality Assurance   

BSCFT016 เคมีอาหารเบื้องตน 3(2-3-5) - 

 Basic Food Chemistry   

BSCFTXXX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) - 

BSCFTXXX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-5) BSCFT011 

 Food Engineering 2  วิศวกรรมอาหาร 1 

BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) - 

 Food Product Development   

BSCFT147 เคมีผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) - 

 Chemistry of Food Products   

BSCFTXXX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E)  

BSCFTXXX วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E)  

BSCFTXXX วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18  
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ปการศึกษาท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFT013 โภชนาการ 3(3-0-6) - 

 Nutrition   

BSCFT103 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-1) - 

 Seminar in Food Science and Technology   

BSCFT105 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 3(0-6-3) - 

 Special Problems in Food Science Technology   

หนวยกิตรวม 7  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFT106 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(0-40-0) - 

 Independent Study in Food Science and 

Technology หรือ  

 

BSCFT107 ฝกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(0-40-0) - 

 Job Internship in Food Science and Technology

หรือ  

 

BSCFT108 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(0-40-0) - 

 Cooperative Education in Food Science and 

Technology หรือ  

 

หนวยกิตรวม 6  
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3.1.5.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 
 

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6) - 

FUNMA121 แคลคูลัสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) - 

 Calculus for Agro - Industry   

FUNSC211 เคมีเบื้องตนสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3(2-3-5) - 

 Basic Chemistry for Agro - Industry   

BSCFT014 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4) - 

 Principle of Food Science and Technology   

BSCFT302 องคการและการจัดการธุรกิจอาหาร 2(2-0-4) - 

 Organization and Food Business Management   

หนวยกิตรวม 16  
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6) - 

FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) - 

 Statistics and Mathematics for Agricultural   

FUNSC207 เคมีวิเคราะห 3(2-3-5) - 

 Analytical Chemistry   

FUNSC301 ชีววิทยา  3(2-3-5) - 

 Biology   

BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 3(3-0-6)  

 Entrepreneurship in Food Business and 

Business Plan 

  

หนวยกิตรวม 18  
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ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6) - 

FUNSC118 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) - 

 Physics for Agro - Industry   

FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) - 

 General Microbiology   

BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) - 

 Food Processing 1   

BSCFT303 พฤติกรรมผูบริโภคและวิถีชีวิตแบบปกติใหม 3(3-0-6)  

 Consumer Behavior and New Normal   

หนวยกิตรวม 18  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 8 3(3-0-6) - 

FUNSC206 เคมีเชิงฟสิกส 3(2-3-5) - 

 Physical Chemistry   

BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมาย

อาหาร 

2(2-0-4) - 

 Food Industrial Plant Sanitation and Food Law   

BSCFT016 เคมีอาหารเบื้องตน 3(2-3-5) - 

 Basic Food Chemistry   

BSCFT017 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-5) - 

 Food Microbiology   

BSCFT142 การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจอาหาร 3(2-3-5)  

 Digital Marketing for Food Business   

หนวยกิตรวม 20  
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ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 9 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 10 3(3-0-6) - 

BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) - 

 Food Quality Control   

BSCFT007 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร  3(2-3-5) - 

 Statistics and Experimental Designs for  

Agro- Industry  

 

BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) - 

 Food Engineering 1   

BSCFT015 การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) - 

 Food Quality Assurance   

XXXXXXXX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 21  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) - 

 Food Product Development   

BSCFT304 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 1(0-3-1)  

 Seminar in Food Technology and Business 

Operation  

 

XXXXXXXX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E)  

XXXXXXXX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E)  

XXXXXXXX วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E)  

XXXXXXXX วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 16  
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ปการศึกษาท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFT013 โภชนาการ 3(3-0-6) - 

 Nutrition   

BSCFT306 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 3(0-6-3) - 

 Special Problems in Food Technology and Business 

Operation  

 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E)  

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 12  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFT305 ฝกงานทางเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 6(0-40-0) - 

 Job Internship in Food Technology and Business 

Operation 
 

 

หนวยกิตรวม 6  
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1.1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 English for Everyday Communication  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน

การฟง พูด อาน เขียน เพ่ือใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมตางๆ 

Study vocabulary, expressions, and structures of English. Develop listening, 

speaking, reading, and writing skills in English, in order to communicate on 

daily basis, in accordance with social and cultural contexts. 

 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ โดยเนนหลักการฟง การพูด การอาน 

การเขียน การสรุปความ และการนําเสนอในบริบททางวิชาการ  

Study vocabulary, expressions, and structures of English emphasized on 

principles of listening, speaking, reading, and writing. Practice summarizing 

and giving presentation in an academic context. 

 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน                                            3(3-0-6) 

English for Working Skills 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือการสื่อสารและการทํางานในสาขาวิชาชีพ 

Study English vocabulary, expressions, and structures used in professional 

development. Practice listening, speaking, reading, and writing skills in 

English in order to communicate and work in a professional context. 
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GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 

Arts of Using Thai Language 

3(3-0-6) 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารดวยการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการคิดอยางมีระบบรวมกับการสื่อสารอยางสรางสรรค โดยมีศิลปะในการฟง 

การอาน การพูด และการเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใชภาษาไทยใน

ฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ  

 Study formats and strategies for effective communication in Thai language. 

Develop systematic thinking and creative communication skill. Master the 

arts of listening, reading, speaking, and writing suitable for the 21st century 

skills.  

 

    1.2) กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ         3(2-2-5) 

 Activities for Health  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค

และการควบคุมน้ําหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องตน วิทยาศาสตรการกีฬา สมรรถภาพ

ทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

 

 

 

 

Study and Practice in enhancing knowledge relating to physical education 

and health; nutritional diet; consumption behavior and weight control; 

first aid; sport science; physical fitness. Create fitness training programs, 

and practice healthy exercise activities. 
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 1.3) กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) 

 Problem Solving and Thinking Process  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN101 กระบวนการคิดและการแกปญหา    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝกคิดแบบตางๆ ทักษะการ

คิดเพ่ือการแกปญหา หลักการใชเหตุผล การสรางแรงบันดาลใจ กระบวนการคิดและ

แกปญหาโดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม

เปนกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and processes for developing 

different types of critical thinking, reasoning principles, and inspiration 

initiation. Practice problem-solving skills by applying local wisdom, Thai 

wisdom, modern innovation and technology as a case study. 

  

GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 

 Innovation and Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กระบวนการสรางและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลย ีความสัมพันธระหวางมนุษย  

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ฝกกระบวนการออกแบบนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับมนุษยในปจจุบัน  

 

 

Study social change and evolution of science and technology, process of 

creating and designing innovation and technology, the relationship 

between humans and innovation and technology, and the impact of 

innovation and technology on society and the environment.   Practice 

the process of designing innovations that are relevant to modern human 

life. 
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GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต     3(3-0-6) 

 Art of living   

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN103 ศิลปะการใชชีวิต  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับการบูรณาการศาสตรเพ่ือเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ

สังคมโลก มีจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม การตอตานทุจริตและคอรัปชั่น 

ทักษะการคิดเชิงระบบ รูเทาทันเทคโนโลยี การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปน

บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีพึงประสงค สามารถเรียนรูและวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม

แหงการเรียนรู 

Study integration science to gain a better understanding of changes in 

Thai and global society, ethics, social responsibility, anti-corruption, and 

system thinking abilities. Acquire digital literacy skills and learn how to 

live an environmentally friendly life. Learn and plan a suitable life in 21st 

Century society 

 

     1.4) วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก 

          1.4.1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     

GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Necessary Information  Technology in Daily  Life  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครือขายอินเตอร เนต สื่อดิจิ ทัล สื่อสังคมออนไลน พาณิชย อิเล็กทรอนิกส  

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐ การใชเทคโนโลยีสื่อประสม และการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนเบื้องตน ความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กฎหมายการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 study about definition, importance and components of information 

technology, the internet, digital media, social networking, e- commerce, 

internet of things (IOT), artificial intelligence (AI), multimedia technology 

and necessary application programs, internet threats and security and 

Computer - Related Crime Act B.E. 2550. 
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GEBSC302 มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern of Concept and Scientific Techniques  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับองคความรูทางวิทยาศาสตร ประเภทความรูทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลทาง

วิทยาศาสตร การบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตรและวิธีคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Study scientific knowledge, scientific process types, science skills, 

scientific data analysis, scientific principle integration, and Design 

Thinking to solve everyday problems  

 

GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Scientific Methods for Research and Innovation  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC104 การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

                                       เพ่ือทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางดานการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผล  โดยใช

กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการนําทักษะ

ไปประยุกตใชในการวิจัยหรือสรางสรรคนวัตกรรม 

Study and practice skills in collecting, analyzing, and summarizing data 

using scientific methods and apply skills to research or innovation. 

 

GEBSC304  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ    3(3-0-6) 

 Science for Health  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรสุขภาพและการพัฒนาวิทยาศาสตรดานสุขภาพ อาหาร

เพ่ือสุขภาพและสารปนเปอนในอาหาร การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน และ

ผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพ การใชเครื่องสําอางและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ

การดูแลสุขภาพ การใชยารักษาโรคเบื้องตน โรคสําคัญและโรคอุบัติใหม ท่ีมี

ผลกระทบทางสังคมและการปองกัน แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม  
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Study and Understand health science and health science development, 

healthy food and food contamination, daily chemical use and its effects 

on health, cosmetic use and modern health technology, the use of 

primary therapeutic drugs, major and emerging diseases with social 

implications and prevention, and holistic health promotion concepts. 

 

GEBSC305  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

 Environment and Sustainable Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC106 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศและความสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน กฎหมายสิ่งแวดลอม

เบื้องตน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  

แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร การเลือกใชแหลงพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสีเขียว 

นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Study and Improve understanding of natural resources, environment, 

ecosystems, and interactions between living things and the environment. 

Recognize current environmental issues, climate change, environmental 

impact analysis, and an introduction to environmental law. Investigate 

scientific approaches to the sustainable use of natural resources and 

environmental protection to be able to select an environmentally 

friendly energy source, green technology, innovation, and modern 

technology for nature and environmental conservation. 
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GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินโดยใชตรรกศาสตร  คณิตศาสตรการเงินและเบี้ย

ประกัน   นําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน  และนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและสถิติ 

Study in Examine logic-based decision-making, mathematics, finance, 

and insurance premiums. Be able to apply math and statistics knowledge 

in everyday situations. Utilize computer programs to aid in mathematical 

and statistical processing. 

 

GEBSC402  สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Statistics and Basic Data Analysis  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐาน และบทบาทของสถิติในชีวิตประจําวัน การสืบคน

ขอมูลและสารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลแบบตางๆ การ

วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การแปลความหมายขอมูล การ

ประยุกตใชสถิติในวิชาชีพ และชีวิตประจําวัน การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

Study Investigate fundamental knowledge and the role of statistics in 

daily life, search engine and data collection. Practice presentation of 

various types of information. Understand statistical analysis, both 

descriptive and inferential. Be able to interpret data and apply statistics 

in the workplace and daily life. Utilize computer program to analyze key 

data. 
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           1.4.2) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    

GEBSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Life and Social Skills Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับปรัชญา ทักษะการใชชีวิต คุณคาแหงความเปนมนุษย และหลักธรรม

ในการดํารงชีวิต การพัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม

ไทย  การมีจิตสํานึกตอสวนรวม   ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ และสราง

สัมพันธภาพ การทํางานเปนทีม การสรางผลิตผลในการทํางาน และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 Study the philosophy and understand important life skills, human 

value, and moral principles for living. Recognize and develop attitude, 

role, duty, and responsibility towards oneself and others. Participate in 

social and Thai cultural activities. Raise awareness of public 

consciousness. Understand professional ethics and how to deal with 

emotional states. Build relationships in working as a team, and work 

more productively 

  

GEBSO502 ความรูเบ้ืองตนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6) 

 Introduction to Thai Politics, Society and Economy  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 

 

 

ศึกษาเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการเมือง ความสัมพันธของการเมือง

ท่ีมีตอสังคมและระบบเศรษฐกิจ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศไทย สังคมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงรวมสมัย การพัฒนา

ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม 

Study and Understand meanings and importance of politics.  Examine 

relationship of politics toward society and economy, trends of changes 

in politics, society, and economy in Thailand.  Studysociology and 

contemporary changes in society. Recognize importance of citizenship 

and social responsibility development. 
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GEBSO503 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Human Relations  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การศึกษาเก่ียวกับ

ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ทฤษฎี ท่ีเ ก่ียวของกับมนุษยสัมพันธใน

ชีวิตประจําวันและการทํางาน มนุษยสัมพันธกับความเปนผูนํา การบริหารความ

ขัดแยง  การติดตอสื่อสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธ 

 Study significance of human relations. Investigate the nature of human 

behavior, as well as the theory of human relations in daily life and at 

work. Recognize the connection between humans and leadership. 

Discover one’s personality and social etiquette. Learn about conflict 

resolution and communication in order to improve interpersonal 

relationships.  

 

GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 

 Human Potential Development and Positive Psychology  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการบริหารงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนา

คุณลักษณะทางบวกของมนุษย เชน ความคิดสรางสรรค  ความหวัง  การมองโลก

ในแงดี  ความสามารถในการปรับตัวและความสัมพันธระหวางบุคคล การประยุกต

ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความหมายโดยสงเสริมใหนักศึกษา

เกิดการเรียนรูผานตัวแบบท่ีปรากฏในสื่อตาง ๆ 

Study how to nurture positive human potential traits like creativity, 

hope, optimism, adaptability, and interpersonal relationships. Apply 

psychological theory to real-life situations and encourage students to 

learn from role models appearing on social media. 
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GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Citizenship  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย คุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลท่ีดี ความรูดิจิทัล การ

สื่อสารในสังคมดิจิทัล อัตลักษณและตัวตน ความเปนสวนตัวและปลอดภัย การ

กลั่นแกลงบนสื่อดิจิทัล มารยาทและวิจารณญาณบนสื่อดิจิทัล สิทธิ กฎหมายและ

จริยธรรมสําหรับดิจิทัล การรูเทาทันสื่อ ทักษะและองคประกอบการวิเคราะหสื่อ

เพ่ือการรูเทาทัน และการเปนผูประกอบการในโลกดิจิทัล 

Study and Understand the definitions of digital identity and 

existentialism, as well as the characteristics of good digital citizenship 

and digital knowledge. Discover how to communicate in a digital age. 

Recognize and comprehend privacy and security issues, bullying on 

digital media, digital media etiquette and discretion, rights, laws, and 

ethics for digital media literacy. Improve media literacy skills and 

knowledge by learning how to be a digital entrepreneur. 

 

GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Cultural and Creative Economy  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความรู และพัฒนาการของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน ทุน

ทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของไทย  ความหมาย ความสําคัญ 

ประเภท องคประกอบของเศรษฐกิจสรางสรรค นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคของไทย ตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมไทยกับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสรางสรรค 

 

 

 

 

 

Study and Gain knowledge in developing of Thai culture, local culture, 

cultural capital, and the cultural heritage of Thailand. Discover and 

learn about the meaning, importance, types, components, and the 

Creative Economy Development Policy of Thailand as a creative 

economy model, as well as Thai culture as a driving force of the 

creative economy. 
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GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชา 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) แนวคิดพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลท่ี ๑o) หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา และการนอมนําศาสตรพระราชามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

study about meaning, concepts, principles, and practices of the King's 

science. Understand the concept of the royal throne of His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej (Rama 9), and the concept of the royal throne 

of His Majesty King Maha Vajiralongkorn (Rama 10). Discover the King's 

principles and be able to apply the King's science in daily life in order 

to lead to sustainable development goals. 

 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม 3(3-0-6) 

 Psychology of organizational Management in Modern 

world  

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการของจิตวิทยาองคการ ระบบองคการ การ

บริหารจัดการในองคการท้ังในระดับบุคคล กลุม และองคกร  การเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางบุคคลเชิงพฤติกรรมในการทํางาน ปจจัยทางดานจิตวิทยาท่ี

มีผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน การบริหารจัดการความขัดแยงและการ

เปลี่ยนแปลงในองคการ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานและคุณคาของบุคคล

ในองคการ รวมท้ังเรียนรูเก่ียวกับกลยุทธและเทคนิคในการบริหารจัดการองคการ

อยางมีประสิทธิภาพในสังคมยุคใหม 
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Study and Recognize the meaning, scope, and principles of 

organizational psychology, organizational systems, and organizational 

management at the individual, group, and organizational levels. 

Examine individual differences in behavior at work. Investigate the 

psychological factors that influence conflict management and 

organizational change. Improve the efficiency and value of individuals 

in the organization while also learning about strategies and techniques 

for effective organizational management in today's society. 

  

GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Man and Ethics in 21st Century    

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาการกําเนิดชีวิตมนุษย คุณคาและเปาหมายของชีวิต การพัฒนาสูความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ  แนวคิด ทฤษฏี จริยธรรมในทัศนะของปรัชญาและศาสนา 

จริยธรรมวิชาชีพ  ปญหาจริยธรรมในสังคมไทยและการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

ในศตวรรษท่ี 21 

Study the origins of human life, values and goals of life, the 

development of a complete human being, concepts, theories, and 

ethics from the viewpoint of philosophy and religion. Understand 

professional ethics and ethical issues in Thai society, as well as anti-

corruption in the twenty-first century. 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

FUNSC118 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 

 Physics for Agro- Industry 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC103 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับ จลศาสตร พลศาสตร กลศาสตรของไหล 

คลื่น เสียงและแสง ทฤษฎีจลนของกาซและเทอรโมไดนามิกส ไฟฟากระแสตรง

และไฟฟากระแสสลับ ทัศนศาสตรและอิเล็กทรอนิกส โดยการสอนจะเนนท่ี

หลักการท่ีสําคัญทางฟสิกสรวมถึงการสรางทักษะในการวิเคราะหและคํานวณเพ่ือ

แกปญหาดานอุตสาหกรรมเกษตร 

 Study and Practice of dynamics fluid mechanics, waves, sound and 

light, kinetic theory of gases and thermodynamics, direct current and 

alternating current, optics and electronics. Teaching focuses on the 

main principle of Physics including building or creative skills of analytic 

and calculation for solving Agro-industry problems. 

 

FUNSC206 เคมีเชิงฟสิกส 3(2-3-5) 

 Physical Chemistry 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC109 เคมีเชิงฟสิกส 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับ กฎและทฤษฎีของแกส อุณหพลศาสตร จลนศาสตร

เคมี สมดุลระหวางเฟส สารละลายอิเล็กโทรไลต พ้ืนฐานทางสเปกโทรสโกป 

 Study and Practice of law and theory of gas, thermodynamics, 

chemical kinetic, phase equilibrium, electrolyte solution, basic of 

spectroscopy. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

FUNSC207 เคมีวิเคราะห 3(2-3-5) 

 Analytical Chemistry 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC110 เคมีวิเคราะห 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับหลักท่ัวไปของเคมีวิเคราะห หนวยทางเคมี สมดุลไอ

ออนิก ในสารละลายน้ํา เคมีไฟฟา การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบ

ตกตะกอน การไทเทรตแบบการเกิดสารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบ

ปฏิกิริยารีด็อกซ และการวิเคราะหไอออน 

 Study and Practice of the principle of analytical chemistry, chemical 

units, ionic equivalence in aqueous solution, electrochemical, acid-

base titration, precipitated titration, complexometric titration, redox 

titration, and ion analysis. 

 

FUNSC211 เคมีเบ้ืองตนสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 

 Basic Chemistry for Agro - Industry  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี 

สารละลาย กรด เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี 

สเตอริโอเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ 

Study and Practice of atomic structure and periodic, chemical bond, 

solution, acid-base, salt, chemical reaction, rate of chemical reaction 

and chemical equilibrium, stereochemistry, hydrocarbon compound 

and derivatives. 

 

FUNSC301 ชีววิทยา                                                                        3(2-3-5) 

 Biology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC112 ชีววิทยา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับเซลล เนื้อเยื่อ โครงสรางของสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยาข้ัน

พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธาน

ของสิ่งมีชีวิต  
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 Study and Practice of cell, tissues, structure of organisms, basic 

physiology of organism, ecology, biodiversity and taxonomy of 

organisms. 

  

FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(2-3-5) 

 General Microbiology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC113 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับความสําคัญทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา และ

โครงสรางของจุลินทรีย  การจําแนกจุลินทรีย  การดํารงชีพและเมแทบอลิซึมของ

จุลินทรีย   การสืบพันธุ และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ฟงไจ ไวรัส                 

ริคเกตเซีย และ แคลมายเดีย โรคและภูมิคุมกัน จุลชีววิทยาประยุกต 

 Study and Practice of the importance of microorganism, morphology 

and structure of microorganisms, microbial classification, living and 

metabolism of microorganism, reproduction and growth of bacteria, 

fungi, virus rickettsia and chlamydia, disease and immunity, applied 

microbiology. 

 

FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร  3(3-0-6) 

 Statistics and Mathematics for Agriculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC206 สถิติและคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับระบบจํานวนจริง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ความรูพ้ืนฐานทาง

สถิติ ความนาจะเปน การแจกแจงของตัวแปรสุมท่ีสําคัญ การประมาณคาและการ

ทดสอบสมมติฐานคาเฉลี่ยกลุมเดียวและสองกลุม การวิเคราะหความแปรปรวน 

การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ

การเกษตร 

 Study of real number system, ratio, proportion and percentage, 

preliminary statistics, probability, distribution of important random 

variable, estimation and hypothesis testing of one and two sample 

means, analysis of variance, regression and correlation analysis, using 

statistical package for agriculture. 
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FUNMA121 แคลคูลัสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Calculus for Agro - Industry  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชัน ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของ

ฟงชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย อนุพันธยอยและการประยุกตอนุพันธ ปริพันธ

และเทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตทางอุตสาหกรรมเกษตร  

Study of functions, functions of several variables, limits and continuity 

of functions, derivative of algebraic functions and transcendental 

functions, partial derivatives and applications, integral and techniques 

of integration, definite integral and applications in Agro - Industry. 

   

BSCFT013 โภชนาการ  3(3-0-6) 

 Nutrition 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT301 โภชนาการ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาคุณสมบัติและโครงสรางของสารชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก คารโบไฮเดรต ลิพิด  

กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลิ อิก เอนไซม  ฮอร โมน และกระบวนการ                

เมแทบอลิซึมภายในรางกาย ชนิดและความสําคัญของสารอาหาร การยอย และ

การดูดซึมสารอาหาร สารพิษในอาหาร ความตองการสารอาหารและพลังงาน  

การเปลี่ยนแปลงสารอาหารระหวางการแปรรูป อาหารเพ่ือสุขภาพ ฉลาก

โภชนาการ การคํานวณคุณคาทางอาหาร สภาวะทางโภชนาการสําหรับบุคคลใน

ภาวะตางๆ ความตองการอาหารและสมดุลพลังงาน อาการและโรคท่ีเกิดจาก

ความผิดปกติของการบริโภคอาหาร 

 Study on properties and structure of biomolecules including 

carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, nucleic acids, enzymes, 

hormones and metabolic processes in the body; the type and 

importance of nutrients; digestion and absorption of nutrients; toxins 

in food nutrient and energy needs; changes in nutrients during 

processing; healthy food, nutrition labels, nutritional calculation, 

nutritional status for people in various conditions; symptoms and 

diseases caused by disorders of consumption. 
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2.2) กลุมวิชาชีพบังคับ 

2.2.1) วิชาแกน 

BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-3-5) 

 Food Processing 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน :   ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับคุณลักษณะท่ัวไปของวัตถุดิบ การจัดการและการ

เตรียมวัตถุดิบเพ่ือผลิต   ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดยวิธีการควบคุม

ปริมาณความชื้น การใชเกลือ การใชน้ําตาลและการคํานวณปริมาณน้ําตาลท่ีตอง

ใชดวยวิธี Pearson ’s square การหมักดอง การรมควัน การควบคุมอุณหภูมิ 

และการใชวัตถุเจือปนในอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการแปรรูป

อาหาร 

 Study and practice of raw material characteristics; preparation and 

management of raw materials for industrial production; food 

processing methods such as moisture controlling, salting, sugaring and 

calculation amount of adding sugar by Pearson’s square method, 

fermentation, smoking, temperature controlling, food additive using; 

changes in food products during processing. 

 

BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร 2(2-0-4) 

 Food Industrial Plant Sanitation and Food Law 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาการออกแบบโรงงานและการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล  สุขลักษณะในการผลิตอาหาร  การเก็บรักษา และ

การขนสงอาหาร สุขลักษณะสวนบุคคล กลไกการทําความสะอาดและการฆาเชื้อ 

การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การจัดการน้ําใชในโรงงาน การจัดการของเสีย 

และกฎหมายอาหาร 

 Study of sanitary plant design and plant equipment installation; 

hygiene in food production, storage and transportation of food; 

personal hygiene, mechanical cleaning and disinfection, insect and 

pest control, water treatment and waste management in the plant; 

food laws and regulations. 
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BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) 

 Food Quality Control 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติในหัวขอท่ีเก่ียวของกับคุณภาพและมาตรฐานอาหาร หลักการ

ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  ลักษณะคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

ของอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การใชสถิติและการสุม

ตัวอยางในการควบคุมคุณภาพอาหาร 

 Study and practice on topics related to quality and food standard, 

principle of quality control in food industry, food quality attributes 

and determination, sensory evaluation, statistical and sampling for 

food quality control. 

 

BSCFT007 

 

สถิติ และการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

 

3(2-3-5) 

 Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการการวางแผนการทดลอง การเปรียบเทียบ

ความแตกตางเฉลี่ย แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แผนการทดลองสุมในบล็อก 

แผนการทดลองแบบลาตินสแควร  แผนการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล               

การวิเคราะห ความแปรปรวน ความถดถอย และสหสัมพันธ การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูล แผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

 Study and practice on the principle of experimental designs, 

comparison of means, Complete Randomized Design ( CRD) , 

Randomized Complete Block Design (RCBD), Latin Square Design (LSD), 

Factorial Experiment, Analysis of Variance (ANOVA), regression analysis 

and correlation, computer program for data analysis and experimental 

design in agro-Industry. 
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BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1  3(2-3-5) 

 Food Engineering 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรู เบื้องตนในงานวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการแปรรูปอาหาร หนวยวัดและการแปลงหนวย อุณหพลศาสตร สมดุล

มวล สมดุลพลังงาน กลศาสตรของไหล การถายเทความรอนและมวลสาร ระบบ

ทําความเย็นและการแชเยือกแข็ง 

 Study and practice on topics related to introduction to food 

engineering, units of measurement and conversion, thermodynamics,  

mass and energy balance,  fluid mechanics, heat and mass transfer, 

chilling and freezing 

 

BSCFT014 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 Principle of Food Science and Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT001 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับองคประกอบ การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา วิธีการ

แปรรูป การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ

อาหาร บรรจุภัณฑอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารเบื้องตน 

 Study on topics related to fundamental science of food: food 

composition, food deterioration, food storage for safety and quality, 

food processing methods, food quality control and inspection, food 

packaging, food safety and basic of food product development. 
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BSCFT015 การประกันคุณภาพอาหาร  3(2-3-5) 

 Food Quality Assurance  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT006 การประกันคุณภาพอาหาร  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการประกันคุณภาพ 

หลักการจัดการอาหารปลอดภัย และความรูเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพตางๆ 

ในอุตสาหกรรมอาหารตามหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะระบบ GHP, HACCP, 

ISO 22000 และ Halal ท่ีใชจัดการความปลอดภัยในอาหาร 

 Study and practice on topics related to definition and importance of 

quality assurance system, principles of food safety management,  

knowledge of quality assurance systems in food industry; especially 

GHP, HACCP, ISO 22000 and Halal.  

 

BSCFT016 เคมีอาหารเบ้ืองตน 3(2-3-5) 

 Basic Food Chemistry  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT008 เคมีอาหาร 1  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและหลักการวิเคราะหทางเคมีของน้ํา 

โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร รงควัตถุ กลิ่นรสอาหาร ระบบ

อิมัลชันและคอลลอยดตลอดจนกลไกของปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีและชีวเคมีขององคประกอบของอาหารและการแปรรูป 

 Study and practice on the structure of food constituents such as 

water, protein, carbohydrate, fat and oil, mineral and vitamin, pigment 

and flavor; principle of food analysis; food emulsion system; the 

chemical mechanisms that affect chemical and biochemical change 

of food and food processing process. 
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BSCFT017 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-5) 

 Food Microbiology  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT010 จุลชีววิทยาอาหาร  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของจุลินทรียในอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอ

การเจริญของจุลินทรียในอาหาร จุลินทรียในผลิตภัณฑอาหาร จุลินทรียท่ีทําให

อาหารและผลิตภัณฑเกิดการเสื่อมเสีย จุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคและการเกิดอาหาร

เปนพิษ  ผลของกรรมวิธีการถนอมอาหารท่ีมีผลตอการรอดชีวิตของจุลินทรีย 

จุลินทรียท่ีใชเปนดัชนีในอาหารมาตรฐานและวิธีการตรวจวิเคราะหจุลินทรีย

ประเภทตางๆ ในอาหาร 

 Study and practice on the significance of microorganisms in food; 

factors affecting microbial growth in food; microorganisms in food 

product; microorganisms causing food deterioration; pathogenic 

microorganisms and food intoxication; effect of food preservation 

process on microorganism survival; microorganisms used for food 

index; standard and analytical method for microorganisms in food. 

 

BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

 Food Product Development  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ 

พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การ

วางแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ การทดสอบผลิตภัณฑใหมและการประเมินตลาดผลิตภัณฑ 

Study and practice on the principle and importance of product 

development; consumer behavior and needs; process of product 

development; product development project planning; process and 

product quality control; new product testing and marketing feasibility 

evaluations. 
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2.2.2) วิชาชีพบังคับ   

          1) วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2  3(2-3-5) 

 Food Processing 2  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม

อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมแปง อุตสาหกรรม

เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ํามันบริโภค อุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง และอุตสาหกรรมท่ี

ใชเทคโนโลยีการแปรรูปใหมๆ ในปจจุบัน  

 Study and practice on food processing such as food in a hermetically 

sealed container industry, sugar industry, starch industry, beverage 

industry, edible oil industry, freezing industry, including new processing 

technology in food industry.  

 

BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2  3(2-3-5) 

 Food Engineering 2  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหนวยปฏิบัติการเฉพาะในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

การลดขนาด การสกัด การแยก การผสม การทําแหง การระเหย การกลั่น การใชไอ

น้ํา การอานแบบ การวางผังเครื่องมือเครื่องจักรในอาคารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 Study and practice of unit operation in food processing such as size 

reduction, extraction, mechanical separation, mixing, drying, evaporation, 

distillation, steam consumption; basic of reading plant drawing; food 

processing plant layout.  
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BSCFT101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1                1(0-3-1)  

 Practical Skills in Food Science and Technology 1  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT201 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 1 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ฝกปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การใชเครื่องมืออุปกรณและ     

การบํารุงรักษาเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ ผักและผลไม ผลิตภัณฑเนื้อสัตว  

ผลิตภัณฑธัญพืช และวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑเบื้องตน 

 Practice basic skills in food processing and food product development; 

proper use and maintenance of processing tools and equipments in fruit 

& vegetable, meat and cereal production; basic food analysis. 

 

BSCFT102 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2                1(0-3-1)  

 Practical Skills in Food Science and Technology 2 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT202 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 2 

 วิชาบังคับกอน : BSCFT101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

 ฝกปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การใชเครื่องมืออุปกรณและการ

บํารุงรักษา เครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร อาทิ อาหารกระปอง  

ผลิตภัณฑนม  ผลิตภัณฑหมักดอง วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ และการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารเบื้องตน 

 Practice basic skills in food processing and food product development; 

proper use and maintenance of processing tools and equipments such 

as in canning, dairy and fermented food production; food analysis and 

fundamental food product development. 
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BSCFT103 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-1) 

 Seminar in Food Science and Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT203 สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ฝกปฏิบัติสืบคนขอมูลลักษณะตางๆ ท่ีเปนบทความหรือเอกสารเชิงวิชาการใน

ปจจุบัน ปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร นํามาตีความ วิเคราะห วิจารณ เรียบเรียงขอมูล เขียนรายงานและเสนอเรื่อง

ในท่ีประชุมเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 Practice to search the current articles or academic papers; interpret 

analyze and compiled data of research academic papers; the problem 

in food science and technology and food product development aspect; 

report writing and making effective technical presentation in the meeting 

or seminar class for discussion. 

 

BSCFT105 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                    3(0-6-3) 

 Special Problems in Food Science and Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT205 ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ฝกปฏิบัติกําหนดปญหาและสมมุติฐานของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร หรืองานวิจัยดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การสืบคนขอมูลงานวิจัย

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรืองานวิจัยดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร การวางแผนโครงงานวิจัยการเขียนโครงรางงานวิจัย ดําเนินการวิจัยทดลอง 

ในหองปฏิบัติการตามโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาปญหา

พิเศษ  การเขียน และสอบปองกันงานวิจัย และสงรูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 Practice of problem defining and research hypothesis in food science 

and technology or food product development;  literature reviews for 

research topics in food science and technology or food product 

development;  planning a research project; writing a research proposal;  

conduct research experiments in the laboratory relevant to the research 

proposal under advisor’ s guidance; writing and defence research  and 

submitting  the completed research report. 
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BSCFT147 เคมีของผลิตภัณฑอาหาร                                                        3(2-3-5)  

 Chemistry of Food Products   

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT009 เคมีอาหาร 2  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบ คุณสมบัติและปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีระหวางการแปรรูป การเก็บรักษาและการปองกันการเปลี่ยนแปลงของผัก 

ผลไม เนื้อสัตว ธัญพืช  ไขมัน น้ํามัน น้ํานมและผลิตภัณฑ ปฏิกิริยาสีน้ําตาลใน

อาหาร เอนไซมในอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร การวิเคราะหดวยเครื่องมือชั้นสูงและ

การประยุกตใชในการวิเคราะหอาหาร 

 Study and Practice on the chemical changes of components and 

properties that occur during processing of food; prevention the changes 

of fruits, vegetables, meat, cereals, fat and oil, milk and their products 

during storage; browning reaction in food; enzyme in food; food additive; 

principle of advanced instrumental methods for food analysis. 

  

BSCFT106 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(0-40-0) 

 Independent Study in Food Science and Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT206 การศึกษาอิสระทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกปฏิบัติคนควาในหัวขอเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร ทางดานทฤษฎีและทางปฏิบัติภายใตการเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยมีอาจารยท่ีปรึกษากํากับดูแลวัตถุประสงค เพ่ือให

ศึกษาหรือสํารวจปญหา และวิจัยในหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ พรอมท้ังนําเสนอและ

สงผลงาน 

 Practice to investigate topics of food science and technology and food 

product development in theory and practice under approval of 

curriculum committee; the advisor is responsible for supervising on 

objectives of study or problem survey and conducting research 

according to the student’s attention; presentation and report writing are 

included. 
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BSCFT107 ฝกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(0-40-0) 

 Job Internship in Food Science and Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT207 ฝกงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือหนวยงานเอกชนและราชการท่ี

เก่ียวของกับอาหารภายในหรือตางประเทศไมนอยกวา 600 ชั่วโมง โดยบูรณาการ

ความรูท่ีไดจากการศึกษา ในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทํารายงานการ

ฝกงาน การนําเสนอและใหขอเสนอแนะในการพัฒนางาน  

 On- the- job training in food manufacturing industry or government 

organization in the country or abroad at least 600 hours;   integration of 

the theory and practical skills related to the knowledge of food 

technology; report writing and oral presentation by the end of the 

internship. 

 

BSCFT108 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Food Science and 

Technology 

 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT208 สหกิจศึกษาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 15 สัปดาหตอเนื่อง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

หรือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ในสถานประกอบการหรือองคกร นักศึกษา

จะตองผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบูรณาการ

ความรูที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี การจัดทําโครงงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน การนําเสนอโครงงานแบบปากเปลา และจัดทํารายงาน 

ประเมินผลรวมกันระหวางหนวยงานและสถานศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองไปสูการประกอบ

อาชีพ 

 On- the- job training at least 15 consecutive weeks about food science and 

technology or food product research and development section in company 

or organization. Student is required to attend orientation, integrate knowledge 

into practice, perform a proposal, present the assignment, oral presentation, 

writing assignment report.  Mutual evaluation are conducted by organization 

persons and academic persons. 
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BSCFT145 ฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        

การอาหาร  1  

3(0-40-0) 

 Field Experience in Food Science and Technology 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการอาหารกับหนวยงานหรือโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีสาขาวิชาฯ เห็นชอบไมนอยกวา 300 ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรู  ท่ี

ไดจากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทํารายงานการฝกงาน     

การนําเสนอและใหขอเสนอแนะในการพัฒนางาน 

 On- the- job training in food industry or any related organization which 

approved by the department; training for a minimum of 300 hours;  

integration of the theory and practical skills related to the knowledge of 

food technology;  report writing and oral presentation by the end of the 

training period. 

 

BSCFT146 ฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร  2 

3(0-40-0) 

 Field Experience in Food Science and Technology 2  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : BSCFT145 ฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร  1 

 ฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารกับโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร หรือหนวยงานเอกชนและราชการท่ีเก่ียวของกับอาหารภายใน

หรือตางประเทศไมนอยกวา 300 ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษา  

ในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทํารายงานการฝกงาน การนําเสนอและ      

ใหขอเสนอแนะในการพัฒนางาน 

 On- the- job training in food manufacturing industry or government 

organization in the country or abroad for at least 300 hours; integration 

of the theory and practical skills related to the knowledge of food 

technology; report writing and oral presentation by the end of the 

training. 
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2) วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 

BSCFT142 การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจอาหาร 3(2-3-5) 

 Digital Marketing for Food Business  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT211 การวิจัยตลาดและผูบริโภคเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหสถานการณตลาด พฤติกรรม

ผูบริโภค การกําหนดกลยุทธการตลาด การวางแผนจัดจําหนายผลิตภัณฑ ชองทางการ

จัดจําหนาย การกระจายสินคา การกําหนดราคาขาย การสงเสริมการตลาด รวมไปถึง

แนวโนมการใชเทคโนโลยีในการตลาดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอาหาร 

 Study and practice on digital marketing, market analysis, consumer 

behavior, strategic planning, trading plan, product selling and distribution 

channels, pricing and promotion, including trends of technology usage in 

marketing of food business. 

 

BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship in Food Business and Business Plan  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาบทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการ

ประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบธุรกิจ ประเภทและ

รูปแบบของแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ หลักการจัดการดานการตลาด การผลิต 

โครงสรางตนทุน การเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ และจริยธรรมสําหรับ

ผูประกอบการ 

 Study on the role of entrepreneur and economic development; 

opportunity for running businesses; qualification and motivation for being 

entrepreneur; type and format of business plan; marketing management, 

production, cost structure, finance, accounting, tax, business law and 

morality for entrepreneur. 
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BSCFT302 องคการและการจัดการธุรกิจอาหาร 2(2-0-4) 

 Organization and Food Business Management  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจดานอาหาร แนวความคิดการจัดตั้งองคการ

ธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ หนาท่ีและกระบวนการ

ทางการบริหารจัดการธรรมาภิบาล 

 Study on organization structure of food business; concept of establishing 

business organization; business environment influencing the management; 

administrative functions and processes for good governance. 

   

BSCFT303 พฤติกรรมผูบริโภคและวิถีชีวิตแบบปกติใหม 3(3-0-6) 

 Consumer Behavior and New Normal  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการรับรูของลูกคา   

การวิเคราะหผูบริโภคเพ่ือกลยุทธทางการตลาด รูปแบบใหมของพฤติกรรมการบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภครูปแบบวิถีแบบปกติใหม การเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา

และการตลาดจากวิถีแบบปกติใหม 

 Study on theories of customer behavior, theirs expectation and perception; 

customer analysis for marketing strategies; new models of customer 

behavior; new normal customer behavior; changes of customer demand 

and marketing of new normal 

 

BSCFT304 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 1(0-3-1) 

 Seminar in Food Technology and Business Operation  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาหลักการจัดสัมมนา ข้ันตอนการจัดสัมมนา ทักษะการคนควาและรวบรวมขอมูล 

เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ จากเอกสารและแหลงขอมูลทางวิชาการ

ตาง ๆ เรียบเรียง ขอมูล ดําเนินการจัดสัมมนา การประเมินผลและการเขียนรายงาน 

 



67 

 Study on principle of seminar; seminar process; research skills for searching 

and collecting information relating to food technology and business 

operation from various academic sources; compiling conducting seminars; 

evaluation and report writing. 

   

BSCFT305 ฝกงานทางเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 6(0-40-0) 

 Job Internship in Food Technology and Business Operation  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ฝกปฏิบัติงานการทํางานในสถานประกอบการท่ีประกอบดวยหนวยธุรกิจและหนวยการ

ผลิตดานอาหาร ท้ังหนวยงานเอกชนและราชการภายในหรือตางประเทศไมนอยกวา 

600 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานมีการ

จัดทํารายงานการฝกงาน การนําเสนอและใหขอเสนอแนะในการพัฒนางาน 

 On-the-job training program in food organizations including business and 

manufacturing section, governmental or non-governmental organization in 

country or abroad at least 600 hours; integrate knowledge into practice; 

report writing; internship presentation and recommendation for 

development 

 

BSCFT306 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 3(0-6-3) 

 Special Problems in Food Technology and Business Operation  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ฝกปฏิบัติกําหนดปญหาและสมมุติฐานของงานวิจัยดานเทคโนโลยีการอาหารและ            

การประกอบธุรกิจ การสืบคนขอมูลงานวิจัย การวางแผนโครงงานวิจัยการเขียนโครงราง

งานวิจัย ดําเนินการวิจัยทดลองในหองปฏิบัติการตามโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ  การเขียนและสอบปองกันงานวิจัย และสงรูปเลม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 Practice on problem defining and research hypothesis in food technology 

and business operation, literature reviews, planning a research project, 

writing a research proposal, conduct research experiments in the laboratory 

relevant to the research proposal under advisor’ s guidance, writing and 

defence research, submitting the completed research report. 
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2.3) กลุมวิชาชีพเลือก 

  2.3.1) วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

BSCFT109 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Food Science and Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT209 เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเรื่องราวอันเปนวิทยาการท่ีแสดงถึงความกาวหนา และท่ีนาสนใจซ่ึงเก่ียวของ

กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 Study of advance and interesting topics associated with food science 

and technology and food product development 

 

BSCFT110 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 3(2-3-5) 

 Coffee Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติกรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการผลิตเมล็ด

กาแฟดิบ การค่ัวเมล็ดกาแฟ การผลิตกาแฟผง กาแฟพิเศษ บรรจุภัณฑ การเก็บ

รักษา การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพทางเคมี กายภาพ จุลินทรีย และทาง

ประสาทสัมผัส  

 Study and practice on processing and technologies of green bean, 

roasting, powdering, specialty coffee, packaging and storage, included 

the analysis and quality control of physio-chemical, microbiological, and 

sensory evaluation. 

 

BSCFT111 เทคโนโลยีการผลิตไวน 3(2-3-5) 

 Oenology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความเปนมาของการผลิตไวน ประเภทของไวน 

ไวนยีสตและชีวเคมี  การหมัก เทคโนโลยกีารผลิตไวนขาวและไวนแดง การทําใหไวน

คงตัว การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ  
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 Study and Practice on the background of wine production, type of wine, 

wine yeast and biochemistry of fermentation, use of technology in white 

and red wine productions, wine stability, quality control of processing 

and products. 

 

BSCFT112 เทคโนโลยีขนมหวาน 3(2-3-5) 

 Confectionery Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติ และบทบาทหนาท่ีของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต

ผลิตภัณฑขนมหวาน การใชเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑขนมหวานประเภท

ตาง ๆ เชน ลูกกวาด  เจลลี่ และช็อกโกแลต เปนตน การควบคุมคุณภาพในการผลิต

ผลิตภัณฑขนมหวาน  การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑขนมหวาน  บรรจุภัณฑและการ

เก็บรักษาผลิตภัณฑ 

 Study and practice on properties and their functions of raw materials 

used in the production of confectionery products; the utilization of 

technology in confectionery product manufacturing for examples, candy 

jelly and chocolate; quality control in the confectionary processing; the 

deterioration of confectionery product; packaging and storage. 

 

BSCFT113 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5) 

 Bakery Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติและองคประกอบของวัตถุดิบท่ีใชในการทํา

ผลิตภัณฑขนมอบวิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณในการทําขนมอบ การผลิต

ผลิตภัณฑขนมอบท่ีใชยีสต ผลิตภัณฑท่ีใชผงฟู และขนมอบชนิดตางๆ การควบคุม

คุณภาพ และการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑขนมอบ สุขลักษณะ และการจัดโรงงาน 

เบเกอรี่ 
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 Study and practice on property and composition of bakery ingredients;  

instruction of bakery tools and equipment’s; production of yeast dough 

products, leavening products and other types of bakery products; quality 

control and spoilage of bakery products; hygienic and bakery plant 

design. 

 

BSCFT114 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 3(2-3-5) 

 Fat and Oil Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบ สมบัติทางเคมี และกายภาพ ของไขมัน

และน้ํามันท่ีใชบริโภค  เทคโนโลยกีารแปรรูปไขมัน น้ํามันและผลิตภัณฑ การดัดแปร

ไขมันและน้ํามัน การเก็บรักษา การเสื่อมเสีย การวิเคราะหคุณภาพของไขมันและ

น้ํามัน 

 Study and practice on the components, chemical and physical 

properties of edible fat and oil; process technology, modification, 

storage and deterioration of fat and oil products; quality analysis of fat 

and oil products. 

 

BSCFT115 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

 Beverage Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของเครื่องดื่ม ชนิดและ

องคประกอบของเครื่องดื่ม เทคโนโลยีกระบวนการผลิตเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล

และท่ีมีแอลกอฮอล ชนิดไมอัดกาซและอัดกาซ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและ

การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพสําหรับตลาดเฉพาะกลุม 

 Study and practice on the importance and benefits of the beverage; 

type and composition of the beverages; process technology of non-

alcoholic and alcoholic beverages; non- carbonated and carbonated 

beverages; development and production approach of functional 

beverages for niche market. 
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BSCFT117 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-5) 

 Biotechnology in Food 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีชีวภาพกับอุตสาหกรรม

อาหาร  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาอาหาร การผลิตอาหาร

และการเพ่ิมมูลคาใหกับอาหาร การใชเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจ

วิ เคราะหอาหาร ผลิตภัณฑ มูลคา เ พ่ิมจากวัสดุ เศษเหลือ การประยุกต ใช

เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารพ้ืนเมืองและในกระบวนการหมัก 

 Study and practice on the relation between biotechnology and food 

industries; using the advanced biotechnology for food product 

development; value adding in food production; utilization of 

biotechnological techniques in food analysis; application in indigenous 

food production and fermentation processes. 

 

BSCFT119 เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 Dairy and Dairy Products Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบและสมบัติทางฟสิกส เคมี และจุลินทรีย

ของน้ํานม ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของน้ํานม เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปน้ํานม

และผลิตภัณฑ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนมชนิดตางๆ 

 Study and practice of milk composition, their physicochemical and 

microbiological properties; factor affecting to dairy quality; process 

technology; analysis and quality control of dairy and dairy products. 
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BSCFT122 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3-5) 

 Fruit and Vegetable Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบของผักและผลไม การปฏิบัติการหลังการ

เก็บเก่ียวผักและผลไม เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไมโดยการใชความเย็น การ

ทําผลิตภัณฑผักและผลไมแหง  การทําผลิตภัณฑผักและผลไมบรรจุกระปอง การทํา

น้ําผักและน้ําผลไม การหมักดองผักและผลไม และการแปรรูปผักและผลไมโดยการ

ใชน้ําตาล 

 Study and practice of fruit and vegetable compositions; post- harvest 

management of fruit and vegetable; fruit and vegetable processing 

technology such as cold process, dehydration, canning, juice processing, 

fermentation and sugaring. 

 

BSCFT123 เทคโนโลยีหมักดอง 3(2-3-5) 

 Fermentation Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเ ก่ียวกับความหมายของการหมัก  กระบวนการหมักแบบ

ตางๆ  จุลินทรีย และเอนไซมท่ีเก่ียวของในการหมัก  ผลิตภัณฑท่ีไดจากกระบวนการ

หมัก  การผลิตอาหารหมักประเภทผักและผลไม เนื้อสัตว นม และธัญพืช ท้ังในระดับ

ครัวเรือนและอุตสาหกรรม 

 Study and practice on definition of fermentation, type of fermentation 

process, microorganism and enzyme associated with fermentation, 

products from fermentation process; fermented food production from 

fruit and vegetable, meat, milk and cereal in household and industrial 

levels. 
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BSCFT124 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) 

 Post-harvest Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา กายภาพ 

และเคมีระหวางการเจริญเติบโตและภายหลังการเก็บเก่ียว โดยเฉพาะกระบวนการ

สุก และการเสื่อมสภาพของของผลผลิตทางการเกษตร และการตอบสนองตอ

กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว  ธรรมชาติการเนาเสียของอาหารและการสูญเสียจาก

กระบวนการหลังการเก็บเก่ียวของผักผลไมสดจากการเก็บเก่ียวสูตลาดของประเทศ

กําลังพัฒนา  การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ในสวนของวิธีการกําหนดเปาหมายและ

เทคโนโลยี   เพ่ือรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ และความผิดปกติหลังการเก็บเก่ียวท่ี

เปนขอจํากัด    การยืดอายุการเก็บรักษาดวยระบบทําความเย็นและการควบคุม

บรรยากาศแบบตางๆ  ปจจัยกอนและหลังการเก็บเก่ียวท่ีมีผลตอคุณภาพดานตลาด

ของพืชสวน  การตลาด และการขนสง และมีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาขางตน 

 Study and practice on overview of physiological, physical and chemical 

changes during growth and after harvesting especially processes related 

to maturation and senescence of plant products and their responses to 

post- harvest stresses; perishable nature of foods and post- harvest loss 

of fresh produce from harvesting to marketing point in the developing 

nations; the post- harvest management in term of targeted approaches 

and technologies to maintain product quality and limit post- harvest  

disorders; shelf life extending by cooling systems and various control 

atmosphere storage; pre- hervest and post- harvest factors that affect 

market quality of horticultural commodities; marketing and 

transportation including laboratory related to the content above. 
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BSCFT125 เทคโนโลยีอาหารพ้ืนบาน 3(2-3-5) 

 Local Community Food Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับคําจํากัดความและความสําคัญของอาหารพ้ืนบาน การ

จําแนกอาหารพ้ืนบานในแตละภูมิภาคของประเทศไทย คุณคาทางโภชนาการของ

อาหารพ้ืนบาน พฤกษเคมีผักและสมุนไพรในอาหารพ้ืนบาน ความสัมพันธของภูมิ

ปญญาทองถ่ินกับอาหารพ้ืนบาน  เทคโนโลยีการแปรรูปดวยเครื่องจักรและใช

หลักการทางวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมสําหรับอาหารพ้ืนบาน การพัฒนาผลิตภัณฑ

และการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบาน 

 Definition and importance of traditional foods; traditional foods 

characterization with different region of Thailand; nutritional of 

traditional foods; phytochemical of vegetables and herbs in traditional 

foods; the relationship of traditional wisdom with traditional foods; an 

appropriate processing technology with machines and using scientific 

principles for traditional foods; the development and marketing for 

traditional food products. 

 

BSCFT126 นวัตกรรมอาหาร 3(2-3-5) 

 Food Innovation 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทและแนวคิดของนวัตกรรมอาหาร ประเภทของ

นวัตกรรม กลยุทธในการสรางนวัตกรรมอาหาร กรณีศึกษานวัตกรรมในงาน

อุตสาหกรรมอาหาร กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

 Study and practice on the roles of food innovation, type of innovation 

and innovation strategies in food industry; case study in food industry 

innovation; intellectual properties law. 
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BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

 Food Packaging 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของบรรจุภัณฑ วัสดุบรรจุภัณฑและระบบการ

ผลิต บรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม การตรวจสอบคุณสมบัติบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑ

สําหรับผลิตภัณฑอาหาร การทํานายอายุการเก็บรักษาอาหารในบรรจุภัณฑ 

กฎหมายและมาตรฐานบรรจุภัณฑอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุสมัยใหม ผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมตอบรรจุภัณฑหลังการใชงานและฉลากบรรจุภัณฑอาหาร 

 Study and practice of packaging principle; materials and production; 

ecological packaging, packaging qualification and packaging for food 

products; prediction the shelf life of packaged food; food packaging laws 

and standards; modern packaging technology; environmental impact on 

food packaging after use and food labeling.   

 

BSCFT129 อาหารเสริมสุขภาพ 3(2-3-5) 

 Functional Foods 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับคําจํากัดความ บทบาทและความสําคัญของอาหารเสริม

สุขภาพ  การตลาดของอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ  การจําแนกประเภทของ

อาหารเสริมสุขภาพ อาหารมังสวิรัติและชีวจิต อาหารพลังงานต่ํา อาหารลดพลังงาน 

อาหารท่ีมีสวนประกอบของ Prebiotic และ Probiotic อาหารสําหรับบุคคลพิเศษ           

ผูปวยเฉพาะโรค ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 Study and practice on definition, roles and importance of functional 

foods; marketing of functional foods industry; characterization of 

functional foods; vegetarian and organic food; low /  reduced energy 

food;  prebiotic and probiotic foods; food for special conditions person 

/ patients with specific diseases; dietary supplements. 
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BSCFT130 การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Safety and Environmental Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการปองกันในโรงงานอุตสาหกรรม 

หลักการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน และการควบคุมภาพสิ่งแวดลอมโรงงาน    

การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ

อุปกรณและเครื่องจักร ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายวัสดุ และวัตถุอันตราย  

กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย 

 Study on the causes and prevention of accidents in the industry 

workplace; principles of plant safety and factory environment control; 

safety management in the industry; safety of equipment, machinery and 

material handling; hazardous materials; legal and safety standards. 

 

BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหารขนาดยอม 3(3-0-6) 

 SME’s Food Business Management  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาคําจํากัดความและลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทของธุรกิจอาหาร       

การจัดการทรัพยากร องคการการเงิน การบัญชี และการตลาด การวิเคราะหและ

การเขียนแผนธุรกิจอาหารขนาดยอม การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต         

การควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ การจัดการโลจิสติกส และ         

โซอุปทานในธุรกิจอาหารขนาดยอม 

 Study on the definition and characteristic of small and medium 

enterprise; type of food business; resource, organization, financial, 

accounting and marketing management; analysis and food business plan 

creation; raw materials management, production process, quality control 

and product storage; logistics and supply chain management in SME’ s 

food business. 
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BSCFT133 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5) 

 Sensory Evaluation  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและความหมายของการประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑ โดยวิธีทางประสาทสัมผัส ลักษณะทางประสาทสัมผัส และการรับรูทาง

ประสาทสัมผัส ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและการฝกฝนผูทดสอบ การใชสถิติ

ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส แนวทางการรายงานผล 

 Study and practice on importance and definition of sensory evaluation; 

basic senses of human and sensory perception; factors that affect 

performance on sensory test; methods of sensory evaluation; method 

of selecting and training of panelists; statistical analysis of sensory 

evaluation; guidelines for reporting results. 

 

BSCFT134 การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร 3(2-3-5) 

 Shelf-life Evaluation of Food Product  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบั ติ เ ก่ียวกับสวนประกอบและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ

อาหาร  ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลตออายุการเก็บรักษาอาหาร  การ

ทดสอบคุณภาพ อายุการเก็บรักษา อาทิ การทดสอบทางจุลชีววิทยา ประสาทสัมผัส 

หรือการวิเคราะหอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับการทดสอบคุณภาพ อายุการเก็บรักษา วิธีการ

ประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหาร  การทดสอบอายุการเก็บรักษาใน

สภาวะจริงและสภาวะเรง เทคนิคการบรรจุ และการเลือกบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม 

 Study and practice of food components and deterioration of food 

products; the internal and external factors affecting on shelf life of food; 

perform microbial, sensory and/or analytical testing to support shelf life 

testing; evaluation methods of the shelf life of food products; perform 

real time and accelerated product shelf life testing; packaging and 

packing techniques to extend shelf life. 
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BSCFT136 เทคโนโลยีชาและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 Tea Technology and Products  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT116 เทคโนโลยีชา  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับประเภทของชา สมบัติ องคประกอบ การควบคุม

คุณภาพ เทคโนโลยีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ระหวางการเก็บรักษาชา มาตรฐานการผลิตชาตามประกาศกระทรวงสาธาณสุขเรื่อง 

ชา และ ชาจากพืช  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากชา เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ อาหารขบเค้ียว เปนตน 

 Study and practice on tea type, properties, composition, quality control, 

processing technology, packaging, storage and product changes during 

storage; tea production standards according to a Ministry of Public 

Health announcement: tea and tea infusion; development of new 

products from tea (e.g. food supplement, food health care, snack). 

   

BSCFT137 เทคโนโลยีแปงจากธัญพืชและการประยุกตใช 3(2-3-5) 

 Cereal Starch Technology and Application  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT118 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ และ  

                       BSCFT120 เทคโนโลยีแปง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูเก่ียวกับแปงและสตารชจากวัตถุดิบชนิดตางๆ 

เชน ธัญพืช พืชหัว โครงสราง  สวนประกอบทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของ

แปง การผลิตแปงและสตารชจากวัตถุดิบชนิดตางๆ  การดัดแปรแปงและสตารช 

ลักษณะโครงสรางและสมบัติทางเคมีกายภาพของแปงดัดแปร การใชประโยชนจาก

แปงและสตารช ในอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารประเภทตางๆ 

เชน ผลิตภัณฑเสน ผลิตภัณฑขนมอบ วิธีการเก็บรักษาเพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของผลิตภัณฑ  ผลพลอยไดและการใชประโยชนสวนเหลือจากการแปรรูป 
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 Study and practice on the fundamental knowledge of flour and starch 

from various raw materials such as cereals and tubers; structure, 

chemical composition, physical properties of flour and starch; 

production of flour and starch from various raw materials; modification 

of flour and starch; structure and physicochemical properties of 

modified starches; utilization of flour and starch in food industry; 

production of various food products from cereals such as noodle and 

bakery products; changes in quality, deterioration and storage of cereal 

grains and cereal products; cereal byproducts and utilization of waste 

biomass. 

 

BSCFT138 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Meat and Fishery Products Technology   

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT121 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว สัตวปก และประมง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับสมบัติทางเคมี-กายภาพของเนื้อสัตวและสัตวน้ํา การ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพตลอดจนถึงการเนาเสีย สารพิษท่ีเกิดจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 

การใชเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ การใชประโยชนจากผลพลอยได และการพัฒนา

ผลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวน้ํา 

 Study and practice on physicochemical properties of meat and fishery; 

quality changes including deterioration, toxicology of raw material and 

meat products; use of process technology in meat and fishery products; 

the utilization of by products; meat and fishery products development. 

 

BSCFT139 โซอุปทานและโลจิสติกสอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Agro Industrial Supply Chain and Logistics 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT132 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาการจัดการโซอุปทานผลิตผลเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผน

ดานการเงิน การวางแผนความตองการวัสดุและทรัพยากร กระบวนการจัดซ้ือ           

การวางแผนกําลังการผลิต โลจิสติกสผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการทาง

การตลาดสินคาอุตสาหกรรมเกษตร 
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 Study on the management of supply chain for agricultural product and 

agro- industrial products; financial planning; material and resources 

requirements planning; purchasing process; production capability 

planning; logistics in agro- industrial products; agro- industrial products 

marketing. 

   

BSCFT140 เทคโนโลยีโกโก                                                                     3(2-3-5) 

 Cocoa Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความเปนมาของโกโก เทคโนโลยีการแปรรูปผลคาเคาเปน

โกโกและผลิตภัณฑ  การหมัก การตาก  การค่ัว การผลิตโกโกแมส เนยโกโก และโกโก

ผง กระบวนการผลิตช็อกโกแลต  การประยุกตใชโกโกและช็อกโกแลตในผลิตภัณฑ

อาหาร  

Study and practice on the overview of cocoa production; use of technology 

in cocoa production; cocoa mass, cocoa butter, cocoa powder and 

chocolate manufacture; the application of cocoa and chocolate in food 

products. 

   

BSCFT141 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกาแฟ                                    3(2-3-5) 

 Coffee Sensory Evaluation  

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของการประเมินคุณภาพกาแฟโดยวิธีทาง

ประสาทสัมผัส สรีรวิทยาของประสาทสัมผัส ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส วิธีประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกาแฟพิเศษและการจัดระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานของสมาคมกาแฟพิเศษ ไดแก การทดสอบกลิ่น การทดสอบ

รสชาติ การทดสอบความแตกตางดานคุณภาพและขอบกพรองของกาแฟ การคัพปง 

การฝกฝนและเทียบมาตรฐานผูทดสอบ (Calibration)  และกรณีศึกษาการประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัสกาแฟพิเศษ 
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 Study and practice on the significance of coffee sensory evaluation, sensory 

physiology, factor affecting sensory evaluation, methodology of specialty 

coffee sensory evaluation and quality classification according to Specialty 

Coffee Association Standard included the test of odour, taste, quality 

difference and coffee defects, cupping, calibration and case study in 

specialty coffee sensory evaluation. 

 

BSCFT142 การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจอาหาร 3(2-3-5) 

 Digital Marketing for Food Business  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT211 การวิจัยตลาดและผูบริโภคเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหสถานการณ

ตลาด พฤติกรรมผูบริโภค  การกําหนดกลยุทธการตลาด การวางแผนจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การกระจายสินคา การกําหนดราคาขาย การ

สงเสริมการตลาด รวมไปถึงแนวโนมการใชเทคโนโลยีในการตลาดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

อาหาร 

 Study and practice on introduction to digital marketing, analysis of market, 

consumer behavior, strategic planning, trading plan, product selling and 

distribution channels, pricing and promotion including trends of technology 

usage in marketing of food business. 

 

BSCFT143 นวัตกรรมการกําหนดอาหารทันสมัย 3(2-3-5) 

 Innovative Dietetics Modern Food  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT217 การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูเบื้องตนดานการกําหนดอาหารตามความความ

ตองการของตลาดผูบริโภคยุคปจจุบัน กฏหมายอาหารท่ีเก่ียวของดานโภชนาการ การ

จัดทําฉลากโภชนาการ การสรางเมนูอาหาร/ผลิตภัณฑอาหารสําหรับคนท่ัวไปในภาวะ

ตางๆ เชน อาหารลดน้ําหนัก อาหารใยอาหารสูง อาหารเกลือต่ํา อาหารน้ําตาลต่ํา เปน

ตน 
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 Study and practice on the basic knowledge of dietetics for consumer need 

in present marketing; nutritional information regulations; nutrition labeling; 

menu planning for special dietary requirements such as diet menu, high-

fiber food, low- sodium food, low sugar food. 

 

BSCFT144 เทคโนโลยีการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารกึ่งแหง                 3(2-3-5) 

 Processing Technology and Development of Intermediate Moisture 

Food Product 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT218 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับชนิดของผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหง บทบาทและความสําคัญ

ของน้ําในอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางกายภาพและทางจุลินทรียในผลิตภัณฑ

อาหาร ก่ึงแหง ศึกษาเทคนิคและวิธีการในการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ก่ึงแหง ศึกษาการประยุกตและการพัฒนาอาหารก่ึงแหงโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

 Study and practice on the types of intermediate moisture food products; 

the role and importance of water content in food; physical chemistry and 

microbial changes in intermediate moisture food products; processing 

technology for developing semi- dry food products; case study of 

applications and development of intermediate moisture food products 

using modern technology. 

 

BSCFT210 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Agro-Industrial Plant Management  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาการพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร       

การเลือกสถานท่ีต้ัง การจัดระบบการบริหารโรงงานดานองคกร ดานการจัดการผลิต

และการใชเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีเหมาะสม  ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย     

ดานการจัดการพลังงาน การจัดการปองกันอุบัติภัยในโรงงาน การจัดการมลภาวะ     

ในโรงงานอาหาร และกระบวนการกําจัดและใชประโยชนจากของเหลือใชจากกระบวน  

การผลิต  
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 Study on agro- industrial factory development, type of agro- industrial 

factory, location selection, management system for organization, 

production and proper use of equipment, human resources, safety in 

factory, pollution management in food factory and wastes management 

system. 

 

BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship in Food Business and Business Plan 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาบทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการ

ประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบธุรกิจ ประเภทและ

รูปแบบของแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ หลักการจัดการดานการตลาด การผลิต 

โครงสรางตนทุน การเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ และจริยธรรมสําหรับ

ผูประกอบการ 

 Study on the role of entrepreneur and economic development; 

opportunity for running businesses; qualification and motivation for being 

entrepreneur; type and format of business plan; marketing management, 

production, cost structure, finance, accounting, tax, business law and 

morality for entrepreneur. 
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  2) วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 

BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

 Food Packaging  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของบรรจุภัณฑ วัสดุบรรจุภัณฑและระบบการผลิต 

บรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม การตรวจสอบคุณสมบัติบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑสําหรับ

ผลิตภัณฑอาหาร การทํานายอายุการเก็บรักษาอาหารในบรรจุภัณฑ กฎหมายและ

มาตรฐานบรรจุภัณฑอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุสมัยใหม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอ

บรรจุภัณฑหลังการใชงานและฉลากบรรจุภัณฑอาหาร 

 Study and practice of packaging principle, materials and production, 

ecological packaging, packaging qualification, packaging for food products, 

shelf life prediction of packaged food, food packaging laws and standards, 

modern packaging technology, environmental impact on food packaging 

after use and food labeling. 

 

BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหารขนาดยอม 3(3-0-6) 

 SME’s Food Business Management  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาคําจํากัดความและลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทของธุรกิจอาหาร การ

จัดการทรัพยากร, องคการการเงิน, การบัญชี และการตลาด การวิเคราะหและการเขียน

แผนธุรกิจอาหารขนาดยอม การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ

และการเก็บรักษาผลิตภัณฑการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจอาหารขนาด

ยอม 

 Study of definition and characteristic of small and medium enterprise; type 

of food business, resource, organization, financial, accounting, and 

marketing management; analysis and food business plan, raw materials 

management; production process; quality control and storage; logistics and 

supply chain management in SME’s food business. 
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BSCFT133 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5) 

 Sensory Evaluation  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและความหมายของการประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑโดยวิธีทางประสาทสัมผัส ลักษณะทางประสาทสัมผัส และการรับรูทาง

ประสาทสัมผัส ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  วิธีการประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและการฝกฝนผูทดสอบ การใชสถิติในการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส แนวทางการรายงานผล 

 Study and practice of importance and definition of sensory evaluation; 

basic senses of human; sensory perception; factors that affect performance 

on sensory test; method of sensory evaluation; method of selecting and 

training of panelists; statistical analysis of sensory evaluation; guidelines for 

reporting results. 

 

BSCFT139 โซอุปทานและโลจิสติกสอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Agro Industrial Supply Chain and Logistics  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFT132 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาการจัดการโซอุปทานผลิตผลเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผน

ดานการเงิน การวางแผนความตองการวัสดุและทรัพยากร กระบวนการจัดซ้ือ การ

วางแผนกําลังการผลิต โลจิสติกสผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการทาง

การตลาดสินคาอุตสาหกรรมเกษตร 

 Study on management of supply chain for agricultural product and agro-

industrial products, financial planning, material and resources requirements 

planning, purchasing process, production capability planning, logistics in 

agro-industrial products, agro-industrial products marketing. 
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BSCFT310 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Food Technology and Business Operation 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเรื่องราวอันเปนวิทยาการท่ีแสดงถึงความกาวหนา และท่ีนาสนใจซ่ึงเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจอาหาร 

 Study of advance and interesting topics associated with food technology 

and business operation 

 

BSCFT311 ธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย 3(2-3-5) 

 Organic Farming Food Business  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทําเกษตรอินทรีย หลักการผลิตวัตถุดิบเกษตร

อินทรีย ขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตร

อินทรีย หลักการแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย พ้ืนฐานของธุรกิจและองคประกอบสําคัญ

ท่ีใชในการประกอบธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย  การตลาดอาหารเกษตรอินทรีย  การ

บริหารธรุกิจ SMEs และแนวทางการประกอบธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย 

 Study and practice on the principles of organic farming. Principles of organic 

raw materials production. Organic agriculture standard requirements. Post-

harvested operation of organic products. Principles of organic food 

processing. The fundamentals of the business and the key elements used 

in the organic food business. Organic food marketing. SMEs and organic food 

business operation. 

 

BSCFT312 ธุรกิจอาหารเพ่ืออนาคต 3(2-3-5) 

 Future Food Business  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบทางธุรกิจดานอาหารแหงอนาคต การ

จัดทําแบบจําลองทางธุรกิจสมัยใหม การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอาหารอนาคต 

อาหารเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย อาหารอินทรีย อาหารท่ีผลิตข้ึนมาใหม    

ทางนวัตกรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
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 Study and practice on design thinking for future food business; modern 

business model canvas prototype; development and packaging of future 

food products including functional food, medical food, organic food and 

novel food; legislation related to future food. 

   

BSCFT313 ธุรกิจผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3-5) 

 Bakery Business  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติและองคประกอบของวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต

ขนมอบตาง ๆ  การสํารวจแนวโนมของผูบริโภคเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑขนมอบ  แนว

ทางการประกอบธุรกิจ องคประกอบสําคัญท่ีใชในการประกอบธุรกิจ การตลาดของ

ธุรกิจผลิตภัณฑขนมอบ 

 Study and practice on property and composition of bakery ingredients; 

production process of bakery products; survey of consumer trends for 

bakery product development; business operation, key elements and 

product marketing used in the bakery business. 

 

BSCFT314 ธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

 Beverage business  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับประเภทของผลิตภัณฑเครื่องดื่ม กระบวนการผลิตเครื่องดื่ม

ประเภทตาง ๆ คุณภาพของผลิตภัณฑเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ การวิเคราะหคุณภาพตาม

มาตรฐานของผลิตภัณฑเครื่องดื่ม แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ

เครื่องดื่ม และกรณีศึกษาเก่ียวของกับธุรกิจและบริการผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 

 Study and practice of beverages on their types, processing, packaging, 

quality, and analysis based on their relevant standard.  The study includes 

concept of creating business and management as well as case studies in 

relation to service and business of beverages.  Guideline of beverage 

business and case studies related to beverages.  
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BSCFT315 ธุรกิจแปรรูปน้ํานมและผลิตภัณฑนม 3(2-3-5) 

 Milk and Dairy Processing Business  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการแปรรูปและการเทคโนโลยีการผลิตน้ํานมตั้งแตการรับ

น้ํานมดิบจนไดผลิตภัณฑตาง ๆ ผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม โยเกิรต ครีม เนย เนยแข็ง และ

ผลิตภัณฑของหวานจากนมแชแข็ง  การประกันและควบคุมคุณภาพ  แนวทางการ

ประกอบธุรกิจ การตลาด และกรณีศึกษาเก่ียวของกับธุรกิจและบริการน้ํานมและ

ผลิตภัณฑนม 

 Study and practice on processing and technologies for fluid milk 

production. The study provides details of milk production from receiving to 

various types of processed milk products such as fluid milk, yogurt, cream, 

butter, cheese, and frozen dairy desserts together with quality assurance, 

quality control, guideline for business operation, product marketing and 

case studies related to milk and dairy business and services. 

   

BSCFT316 ธุรกิจผลิตภัณฑเนื้อสัตวและไข 3(2-3-5) 

 Meat and Egg Business  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบั ติ เ ก่ียวกับการพัฒนาแนวคิดธุรกิจผลิตภัณฑเนื้อสัตวและไข 

องคประกอบของเนื้อสัตวและไข การฆาสัตวและการตัดแตงซาก กรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑเนื้อสัตวและไข การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเนื้อสัตวและไข การตลาด 

และกรณีศึกษาเก่ียวของกับธุรกิจและบริการธุรกิจผลิตภัณฑเนื้อสัตวและไข 

 Study and practice on development of business concept for meat and egg 

products; meat and egg composition; slaughter and carcass trimming; 

production process; packaging design for meat and egg products; marketing 

and case studies in relation to meat and egg products. 
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BSCFT317 ธุรกิจผลิตภัณฑผักและผลไม 3(2-3-5) 

 Vegetable and Fruit Product Business  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติ เ ก่ียวกับการพัฒนาแนวคิดธุร กิจผลิตภัณฑผักและผลไม  

องคประกอบของผักและผลไม การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวผักและผลไม กรรมวิธีการ

ผลิตผลิตภัณฑผักและผลไมตาง ๆ  การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผักและผลไม 

การตลาด และกรณีศึกษาเก่ียวของกับธุรกิจและบริการผลิตภัณฑผักและผลไม 

 Study and practice on development of business ideas for fruit and 

vegetable products; fruit and vegetable composition; post- harvest 

handlings for fruits and vegetables; production processes of various fruit 

and vegetable products; packaging design of fruits and vegetables products; 

marketing and case studies related to fruit and vegetable businesses. 

   

BSCFT318 การสงเสริมการขาย 3(3-0-6) 

 Sales Promotion  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาลักษณะและความสําคัญของการสงเสริมการขาย การเขียนแผนการสงเสริมการ

ขาย การสรางสรรคงานการสงเสริมการขาย ประเภทและความรับผิดชอบงานสงเสริม

การขายตอสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการขาย 

 Study on characteristic and significance of sales promotion; writing sales 

promotion plans; creation of sales promotion; types and responsibility of 

sales promotion on the society; laws related to sales promotion 
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 3. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเลือกเสรี 

 3.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล      3(3-0-6) 

English in the Digital World  

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษ เขาใจความหลากหลายของ

วัฒนธรรมสากลผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน

การฟง พูด อาน เขียน และเลือกใชไดอยางเหมาะสมในโลกดิจิทัล  

Study and Learn English vocabulary, expressions, and structures. 

Understand multicultural society through media and technology.  

Develop English skills in the areas of listening, speaking, reading, and 

writing for appropriate use in the digital world.  

 

GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม     3(3-0-6) 

English for Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพทเทคนิคสําหรับงานวิศวกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนน

การเขียนและการนําเสนองานทางดานวิชาการท่ีเก่ียวกับงานอาชีพดานวิศวกรรม 

Study and Understand technical terminology for engineering. 

Develop English skills emphasized on writing and presenting 

academic work related to engineering careers. 
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GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 

English for Business Career 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะการใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจท้ังการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือ

เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพผานสถานการณจําลอง เชน การโทรศัพท

ติดตอธุรกิจ การสมัครงาน การสัมภาษณงาน และการเขียนจดหมาย 

Study about business English skills such as listening, speaking, reading, 

and writing as a tool for future career by simulating scenarios, for 

example, making business calls, applying for jobs, and interviewing as 

well as writing letter in English. 

 

GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมจีน 

 

 

Study fundamental Chinese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Chinese culture. 

 

GEBLC110 สนทนาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Japanese Conversation 

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาญ่ีปุนเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุน 

Study fundamental Japanese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Japanese culture. 

 

 

 

 



92 

GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาเกาหลีเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมเกาหลี 

Study fundamental Korean focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Korean culture  

 

 GEBLC112 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Burmese 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC601 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาพมาเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมพมา 

Study fundamental Burmese focusing on listening and speaking 

skills for daily communication, including Burmese culture. 

 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 Report Writing and Presentation  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และประเภทของรายงาน สวนประกอบ

ของรายงาน หลักการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนองาน  

Study and Understand the meaning, significance, and various types 

of reports. Discover report components and the principles of 

writing a comprehensive report, as well as practice presentations. 
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GEBLC203 วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Literature 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี   

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของทองถ่ินรวมถึงประเพณีและ

วัฒนธรรมอันทรงคุณคาดานตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็น

คุณคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินตน ตลอดจนสามารถนํา 

องคความรูท่ีไดไปบรูณาการเขากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช

ชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Study and Learn about local's history as well as valuable traditions 

and cultures. Allow learners to be aware of and appreciate the 

value of their community's good culture and traditions, as well as 

to effectively integrate the knowledge gained into their education, 

occupation, and social life. 

 

GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Foreigners 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี   

วิชาบังคับกอน : ไมมี   

ศึกษาเก่ียวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ฝกทักษะการ

ออกเสียง การอาน การเขียนเบื้องตน การฟง การพูด ในชีวิตประจําวัน และ

เรียนรูศิลปวัฒนธรรม 

Study and Learn the fundamentals of Thai language, including 

consonants, vowels, and tones. Practice pronunciation, 

fundamental reading and writing in Thai, listening and speaking in 

daily life, as well as Thai culture. 
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3.2 กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT602 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise for Health 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายตอระบบตางๆของ

รางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการ

ประเมินสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การสรางโปรแกรมการออกกําลังกายดวย

ตนเอง การออกกําลังกายในการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การ

ปฏบิัติท่ีเปนพ้ืนฐานในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย  

Study and Practice physiology and the effects of exercise on various 

body systems, as well as how to avoid exercise-related injuries. Be 

able to self-test, assess one's physical fitness, and create an exercise 

program. Practice playing sports and exercising for good health. 

 

GEBHT603 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports for Health 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬา สุขภาพสวนบุคคล หลักการเลือก

กีฬาเพ่ือสุขภาพ การเลนกีฬาใหเหมาะสมกับวัยหรือสภาพรางกาย การวางแผนการ

เลนกีฬา พ้ืนฐานการเลนกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดตางๆ การบาดเจ็บ

ทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Study and Improve understanding of sports science, personal health, and 

sports for health principles. Learn how to select sports based on your 

age or physical condition. Learn about sports planning, the basis of sports 

playing, physical fitness for various sports, sports injuries, and the 

management model of sports contests for health and sports activities. 
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GEBHT604 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Recreation for Health Promotion 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพ เกม

นันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การบริหารจัดการคายกิจกรรมตางๆ ประเภท

ของกิจกรรมนันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬา

และการละเลนพ้ืนบานของไทยและชาติตางๆ 

 Study and Practice in Creating health and practice recreational games 

and other types of recreational activities by engaging in recreational 

activities. Learn how to become a recreational leader, manage camp 

activities, design programs, and participate in recreational activities. Learn 

about Thai and other countries' traditional sports and games. 

 

 3.3 กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย 3(3-0-6) 

 Aesthetics and Human Growth 

 รหัสรายวิชาเดิม :   ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนดานสุนทรียภาพ การมองเห็นคุณคาและความงาม

ของสิ่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตมนุษย ความงอกงามของมนุษยในทัศนะของโลก

ตะวันออกและโลกตะวันตก และการดําเนินชีวิตอยางมีความหมายในโลกท่ี

เปลี่ยนแปลง 

 Study and Understand fundamental of aesthetics, perception of value 

and beauty of various aspects related to human life, human growth in 

the views of Eastern and Western concepts and learn to live 

meaningfully in a changing world. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยประจาํหลักสูตร 

 3.2.1 อาจารยประจาํหลักสูตร วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวลชินี ปานใจ 

352990006xxxx 

Dr.Agr (Agricultural 

science) 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

Bonn University, Germany 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2563 

 

2547 

2541 

อาจารย - ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 1 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 2  

- เทคโนโลยีนํ้านมและผลิตภัณฑ 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

- ปญหาพิเศษทางพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- เคมีอาหาร 1 

- เคมีอาหาร 2 

2 

 

นางปรัศนีย  กองวงค 

352100009XXXX 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2561 

 

2551 

อาจารย - เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

- อาหารเสริมสุขภาพ  

- การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหง 

- การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร)  

วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว) 

 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

2548 

  อาหาร 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  การอาหาร 

- สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  การอาหาร 

- ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหาร      
3 นางรุงทิวา  กองเงิน 

310060169xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการ

อาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการ

อาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2541 

 

2536 

ผูชวยศาสตราจารย - เทคโนโลยีขนมหวาน 

- เทคโนโลยีนํ้านมและผลิตภัณฑ 

- จุลชีววิทยาอาหาร 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

- ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

4 นางอรทัย  บุญทะวงศ 

352010155xxxx 

วท.ด.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2560 

 

2547 

อาจารย - การควบคุมคุณภาพอาหาร 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 1 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

วท.ม.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 

2540 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 2  

- เทคโนโลยีนํ้านมและผลิตภัณฑ 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

- การแปรรูปอาหาร 1  

- การแปรรูปอาหาร 2 

- ส ถิ ติ แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น ท ด ล อ ง ท า ง

อุตสาหกรรมเกษตร 

- การประกันคุณภาพอาหาร 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- เน้ือสัตวและผลิตภัณฑ 

- เทคโนโลยีอาหารพ้ืนบาน 

- บรรจุภัณฑอาหาร   

5 นางสาวนิอร  โฉมศรี 

352990026xxxx 

Dr.oec.troph (Food 

Science and 

Technology) 

University of Giessen, 

Germany 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 

 

 

2545 

ผูชวยศาสตราจารย - เทคโนโลยีชีวภาพ 

- เทคโนโลยีหมักดอง 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

- เทคโนโลยีผักและผลไม 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ทษ.บ. (เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอาหาร) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 2536 - วิศวกรรมอาหาร 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

- การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ 

- ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

- เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร  

- เทคโนโลยีการหมักและการกลั่น 

- อาหารเชิงหนาท่ี 

- เทคนิคการวิเคราะหและเครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยทางอาหาร 

- เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารข้ันสูง 

- Advanced Food Microbiology (UB) 

6 นางสาวชณิชา  

จินาการ 

352070019xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร)  

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550  

 

2540 

อาจารย - การควบคุมคณุภาพอาหาร 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 1 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 2  

- เทคโนโลยีผลิตภัณฑธัญพืชและผลิตภณัฑ 

- เทคโนโลยีนํ้านมและผลติภณัฑ 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

- การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

และกฎหมายอาหาร  

- การประกันคณุภาพอาหาร 

- การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

7 นายธีรวัฒน   

เทพใจกาศ 

351020014xxxx 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 

 

2538 

อาจารย - การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- ส ถิติ และการวางแผนการทดลองทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

- เทคโนโลยีไขมันและนํ้ามัน 

- การควบคุมคุณภาพอาหาร 

- การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหง 

- เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- นวัตกรรมอาหาร 

- การเปนผูประกอบธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ  

- อาหารเสริมสุขภาพ     

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการอาหาร 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

- การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบาน 

- ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

- ฝกงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

8 นางสาวอุบลรัตน 

พรหมฟง 

352010136xxxx 

คศ.ม. (อาหารและ

โภชนาการ)  

ค.บ. (คหกรรมศาสตร)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วิทยาลัยครูลําปาง 

2549 

 

2532 

อาจารย - เทคโนโลยีขนมอบ 

- โภชนาการ 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 1 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 2  

- เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

- ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

9 นางสาวธัญลักษณ   

บัวผัน 

363020035xxxx 

D.Agr. (Tea science) 

 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ 

Hunan Agricultural 

University, China 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2560 

 

2548 

อาจารย - การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ 

- การวิจัยตลาดและผูบริโภค 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

 

2541 

  เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- เทคโนโลยีชา 

- เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- การควบคุมคุณภาพอาหาร 

- สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  การอาหาร 

- ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑ  อาหาร 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ 

  เทคโนโลยีการอาหาร 

- ฝกงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- เทคนิคการวิเคราะหและเครื่องมือท่ีใช 

   ในการวิจัยทางอาหาร (ป.โท) 

- นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหาร (ป.โท) 

10 นางวัชรี เทพโยธิน 

352050038xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 

 

2538 

อาจารย - อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 

- การสุขาภิบาลโรงงานอาหารและกฎหมาย

อาหาร 

 - บรรจุภัณฑอาหาร 

 - ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

 - สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

 - ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

 - เคมีอาหาร 2 (บทปฏิบัติการ) 

11 นางสาวนภาพร   

ดีสนาม 

345040006xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีทาง

อาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 

 

2535 

 

ผูชวยศาสตราจารย วิชาท่ีสอน : 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการอาหาร 1 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการอาหาร 2 

- การแปรรูปอาหาร 1 

- การแปรรูปอาหาร 2 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 

-  สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

- เทคโนโลยีผลิตภัณฑเน้ือสัตว สัตวปก  

และประมง 

-  ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ 

   เทคโนโลยีการอาหาร 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

- ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

-  ฝกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและ 

   เทคโนโลยีการอาหาร   

12 นางวันเพ็ญ  จิตรเจริญ

352010024xxxx 

Dr.Ing. 

 

M.Sc. (Food Science) 

 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

University of Bonn, 

Germany 

University of the 

Philippines, Los Banos, 

Philippine 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2550 

 

2534 

 

 

2528 

รองศาสตราจารย  - เคมีอาหาร 1  

- เคมีอาหาร 2   

- เทคโนโลยีนํ้านมและผลิตภัณฑ  

- เทคโนโลยีการผลิตไวน 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

- การแปรรูปอาหาร 2 

- เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- เทคนิคการวิเคราะหและเครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยทางอาหาร 
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3.2.2 อาจารยประจาํหลักสูตร วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

1 นายจักรพันธุ รอดทรัพย 

353010059xxxx 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2547 

2541 

อาจารย - วิศวกรรมอาหาร 1  

- วิศวกรรมอาหาร 2 

- เคมีอาหาร 1 

- เคมีอาหาร 2 

- เทคโนโลยีขนมอบ 

- บรรจุภัณฑอาหาร 

- เทคโนโลยีผลิตภัณฑเ น้ือสัตว สัตวปก และ

ประมง 

2 นายอรรณพ  ทัศนอุดม

365040011xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร       

การอาหาร) 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 

 

2547 

2544 

ผูชวยศาสตราจารย - จุลชีววิทยาอาหาร 

- ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร 

- การประกันคุณภาพอาหาร 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 

- โภชนาการ  

- การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหารและแผน

ธุรกิจ 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน  

- เทคโนโลยีขนมอบ 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร 

  และเทคโนโลยีการอาหาร 1 

- เทคโนโลยหีมักดอง 

3 นางวรรณภา สระพินครบุรี 

390980115xxxx 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

2547 

2537 

อาจารย - อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 

- โภชนาการ 

- เคมีอาหาร 1  

- เคมีอาหาร 2 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- เทคโนโลยีหมักดอง 
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อาจารยประจาํหลักสูตร วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ  

หรือผลงานวิจัย เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวสุริยาพร   

นิพรรัมย 

366990001xxxx 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารอาหาร) 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 

 

2547 

2544 

ผูชวยศาสตราจารย - เคมีอาหาร 1 

- เคมีอาหาร 2 

- เทคโนโลยีนํ้านมและผลิตภัณฑ 

- การแปรรูปอาหาร 1 

- การแปรรูปอาหาร 2 

- การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

และกฎหมายอาหาร 

- การเปนผูประกอบการอาหารและแผน

ธุรกิจ 

- อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 

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

เทคโนโลยีการอาหาร  

2 นายกฤษดา  กาวีวงศ 

357080043xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร 

การอาหาร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร 

การอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 

 

2544 

 

2537 

ผูชวยศาสตราจารย - ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 1 

- ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 2 

- อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 

- การแปรรูปอาหาร 1 

- การแปรรูปอาหาร 2 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ  

หรือผลงานวิจัย เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

- เคมีอาหาร 1 

- เคมีอาหาร 2 

- เทคโนโลยีผักและผลไม 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

- ป ญ ห า พิ เ ศ ษ ท า ง วิ ท ย า ศ า สต ร แ ล ะ

เทคโนโลยีการอาหาร 

- การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหารและ

แผนธุรกิจ 

3 นายเฉลิมพล   

ถนอมวงค 

352030048xxxx 

วท.ม. (พัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2547 

 

 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย - การควบคุมคณุภาพอาหาร 

- การพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 

- สถิติและการวางแผนการทดลองทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

- ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 1 

- เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

- ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 
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3.2.3 อาจารยประจาํหลักสูตร วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาที่สอน  

1 นางปยะนุช  รสเครือ 

352030005xxxx 

วท.ด. (เทคโนโลย ี

ทางอาหาร) 

วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล 

2556 

 

2545 

2539 

ผูชวยศาสตราจารย  - เทคโนโลยีผักและผลไม 

- เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 

- จุลชีววิทยาอาหาร 

- การแปรรูปอาหาร 2 

- อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน    

2 นางสาวสุทธิดา   

ปญญาอินทร 

355070049xxxx 

Ph.D. (Food Science 

and Technology) 

วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา) 

วท.บ. (เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอาหาร) 

The University of New 

South Wales, Australia 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2557 

 

2544 

2542 

อาจารย - โภชนาการ 

- เคมีอาหาร 1 

- เคมีอาหาร 2 

- สถิติและการวางแผนการทดลองทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

- เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 

- สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาที่สอน  

3 นายประกิต  ทิมขํา

310060144xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 

วท.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2557 

2547 

2533 

 

ผูชวยศาสตราจารย - อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

- วิศวกรรมอาหาร 1 

- วิศวกรรมอาหาร 2 

- สถิติและการวางแผนการทดลอง 

4 นางสาวสุภาวดี   ศรีแยม 

355990002xxxx 

 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 

ทษ.บ. (เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอาหาร) 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

สถาบัน

เทคโนโลยกีารเกษตรแมโจ 

2551 

2541 

 

2537 

ผูชวยศาสตราจารย - สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ

กฏหมายอาหาร 

-  สถิติและการวางแผนการทดลองทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

- เคมีอาหาร 1, 2 

- เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 

5 นางสาวมลิวรรณ   

กิจชัยเจริญ 

353990016xxxx 

M.App.Sc. (Food 

Science and 

Technology) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

Royal  Melbourne 

Institute of  

Technology, Australia 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2539 

 

 

2530 

ผูชวยศาสตราจารย - การควบคุมคุณภาพอาหาร 

- ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 

- จุลชีววิทยาอาหาร 

- อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ

จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

 4.1.2  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน

ประกอบการได 

 4.1.4 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา (สอดคลองกับแผนการเรียนแนะนํา) 

ชั้นปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  2  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

  5.1 คําอธิบายโดยยอ 

โครงการวิจัย นักศึกษาจะตองคิดหรือเลือกหัวขอท่ีสนใจในการทําโครงงานวิจัย ซ่ึงเก่ียวของ

กับงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาการทําโครงงานวิจัยคอยดู  และ

ใหคําแนะนํา นักศึกษาตองฝกการตีโจทยปญหาวิจัย การเขียนท่ีมาและความสําคัญของปญหา รูจักท่ีจะวาง

แผนการวิจัยเพ่ือตอบโจทยปญหาวิจัยนั้น และทําการทดลองจริงเพ่ือฝกทักษะในการปฏิบัติ ตลอดจน

สามารถใชความรู  ทางสถิติวิเคราะหผลการทดลองท่ีได สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ

สรุปผลการทดลองอยางมีเหตุผล รวมไปถึงการเขียนรายงาน และการนําเสนอตอคณะกรรมการสอบปญหา

พิเศษ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) ไดองคความรูจากงานวิจัย 

2) สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัย 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

5) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืน 

6) มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด 

 5.3 ชวงเวลา  

ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี  1 
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5.4 จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

  1) มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงหลักการ กฎระเบียบ รวมท้ังการเลือกอาจารยท่ีปรึกษา

โครงงานวิจัย 

2) อาจารยทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแกนักศึกษา โดยนักศึกษาเปนผู

เลือกอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีตนสนใจ 

3) มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา  

4) จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาท่ีดูแลอุปกรณเครื่องมือ

ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

5) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใชอุปกรณ สารเคมีและเครื่องมือ รวมถึง

การทํางานนอกเวลา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

  1) ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารยประจําวิชา และอาจารยท่ีปรึกษา 

2) ประเมินผลจากความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยท่ีปรึกษา  

3) ประเมินผลการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ oral presentation ดวยโปรแกรมและ

จัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา  3 คน โดยคณาจารยในสาขาวิชา 

4) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวมจากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ี

เกิดข้ึนในแตละข้ันตอนโดยอาจารยท่ีปรึกษา 
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หมวดท่ี 4  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 

  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความ

รับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สอดแทรกการสอนใหนักศึกษา ตระหนักในการ   

มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ และมีวินัยทุก

กระบวนวิชา 

มีความรอบรูในวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

อยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถนําไป

ปรับใชในการประกอบอาชีพได 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มอบหมายให มีการคนคว าข อ มูลจากแหล ง

สารสนเทศตาง ๆ การทําโครงงานวิจัย 

มีทักษะความเปนผูนําและความสามารถในการ

สื่อสาร และทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดทุกระดับ

อยางเหมาะสม 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปน

กลุม และมีการกําหนดหัวหนากลุมในการ       

ทํารายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวม

ในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝก           ให

นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิก

กลุมท่ีด ี

- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษา

หมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม 

เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 

-  มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตัวเอง เชน การเขาเรียน

ตรงเวลาเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวม

ในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความ

คิดเห็น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  2.1.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึ กษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd) 

     2.1.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

        1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง

ราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละรายวิชา  ตองสงเสริมให

นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

(4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและจรรยา

วิชาชีพ เชน วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน และวิชาศิลปะการ

ใชชีวิต ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดใหมีการ

วัดผลแบบมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ดวยการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทํา

กิจกรรม  และมีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้น

เรียน นักศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

2)  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผูสอน

ตองสอดแทรกและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ 

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ยกยองและเชิดชูนักศึกษาท่ีทําความดีและเสียสละ 

 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ไดแก 

(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา ท่ี

มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความใสใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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(3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) ความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและการสอบ 

2.1.1.2  ดานความรู 

 1) ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรู เก่ียวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีศึกษาซ่ึงประกอบกันข้ึน           

เปนองคความรูท่ีจะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูและเขาใจ ดังนั้นมาตรฐาน

ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถติดตามความกาวหนา ใฝรู ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา 

ท่ีศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

การทดสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการใชขอสอบวัดผลในรายวิชา

ท่ีเรียนท้ังการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

               2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 ใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning : WiL)  CDIO :(Conceiving - Designing  

-Implementing –Operating)  โดยมุงเนนท้ังหลักการทางทฤษฎี และการประยุกตใชความรูในการปฎิบัติ

ในสภาพแวดลอมจริงและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง

โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ท้ังนี้ ให

เปนไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใชการวัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) รายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

(4) งานท่ีไดมอบหมาย 

(5) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(6) แฟมสะสมผลงาน 
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2.1.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

     1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษา 

ดังนั้น นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญา พรอมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ

เรียนการสอนตองเนนใหนักศึกษารูจักคิดหาเหตุผล  เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา  แนวคิดและวิธีการ

แกปญหาดวยตนเอง นักศึกษาท่ีผานกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2) มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

   การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาใชแนวขอสอบท่ีใหนักศึกษาไดอธิบาย

แนวคิดและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หรือใหนักศึกษาเลือกใชวิชาชีพท่ีเหมาะสม

กับสถานการณท่ีกําหนดให  

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  ใชการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ และการบูรณาการ 

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning)/STEM Education มุงเนนใหนักศึกษารูจัก

วิเคราะหองคประกอบของสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมติสถานการณจําลอง และกรณีศึกษาเพ่ือ

เปนตัวอยางใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหแนวทางแกไขใหถูกตอง  

               3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณจําลอง 

(2) การเลือกใชวิธีการเพ่ือแกใขปญหาในบริบทตางๆ 

(3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(4) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 

2.1.1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

  1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล นักศึกษาจึงตอง

ไดรับการฝกประสบการณเพ่ือเรียนรูการปรับตัวใหเขากับบุคคลและกลุมบุคคลตางๆ  ดังนั้นผูสอนตอง

แนะนําการวางตัว  มารยาทในการเขาสังคม และทักษะท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
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การวัดและประเมินผลทําไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํากิจกรรมกลุม  

ท้ังในและนอกชั้นเรียน   และผลสะทอนกลับจากการฝกประสบการณตาง ๆ 

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือ

คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีมีประสบการณและประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

(5) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(6) มีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลท่ีติดตอสื่อสารดวย  และสามารถวางตนได

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแตละ

วัฒนธรรม 

 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 

(2) พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

2.1.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

    1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ในยุคปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

นักศึกษาตองมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน   

การติดตอสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวกับการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรูเก่ียวกับ

สาขาวิชา ดวยเหตุนี้ ผูสอนตองใชเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝกใหนักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 

(2) สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

(3) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะและ

สอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 
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การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหวางการสอนโดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา        

ไดใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปราย     

แสดงความคิดเห็นในกลุม หรือจัดกิจกรรมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการ

ติดตอสื่อสาร หรือนําเสนอผลงานตางๆ  

      2)  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข    

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนดวยกิจกรรม Active Learning/Flipped Classroom ท่ีนักศึกษาตอง

ติดตอสื่อสาร คนควาหาขอมูล และนําเสนอผลจากการคนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

(2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาขอมูล 

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการนําเสนอผลงาน 

(4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมแตละกลุม 

             3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 

(2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาหาขอมูล 

(3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

(4) จรรยามารยาทในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมกับสถานการณและ

วัฒนธรรมสากล 
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2.1.2 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุดมศึ กษาของประ เทศ ไทย  (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd)  

2.1.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

(1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

(4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2.1.2.2 ดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถติดตามความกาวหนา ใฝรู ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาท่ีศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.1.2.3 ดานปญญา 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรู  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2) มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

2.1.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2.1.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 

(2) สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

(3) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ  

และสอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาบังคับ                 

1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 

3 GEBLC105  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทํางาน                 

4 GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย                 

5 GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                 

6 GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา                   

7 GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                   

8 GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต                 

วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก                 

1 GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBSC302  มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม                 

3 GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย

และการสรางนวัตกรรม 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

4 GEBSC304 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ                 

5 GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน                 

6 GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                 

7 GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน                 

8 GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม                 

9 GEBSO502 ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจและการ

เมืองไทย 
                

10 GEBSO503 มนุษยสัมพันธ                 

11 GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก                 

12 GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล                               

13 GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค                  

14 GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน                 

15 GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม                 

16 GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21                 

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี                 

1 GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล                 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

2 GEBLC107 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิศวกรรม                 

3 GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธรุกิจ                 

4 GEBLC109  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร                 

5 GEBLC110 สนทนาภาษาญีปุ่นพืน้ฐาน                 

6 GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                 

7 GEBLC112  ภาษาพมาพื้นฐาน                 

8 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ                 

9 GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน                 

10 GEBLC204 ภาษาไทยสาํหรับชาวตางประเทศ                 

11 GEBHT602  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                 

12 GEBHT603 กีฬาเพื่อสุขภาพ                 

13 GEBHT604 นันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพ                 

14 GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย                 
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2.2 มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ และกลุมวิชาชีพเลือก 

     2.2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF 

: HEd) 

2.2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม   เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม         

ไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเก่ียวของ

โดยตรงกับอาหารของมนุษย  ดังนั้นอาจารยผูสอนตองพยายามสอนหรือสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวของกับ

คุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2) แสดงออกอยางสมํ่าเสมอถึงความซ่ือสัตยสุจริต 

(3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

(5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน   

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี

ความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม 

มีความซ่ือสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้

อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวมและเสียสละ 

     3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการรวมกิจกรรม 

                         (2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

     (3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

     (4) พฤติกรรมระหวางการทํางานกลุม การนําเสนอและอภิปราย โดยผูสอนอาจ

ซักถามประเด็นดานจริยธรรม 
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2.2.1.2 ดานความรู 

     1) ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือนําไปใช

ประกอบอาชีพในสังคม โดยตองมีความรูในประเด็นตางๆ ดังนี้  

   (1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

   (2) มีความรูในสาขาวิชาอ่ืน ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารจัดการ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

   (3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไข

ปญหาและตอยอดองคความรู และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือใหเล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

   (4) รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพ่ือ

ตอบสนองตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

     2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกต    

ทางปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริงโดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะ        

ของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง

โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

   3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ 

  (1) การทดสอบยอย 

  (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

  (3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

       (4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

  (5) ประเมินจากรายวิชาโครงงานวิจัยหรือสหกิจศึกษา 

2.2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

     1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได โดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบ

การศึกษาเเลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม

และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาฯ อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมา และสาเหตุของปญหา

วิธีการแกปญหา รวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จาก

การสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี ้
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    (1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอสรุปท่ีไดในการแกไขปญหา 

หรืองานอ่ืนๆ โดยไมตองอาศัยคําแนะนํา  

    (2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ในการวิเคราะหปญหาท่ีซับซอน และเสนอ

แนวทางแกไขอยางสรางสรรค 

    (3) สามารถใชทักษะและความเขาใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เชน การตรวจ

วิเคราะหอาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

    (4) มีทักษะในภาคปฏิบัติท่ีไดรับการฝกฝน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 

     2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    (1) มอบหมายงานกลุมเพ่ือศึกษากรณีศึกษาพรอมอภิปราย 

    (2) การอภิปรายกลุมจากผลการปฏิบัติ 

    (3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

     3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณเปนตน 

2.2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

    นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพ ซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน

คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืนๆ และคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชาหรือคนท่ีจะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถท่ี

จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของ

กับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชาหรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดาน

สังคมศาสตรท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ นี้ 

    (1) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุม 

    (2) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนํากลุมและสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

    (4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง 
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     2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให มีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผู อ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืนหรือผู มี

ประสบการณ 

    3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ        

ความรับผิดชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม       

ในชั้นเรียน การตอบขอซักถามของอาจารย และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

 2.2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ มาใช              

ในการวิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

   (2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน รูจักการเลือกใช

รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงท่ีตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   (3 ) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรู ท่ี เ ก่ียวของกับ

สาระสําคัญ ของวิชานั้นๆ จากแหลงขอมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

   (4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม   

และใชอยางสมํ่าเสมอเพ่ือการรวบรวมขอมูล แปลความหมายและสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด 

   (5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

   (6) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและสถานการณโลก    

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (7) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตอง ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนและ

ภาษาอังกฤษ  ในระดับใชงานไดอยางเหมาะสม 

        2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและ

สถานการณเสมือนจริง แลวนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
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        3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏีการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ 

2.2.1.6 ดานทักษะพิสัย  

     1) ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

  มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการรวมถึง

ความสามารถในการทํางานเปนกลุม มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

    2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

จัดใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม โดยใหใชเครื่องมืออุปกรณ และวิธีการใหไดมาซ่ึงขบวน  

การแกปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารอยางเหมาะสม 

    3) กลยุทธการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

ประเมินจากความประสบความสําเร็จของงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด และการใช

อุปกรณเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
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2.2.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

   (Curriculum Mapping)  สรุปผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

2.2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2) แสดงออกอยางสมํ่าเสมอถึงความซ่ือสัตยสุจริต 

(3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

(5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 2.2.1.2 ดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

        (2) มีความรูในสาขาวิชาอ่ืน ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารจัดการ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

              (3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหา

และตอยอดองคความรู และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ  

     (4) รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา เพ่ือตอบสนอง

ตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

            (1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอสรุปท่ีไดในการแกไขปญหา  หรืองาน

อ่ืนๆ โดยไมตองอาศัยคําแนะนํา  

   (2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ในการวิเคราะหปญหาท่ีซับซอน และเสนอแนว

ทางแกไขอยางสรางสรรค 

(3) สามารถใชทักษะและความเขาใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ  เชน การตรวจ

วิเคราะหอาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(4) มีทักษะในภาคปฏิบัติท่ีไดรับการฝกฝน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา  

2.2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุม 

(2) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนํากลุมและสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

        (4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพ          

อยางตอเนื่อง 

2.2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ มาใชในการ

วิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

(2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน รูจักการเลือกใชรูปแบบ             

ของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงท่ีตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับสาระสําคัญของ

วิชานั้นๆ จากแหลงขอมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

(4) มีวิจารณญานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม และใช

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือการรวบรวมขอมูล แปลความหมายและสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด 

   (5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

   (6) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณโลก โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (7) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตอง ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษใน

ระดับใชงานไดอยางเหมาะสม 

2.2.1.6 ดานทักษะพิสัย  

  (1) มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการรวมถึงความสามารถ ใน

การทํางานเปนกลุม มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ดานความรู 

3.ดาน

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 FUNSC118 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร                 

2 FUNSC206 เคมีเชิงฟสิกส                 

3 FUNSC207 เคมีวิเคราะห                 

4 FUNSC211 เคมีเบื้องตนสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร                 

5 FUNSC301 ชีววิทยา                 

6 FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป                 

7 FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร                 

8 FUNMA121 แคลคูลัสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร                 
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

กลุมวิชาชีพบังคับและกลุมวิชาชีพเลือก 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

1 BSCFT013 โภชนาการ                          

กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาแกน                          

1 BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1                          

2 BSCFT004 

ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมอาหารและ

กฎหมายอาหาร 

                         

3 BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร                          
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

4 BSCFT007 

สถิติและการวางแผนการ

ทดลองทางอุตสาหกรรม

เกษตร 

                         

5 BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1                          

6 BSCFT014 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหารเบื้องตน 
                         

7 BSCFT015 การประกันคุณภาพอาหาร                          

8 BSCFT016 เคมีอาหารเบื้องตน                           

9 BSCFT017 จุลชีววิทยาอาหาร                          

10 BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร                          

กลุมวิชาชีพบังคับ                          

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                          
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

1 BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2                          

2 BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2                          

3 BSCFT101 
ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 1 
                         

4 BSCFT102 
ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 2 
                         

5 BSCFT103 
สัมมนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 
                         

6 BSCFT105 

ปญหาพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

                         

7 BSCFT147 เคมีของผลิตภัณฑอาหาร                           
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

8 BSCFT106 

การศึกษาอิสระทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

                         

9 BSCFT107 

ฝกงานทางวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

                         

10 BSCFT108 

สหกิจศึกษาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

                         

11 BSCFT145 

ฝกประสบการณวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 1 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

12 BSCFT146 

ฝกประสบการณวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 2 

                         

วิชาเอกธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร                          

1 BSCFT142 
การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจ

อาหาร 
                        

 
 

2 BSCFT212 
การเปนผูประกอบการธุรกิจ

อาหารและแผนธุรกิจ 
                        

 
 

3 
BSCFT302 องคการและการจัดการ

ธุรกิจอาหาร 
                         

4 
BSCFT303 พฤติกรรมผูบริโภคและวิถี

ชีวิตแบบปกติใหม 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

5 BSCFT304 

สัมมนาทางเทคโนโลยีการ

อาหารและการประกอบ

ธุรกิจ 

                         

6 BSCFT305 

ฝกงานทางเทคโนโลยีการ

อาหารและการประกอบ

ธุรกิจ 

                         

7 BSCFT306 

ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยี

การอาหารและการประกอบ

ธุรกิจ 

                         

กลุมวิชาชีพเลือก                          

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                          
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

1 BSCFT109 
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 
                          

2 BSCFT110 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ                          

3 BSCFT111 เทคโนโลยีการผลิตไวน                          

4 BSCFT112 เทคโนโลยีขนมหวาน                          

5 BSCFT113 เทคโนโลยีขนมอบ                          

6 BSCFT114 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน                          

7 BSCFT115 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม                          

8 BSCFT117 
เทคโนโลยีชีวภาพทาง

อาหาร 
                         

9 BSCFT119 
เทคโนโลยีน้ํานมและ

ผลิตภัณฑ 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

10 BSCFT122 เทคโนโลยีผักและผลไม                          

11 BSCFT123 เทคโนโลยีหมักดอง                          

12 BSCFT124 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว                          

13 BSCFT125 เทคโนโลยีอาหารพ้ืนบาน                          

14 BSCFT126 นวัตกรรมอาหาร                           

15 BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร                          

16 BSCFT129 อาหารเสริมสุขภาพ                          

17 BSCFT130 
การจัดการความปลอดภัย

และสิ่งแวดลอมใน

อุตสาหกรรม 

         

 

               

18 BSCFT131 
การจัดการธุรกิจอาหาร

ขนาดยอม 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

19 BSCFT133 
การประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส 
                         

20 BSCFT134 
การประเมินอายุการเก็บ

รักษาอาหาร 
                         

21 BSCFT136 เทคโนโลยีชาและผลิตภัณฑ                          

22 BSCFT137 
เทคโนโลยีแปงจากธัญพืช

และการประยุกตใช 
                         

23 BSCFT138 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ

เนื้อสัตวและสัตวน้ํา 
                         

24 BSCFT139 
โซอุปทานและโลจิสติกส

อุตสาหกรรมเกษตร 
                         

25 BSCFT140 เทคโนโลยีโกโก                          
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

26 BSCFT141 
การประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสกาแฟ 
                         

27 BSCFT142 
การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจ

อาหาร 
                        

 
 

28 BSCFT143 
นวัตกรรมการกําหนดอาหาร

ทันสมัย 
                         

29 BSCFT144 

เทคโนโลยีการแปรรูปและ

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ก่ึงแหง           

                         

30 BSCFT210 
การจัดการโรงงาน

อุตสาหกรรมเกษตร 
                        

 
 

31 BSCFT212 
การเปนผูประกอบการธุรกิจ

อาหารและแผนธุรกิจ 
                        

 
 



 

141 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ                          

1 BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร                          

2 BSCFT131 
การจัดการธุรกิจอาหาร

ขนาดยอม 
         

 
               

3 BSCFT133 
การประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส 
                         

4 BSCFT139 
โซอุปทานและโลจิสติกส

อุตสาหกรรมเกษตร 
                         

5 BSCFT310 
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยี

และการประกอบธุรกิจ

อาหาร 
                        

 

6 BSCFT311 ธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย                          
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ทักษะ

พิสัย 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 

7 BSCFT312 ธุรกิจอาหารเพ่ืออนาคต                          

8 BSCFT313 ธุรกิจผลิตภัณฑขนมอบ                          

9 BSCFT314 ธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องดื่ม                          

10 BSCFT315 
ธุรกิจแปรรูปน้ํานมและ

ผลิตภัณฑนม 
                         

11 BSCFT316 
ธุรกิจผลิตภัณฑเนื้อสัตวและ

ไข 
                         

12 BSCFT317 ธุรกิจผลิตภัณฑผักและผลไม                          

13 BSCFT318 การสงเสริมการขาย                          
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4. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดกําหนดผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวขางตน ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

ซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บุคลากรของภาควิชาและ

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 

PLO1: มีความรู คิดเปน มีทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

Sub PLO 1:  1A มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 1.1) 

1B แสดงออกอยางสมํ่าเสมอถึงความซ่ือสัตยสุจริต (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 1.2) 

 1C มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 1.3) 

 1D เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม (อางอิงจากผลการเรียนรู 

LO 1.4) 

 1E เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 1.5)  

1F มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา (อางอิง

จากผลการเรียนรู LO 2.1) 

1G มีทักษะในภาคปฏิบัติท่ีไดรับการฝกฝน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา (อางอิง

จากผลการเรียนรู LO 3.4) 

 1H มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุม 

(อางอิงจากผลการเรียนรู LO 4.1) 

 1I สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผู อ่ืน ท้ังในฐานะผูนํากลุมและสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 4.2) 

 1J วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ (อางอิง

จากผลการเรียนรู LO 4.3) 

1K มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการ รวมถึง

ความสามารถในการทํางานเปนกลุม และมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ (อางอิงจากผล

การเรียนรู LO 6.1) 
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PLO2: สามารถบูรณาการพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

Sub PLO 2: 2A สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหา 

และตอยอดองคความรู และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือใหเล็งเห็นการ 

เปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 2.3) 

2B รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา เพ่ือตอบสนอง

ตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 2.4) 

2C มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอสรุปท่ีไดในการแกไข

ปญหาหรืองานอ่ืนๆ โดยไมตองอาศัยคําแนะนํา (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 3.1) 

2D สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 5.6) 

PLO3: สามารถปฏิบัติและมีความชํานาญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พรอมท้ัง

สรางแนวความคิดทางธุรกิจอาหาร 

Sub PLO 3: 3A มีความรูในสาขาวิชาอ่ืน ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารจัดการ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(อางอิงจากผลการเรียนรู LO 2.2) 

3B สามารถใชทักษะและความเขาใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ  เชน การตรวจ

วิเคราะหอาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (อางอิง

จากผลการเรียนรู LO 3.3) 

        3C มีทักษะในภาคปฏิบัติท่ีไดรับการฝกฝน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา (อางอิง

จากผลการเรียนรู LO 3.4) 

3D สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับสาระสําคัญของวิชา

นั้นๆ จากแหลงขอมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ (อางอิงจากผลการเรียนรู 

LO 5.3) 

3E มีวิจารณญานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม และใชอยาง

สมํ่าเสมอเพ่ือการรวบรวมขอมูล แปลความหมายและสื่อสารขอมูลขาวสารและ

แนวความคิด (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 5.4) 

3F สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตอง ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษใน

ระดับใชงานไดอยางเหมาะสม (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 5.7) 
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PLO4: สามารถประยุกตใชความรู เพ่ือเปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และ

ผูประกอบการธุรกิจอาหาร 

Sub PLO 4:  4A สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ในการวิเคราะหปญหาท่ีซับซอน และเสนอแนว

ทางแกไขไดอยางสรางสรรค (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 3.2) 

       4B สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง    

       ตอเนื่อง (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 4.4) 

 4C สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ มาใชในการวิเคราะห

แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค (อางอิงจากผลการ

เรียนรู LO 5.1) 

4D สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน รูจักการเลือกใชรูปแบบของ

การนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงท่ีตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (อางอิงจากผล

การเรียนรู LO 5.2) 

4E สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลตางๆ ไดอยางเหมาะสม (อางอิงจากผลการ

เรียนรู LO 5.5) 

4F สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณโลก โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 5.6) 

4G มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ  

แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอสรุปท่ีไดในการแกไข 

ปญหา หรืองานอ่ืนๆ โดยไมตองอาศัยคําแนะนํา (อางอิงจากผลการเรียนรู LO 5.7) 

5. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

1 นักศึกษามีผลการเรียนรูดานความรู พ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร ทักษะทางปญญาในภาคปฏิบัติทางวิชาชีพพ้ืนฐาน มีทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขพ้ืนฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูพ้ืนฐานวิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารไดอยางเหมาะสม 
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3 นักศึกษามีผลการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถปฏิบัติอยางชํานาญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร พรอมท้ังสรางแนวความคิดทางธุรกิจอาหาร 

4 นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เพ่ือเปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร และผูประกอบการธุรกิจอาหาร 

หมวดท่ี 5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

   1.1 การวัดผลการศึกษา 

       การวัดผลการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2551 การประเมินผลการศึกษา ตองกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในแตละ

ภาคการศึกษา โดยใหผลของการประเมินแตละวิชาเปนระดับคะแนน  (Grade) ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน (Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา 

ก   หรือ     A 

ข+ หรือ      B+ 

ข   หรือ     B 

ค+ หรือ     C+ 

ค   หรือ     C 

ง+ หรือ     D+ 

ง   หรือ     D 

ต   หรือ     F 

ถ   หรือ     W 

ม.ส.หรือ     I 

พ.จ. หรือ     S 

ม.จ. หรือ     U 

ม.น. หรือ     Au 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 

ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 

ดีพอใช (Fairly Good) 

พอใช (Fair) 

ออน (Poor) 

ออนมาก (Very Poor) 

ตก (Fail) 

ถอนรายวิชา (Withdrawn) 

ไมสมบูรณ (Incomplete) 

พอใจ (Satisfactory) 

ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

ไมนับหนวยกิต (Audit) 

 

1.2 ระยะเวลาการศึกษา 



 

147 

 1.2.1 สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา 

สําเร็จไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษา ไมเกิน 8 ปการศึกษา 

1.2.2 สําหรับการลงทะเบียนแบบไมเต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 7 ปการศึกษา 

สําเร็จไดไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา 

 

 

 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

  1) มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด มคอ.3 ทุกวิชาใน

หลักสูตร กอนเปดภาคเรียน 

  2)  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาขอสอบ และการพิจารณาเกรด  

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

  1) จัดใหมีการสอบประมวลความรูกอนสําเร็จการศึกษา (Comprehensive Exam)  โดย

มีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรูกอนสําเร็จการศึกษา เพ่ือทําการออกขอสอบ รวบรวม

ขอสอบและดําเนินการสอบวัดตามเกณฑท่ีไดวางไว   

  2) ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา     

จากการฝกรายวิชาสหกิจศึกษา 

  3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ 

ปญหาพิเศษ ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมาย 

  4) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหมโดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการศึกษาเรียนรู         

ของนักศึกษา  โดยหลักสูตรมีระบบการจัดเก็บขอมูลผลการประกอบอาชีพในสายงานท่ีเก่ียวของของบัณฑิต

ท่ีทําอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน รวมท้ังการ

ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ การเก็บขอมูล

ดําเนินการ   ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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  1) หลักสูตรมีระบบการจัดเก็บขอมูลสภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจาก

บัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ 

ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพในสายงานท่ีเก่ียวของ 

   2) หลักสูตรมีระบบการจัดเก็บขอมูลจากผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต โดยการขอเขา

สัมภาษณหรือการสงแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษา การไดงานตรงสาขา 

และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

  3) หลักสูตรมีการประเมินตําแหนงและ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต โดยการ

ใชแบบสอบถาม 

  4) หลักสูตรจัดใหมีการประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือ

สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีจะ

จบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ  

  5) หลักสูตรจัดใหมีการประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและ

ความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ        

ของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

  6) หลักสูตรมีระบบสอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร

หรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวน        

การเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

   7) หลักสูตรมีระบบการจัดเก็บขอมูลผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได อาทิ จํานวน

โครงการวิชาโครงงานวิจัย และจํานวนกิจกรรมท่ีทําประโยชนตอสังคม เปนตน 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  โดยตองศึกษา

รายวิชาตางๆ  ครบถวนตามหลักสูตรและสอบผานทุกรายวิชาตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00  และเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มีการปฐมนิเทศ แนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

 1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัย โดยมีงบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหนาใหมสําหรับอาจารยท่ียังไมเคยมี

ผลงานดานวิจัย สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพ่ือสงเสริมการสอนเชน 

 มีการจัดอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา และ

สงเสริมใหมีการวิจัยในชั้นเรียน มีการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอนดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ

ตางประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
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 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ       

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ 

 

 

 

 

หมวดท่ี 7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

 1.1 มีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดย

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและไดนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ

แลว 

 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยาง

นอย 2 คน 
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 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ไมเกิน 5 ป โดยจะตองปรับปรุงใหเสร็จ

และอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6 

 1.4 มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

3)  มีรายละเ อียดของรายวิชา และรายละเ อียดของประสบการณภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ                 

ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

  

 

 

2. บัณฑิต 

 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ  

มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง

มีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวขอตอไปนี้ 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

           ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดาน

คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิตโดยจํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมิน

จากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

ใชแบบสอบถามกับผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือหารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 

ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป 

นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตท่ีตอบ

แบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใชระบบการรับนักศึกษาและการสงเสริมความพรอมทางการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาดังตอไปนี้  

     3.3.1 การรับสมัครนักศึกษามีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เชน โครงการรับตรง โครงการนักศึกษาโควตา

ประเภทตางๆ โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ 

โครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เปนตน 

     3.3.2 คัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ 

และรูปแบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาตอตามความเหมาะสมของแตละโครงการ ซ่ึงโครงการสวนใหญจะมี

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  3.3.2.1 สอบขอเขียนซ่ึงมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผู ท่ี มีความ

เชี่ยวชาญ  ในการออกขอสอบลักษณะตางๆ ใหขอสอบมีความเปนมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผูสมัคร

เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยใชขอสอบดังนี้ 

  - วิชาศึกษาท่ัวไป 

- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

  - วิชาชีพเฉพาะสาขา 

 ในแตละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาไดตามความเหมาะสม 

3.3.2.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ / ปฏิบัติ 

3.3.2.3 สอบสัมภาษณ/ สอบปฏิบัติ 

3.3.2.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาตอ 
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3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2.1 การสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ  

3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (สําหรับผูท่ีมีคะแนน TOEIC ต่ํากวา 225 คะแนน) 

3.2.3 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ STEM Education 

 3.2.4 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

3.3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแก

นักศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี อาทิเชน 

1. อาจารยท่ีปรึกษาเปนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นๆ ไดรับ

การแตงต้ังจากฝายวิชาการเม่ือไดรับการสอบถามจากหลักสูตรในแตละปการศึกษา ซ่ึงฝายวิชาการ

พิจารณาอาจารยท่ีปรึกษาถือตามกําหนดสัดสวนของคา FTES ของนักศึกษาตออาจารยประจํา  

 2. อาจารยท่ีปรึกษามีคูมืออาจารยท่ีปรึกษา ท่ีเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาและมี

บันทึกขอมูลของนักศึกษาแตละคน แตละกลุมตามความเหมาะสม ตามตารางกําหนดชวงเวลาในการเขา

พบตามตารางอาจารยแตละทานและใหคําปรึกษา หรือมีการใหคําปรึกษาดวยชองทางการสื่อสารอ่ืนๆ  

3. มหาวิทยาลัยกําหนดตารางการใหคําปรึกษาระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในวัน

พุธเวลา 15.00 น.ของทุกสัปดาห และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาพบอาจารยท่ีปรึกษานอกเวลาท่ีกําหนด   

ตามแตเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม 

4. นักศึกษาสามารถประเมินความพึงพอใจภายหลังการใหคําปรึกษา 

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน เชน 

1. กิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีและรุนนอง 

2. การแขงทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

3. การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมทางสงฆ 
4. การจัดงานอาสาพัฒนาสังคม พัฒนาสิ่งแวดลอมและอาคารสถานท่ี  

5. การจัดใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหารใหกับผูสนใจท่ัวไปท่ีเขารวมงานเปดรั้วราชมงคลลานนา งานสัปดาหวิทยาศาสตร  

6. การบูรณาการงานวิจัยรวมกับรายวิชาในหลักสูตรหรือการบูรณาการงานเรียนงานสอน

รวมกับศิลปวัฒนธรรม โดยการนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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7. การเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการนักศึกษา 

8. การใหนักศึกษานําเสนอความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร          

ในระดับสากลในรายวิชาตางๆ เชน วิชาสัมมนาทาง วทอ. และกลุมวิชาชีพเลือก 

9. การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  

10. การนํานักศึกษาเขารวมโครงการแขงขันตอบปญหาวิชาการ ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร (FoSTAT) 

11. จัดการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เชน โครงการ

Brawijiya-RMUTL International Class Program (BRIC Program)  

12. การนํานักศึกษาเขารวมโครงการแขงขันระดับชาติ เชน โครงการออมสินยุวพัฒนรักษ

ถ่ิน ของธนาคารออมสิน  

3.4 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาทิเชน การคงอยูของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และ ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังตอไปนี้ 

3.4.1 มีการสํารวจจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูในแตละปการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไมศึกษา

ตอหรือออกจากการศึกษา ไมวาจะเปนการสอบตกใหออก การลาออกไมวาจะดวยกรณีใดๆ 

3.4.2 มีการดําเนินการสํารวจขอมูล และตรวจสอบขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษา ใน

แตละปการศึกษา ในระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.3 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงมีการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

อยางเหมาะสม 

3.4.4 มีการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธในระดับหลักสูตร 

 

 

 

4. อาจารย 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการอาจารยประจําหลักสูตร กําหนด

คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร โดยกําหนดคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร หรือในสาขาท่ีตรงและสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน              

โดยมีวิธีการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรดังนี ้

  1. อาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุม เพ่ือพิจารณาแผนโครงสรางดานอัตรากําลังของ

อาจารยประจําหลักสูตร ในกรอบระยะเวลา 5 ป (ดําเนินการพิจารณาทุกๆ 5 ป) ซ่ึงพิจารณาจากอัตรา
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อาจารยท่ีคงอยู จํานวนผูเกษียณราชการในแตละป และจะวิเคราะหรวมกับแผนการดําเนินงานของ

หลักสูตรในแตละปการศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยกําหนดคณะกรรมการสอบคัดเลือก พรอมท้ังการออกขอสอบขอเขียน      

การสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและมีเกณฑการตัดสินท่ีชัดเจน 

3. ดําเนินการสรรหาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4. อบรมปฐมนิเทศอาจารยประจําหลักสูตรใหม เรื่อง กรอบ TQF การวัดประเมินผล        

การเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพ และหนาท่ีของอาจารย และแตงตั้งอาจารยพ่ี

เลี้ยงใหคําแนะนําในดานการเรียนการสอน การปฏิบัติงานเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะของตําแหนงและ

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5. หลักสูตรดําเนินการเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณา 

จากคุณวุฒิทางการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ                

ในการสอนการคนควาวิจัยใหสอดคลองตามเกณฑกําหนด โดยเสนอผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมของ

สาขาวิชา เสนอผานสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย  

6. คณะดําเนินการเสนอรายชื่อใหกรรมการบริหารประจําคณะใหความเห็นชอบตามลําดับ

กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป หากคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรไมผานความเห็นชอบ

จาก  ท่ีประชุมของสาขาวิชา เสนอผานสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบ TQF หลักสูตรทํา

บันทึกแจงสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการตามขอ 1.  

7. นําผลการดําเนินงานบรรจุไวในโครงสรางท่ีคณะ และมหาวิทยาลัยในรายงานประจําป  

แจงใหอาจารยประจําหลักสูตรรับทราบ 

- ระบบการบริหารอาจารยมีแนวทางการดําเนินงานดังตอไปนี ้

  1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนอัตรากําลังทุกระยะเวลา 5 ป ท่ีแสดงถึง

อัตรากําลังและคุณวุฒิท่ีมีอยู อัตรากําลังท่ีลาศึกษา จํานวนและปท่ีเกษียณ อัตรากําลังท่ีตองการทดแทน

อัตราท่ีเกษียณ  

  2. แจงแผนดานอัตรากําลังของอาจารยประจําหลักสูตร ในกรอบระยะเวลา 5 ปคณะ และ

มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือการดําเนินการในคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

การสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถท่ีตองใชในการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย ท้ังดานวิชาการ วิชาชีพและการบริการวิชาการท่ีเก่ียวของ เชน  การเขารวมโครงการฝงตัวในสถาน

ประกอบการท่ีสํารวจและดําเนินการโดยคณะตนสังกัด โครงการสงเสริม  การจัดทําผลงานทางวิชาการ โดย

หลักสูตรไดผลักดันและสงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติและ

ความพรอมเขารวมโครงการเพ่ือพัฒนาตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  นอกจากนี้ก็ยังสงเสริมใหคณาจารย
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พัฒนาคุณวุฒิการศึกษา โดยการสํารวจผูท่ีประสงคลาศึกษาตอและการขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก มีการสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยประจํา/อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทําเอกสารหรือผลงาน

ทางวิชาการท่ีเหมาะสม เพ่ือมุงสูการพัฒนาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และสงเสริมพัฒนางานทาง

วิชาการ โดยวางแผน  การพัฒนาความรูความสามารถของอาจารยดังนี้ 

      1. หลักสูตรสํารวจความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยของอาจารยหลักสูตร

และอาจารยผูสอน โดยทําการแจงในท่ีประชุมสาขาวิชา  

      2. หลักสูตรกําหนดใหอาจารยหลักสูตรและอาจารยผูสอน แจงความประสงคในการเขา

ฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูทางดานวิชาการ ดานวิจัย และวิชาชีพ โดยใหทําบันทึกขอความแจงท่ีหัวหนา

สาขาวิชา (ประธานหลักสูตร) และสาขาวิชานําเสนอตอหัวหนาสาขา และมหาวิทยาลัยฯ ตามลําดับ 

       3. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยรายบุคคลระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) เสนอแผน

และโครงการตามปงบประมาณในการพัฒนาอาจารยไปยังมหาวิทยาลัย ดําเนินการเสนอโครงการตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย 

        4. อาจารยหลักสูตรและอาจารยผูสอน เขาฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูทางดานวิชาการ ดาน

วิจัย และวิชาชีพ ในเรื่องท่ีตนเองประสงค เม่ือบันทึกขอความไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา 

(ประธานหลักสูตร) หัวหนาสาขา และมหาวิทยาลัยฯ ตามลําดับ 

        5. ผูท่ีไดรับการพัฒนาตามโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร

ตอไป 

4.2 คุณภาพอาจารย  

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

โดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต 

อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเนื่อง ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้ประกอบไปดวย 

- อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 20 ข้ึนไป  

- อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 60 ข้ึนไป 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการรอยละ 20 ข้ึนไป 

 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

- การคงอยูของอาจารย  

อัตราการคงอยูของอาจารย ปการศึกษา 2563 พบวา มีอาจารยคงอยูจํานวน ...16...คิด

เปนรอยละ ..100.. ตออาจารยประจําหลักสูตร จากการวิเคราะห พบวา อัตราคงอยูของอาจารยใน

หลักสูตรคณะฯ มีอัตราคงอยูในอัตราท่ี สูงมาก ไมมีการลาออก หรือโอนยาย   
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- ความพึงพอใจของอาจารย  

หลักสูตรฯ ไดจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรในดาน

ตางๆ คือการบริหารและพัฒนาอาจารย  กระบวนการบริหารหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน  จากการ

วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอการบริหารหลักสูตร พบวา ในภาพรวมหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพออาจารย ตอการบริหารหลักสูตร อยูในระดับ ..ดี.... คาเฉลี่ยเทากับ

.......4.0........ เม่ือพิจารณา รายดาน พบวา  

1. การบริหารและพัฒนาอาจารย   อยูในระดับ ....ดี..  คาเฉลี่ยเทากับ.....4.0.... 

2. กระบวนการบริหารหลักสูตร  อยูในระดับ ปานกลาง  คาเฉลี่ยเทากับ..3.0.. 

3. กระบวนการเรียนการสอน  อยูในระดับ ปานกลาง  คาเฉลี่ยเทากับ..3.0.. 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ระดับปริญญาตร ีโดยสาขาวิชามีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการกํากับ

คุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน 

2. เนื้อหาของหลักสูตรแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา มีการเปด

วิชาใหมใหนักศึกษาเรียน 

3. จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาท่ีกําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา 

4.  เปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของของนักศึกษา  ฯลฯ 

 

            5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

  5.2.1 การกํากับระบบการจัดผูสอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผูสอนท่ีมีความรูความสามารถ

ในรายวิชาท่ีสอน หากรายวิชาใดท่ีตองการผูมีประสบการณมาสอน จะมีการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ

เฉพาะรายวิชา 

  5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

- ในรายวิชาเดียวกันใหมีมาตรฐานเดียวกันโดยใชขอสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดรวมกันหรือ

ใชเกณฑเดียวกัน  

- มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษาในโครงการการเตรียม

ความพรอมและปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม เชน การใชเครื่องมือและหองปฏิบัติการทาง วทอ. การคํานวณ

ความเขมขนของสารเคมีสําหรับงานวิเคราะหคุณภาพอาหาร การแปรรูปอาหาร เทคนิคการวัดคุณภาพของ
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อาหารเบื้องตน การใชโปรแกรม Excel พ้ืนฐานสําหรับคํานวณและวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส  

และการคํานวณเก่ียวกับแคลคูลัสเบื้องตน 

- มีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา เชน โครงการพัฒนานักศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมนําเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมแขงทักษะ

ทางวิชาชีพระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ กิจกรรมแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร และโครงการศิษยเกาฯ 

- มีการสอนแบบเนนการปฏิบัติ เชน วิชาทักษะวิชาชีพ วิชาสัมมนา วิชาปญหาพิเศษ วิชา

ฝกงาน และกลุมวิชาชีพเลือก  

- มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เชน การสอนแบบ on line, on site, stem, 

Active learning, Problem-based Learning, การจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับงานวิจัย งาน

บริการวิชาการ และงานศิลปวัฒนธรรม  

 

            5.3 การประเมินผูเรียน 

       การประเมินผลการเรียนรูผูเรียนตามกรอบ TQF ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวใน มคอ.

3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร พรอมท้ังบอกขอบงชี้ท่ีชัดเจนท้ังเกณฑประเมิน และผลการ

ประเมิน ประกอบการรายงานใน มคอ.5 มคอ.6  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีไดผล

ตอบสนองตอผลลัพธการเรียนรูท้ัง 5 ดานท่ีครบถวน ผลการเรียนรู ปญหา อุปสรรค และการแกไขไดจัดทํา

รายงานสรุป    ในมคอ.7 ของทุกพ้ืนท่ีพรอมหลักฐานสามารถตรวจสอบได ผลการประเมินผลการเรียนรู

ตาม Curriculum Mapping ของหลักสูตร 

 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

     มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากรอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้         

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7      

ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงาน    

ผลการดําเนินงานประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

มีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ 

เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่ง

อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 

ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ โดยมีระบบการ
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ดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและมี

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ซ่ึงสามารถแสดงไดดังนี้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

6.2.1 หองเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 หองบรรยายขนาด 90 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง 

6.2.1.2 หองบรรยายขนาด 30 ท่ีนั่ง จํานวน 4 หอง 

      6.2.2   หองปฏิบัติการ  มีดังนี้    

      6.2.2.1   หองปฏิบัติการ เคมีอาหาร 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องวิเคราะหโปรตีน   1 ชุด 

2 เครื่องวิเคราะหไขมัน 1 ชุด 

3 เครื่องวิเคราะหเถา  1 ชุด 

4 ตูดูดไอกรดสารเคมี   2 ตู 

5 เกาอ้ีกลม 30 ตัว 

   

  6.2.2.2   หองปฏิบัติการ จุลชีววิทยา 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 เกาอ้ีกลม 40 ตัว 

2 เครื่องลามินาสําหรับเข่ียเชื้อ 2 เครื่อง 

3 ตูบมเชื้อ 4 ตัว 

4 ตูแชเย็น 4 ตัว 

5 หมอฆาเชื้อ autoclave 2 เครื่อง 

6 กลองจุลทรรศน   4  เครื่อง 
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6.2.2.3   หองปฏิบัติการ ควบคุมคุณภาพอาหาร 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องวัดปริมาณน้ําอิสระ 1 เครื่อง 

2 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง 1 เครื่อง 

3 เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง 1 เครื่อง 

4 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง 1 เครื่อง 

5 เครื่องวัดคาสี  1 เครื่อง 

6 เครื่องวัดเนื้อสัมผัส  1 เครื่อง 

7 เครื่องหมุนเหวี่ยง  1 เครื่อง 

8 เกาอ้ีกลม   30  ตัว 

9 ตูอบเครื่องแกว (Hot air oven)       2 ตู 

10 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง   1  เครื่อง 

  6.2.2.4   หองปฏิบัติการ ทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 บูทชิม   10  ชุด 

2 โตะปฏิบัติงาน   1  โตะ 

3 เกาอ้ีกลม   20  ตัว 

 

6.2.2.5  หองปฏิบัติการ ผักและผลไม 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 โตะปฏิบัติการ ตัว/ชุด/เครื่อง 

2 ตูอบลมรอนแบบถาด   3  ตู 

3 ตูแชแข็ง   1  เครื่อง 

4 โตะปฏิบัติการ   4  ตัว 

5 เกาอ้ีกลม   20  ตัว 

 

6.2.2.6   หองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องสับผสมขนาด 4 ก.ก.   1  เครื่อง 

2 เครื่องสับผสมขนาด 1 ก.ก.  1 เครื่อง 

3 เครื่องมัดไสกรอก   1 เครื่อง 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

4 เครื่องอัดไสกรอก ขนาด 12 ลิตร  1 เครื่อง 

5 เครื่องอัดไสกรอกขนาด 1 ลิตร  1 เครื่อง 

6 เครื่องอัดไสกรอกไฮโดรลิค  1 เครื่อง 

7 ตูอบและรมควัน  1 ตู 

8 ตูอบลมรอน   1  ตู 

9 เครื่องบดเนื้อ  1 เครื่อง 

10 โตะปฏิบัติการสแตนเลส  4 โตะ 

11 เกาอ้ีกลม   30  ตัว 

 

6.2.2.7   หองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑจากธัญพืช 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 ตูอบไฟฟา   1 เครื่อง 

2 ตูอบใชแกส   2 เครื่อง 

3 เครื่องตีผสมอาหาร   5 เครื่อง 

4 เครื่องนวดแปง   1  เครื่อง 

5 ตูหมักโด 1 ตู 

6 เกาอ้ีกลม   30  ตัว 

 

6.2.2.8   หองปฏิบัติการ แปรรูปอาหาร 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 ตูแชเย็น   1  เครื่อง 

2 ตูแชแข็ง   1  เครื่อง 

3 เกาอ้ีกลม   20  ตัว 

4 โตะปฏิบัติการ   4  ตัว 

5 เครื่องค้ันน้ําผลไม 1  เครื่อง 

6 เครื่องผสมแบบมือถือ Mixer 1 เครื่อง 

7 เครื่องกรองแบบแยกหมุนเหวี่ยง 1 เครื่อง 
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6.2.2.9   หองปฏิบัติการ แปรรูปอาหารกลาง 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 ตูแชแข็ง   2  เครื่อง 

2 เครื่องปดฝากระปองแบบก่ึงอัติโนมัติ   2  เครื่อง 

3 เกาอ้ีกลม   20  ตัว 

4 โตะปฏิบัติการ   2  ตัว 

5 เครื่องทําไอศกรีม   1  เครื่อง 

6 เครื่องบีบค้ันน้ําผลไม    1 เครื่อง 

7 เครื่องกรองแบบแยกหมุนเหวี่ยง 1 เครื่อง 

8 รางไลอากาศอาหารกระปอง   1 เครื่อง 

9 เครื่องฆาเชื้อรีทอรทเพาช   1 ชุด 

6.2.3 หองสมุด 

ใชหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ซ่ึงมีหนังสือ  ตําราเรียน  

วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส  ศูนยการเรียนรูดวยตนเองการใหบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet)  และการ

ใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

6.2.3.1 หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย   67,453 เลม 

6.2.3.2 หนังสืออางอิงภาษาไทย    2,496 เลม 

6.2.3.3 หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ   16,919 เลม 

6.2.3.4 หนังสืออางอิงอังกฤษ     18,303 เลม 

6.2.3.5 รายงานวิจัย      822 เลม 

6.2.3.6 วิทยานิพนธ      251 เลม 

6.2.3.7 วารสาร      205 เลม 

6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย    9,285 เลม 

6.2.3.9 Electronic resources     1,127 เลม 

6.2.3.10 SET Corner     67 เลม 

6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น     4,187 เลม 

6.2.3.12 วารสารเย็บเลม     36 เลม 

6.2.3.13 วารสารบอกรับ     81 เลม 

6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL) 363 เลม 
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6.2.3.15 E-book (IG Library)    18 เลม 

6.2.3.16 E-book (E-Library)    4,078 เลม 

6.2.3.17 E-Project      206 เลม 

  6.2.4 ฐานขอมูล 

6.2.4.1 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย Thailis 

6.2.4.2 ฐานขอมูล E-Project 

6.2.4.3 ACM Digital Library 

6.2.4.4 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 

6.2.4.5 Pro Quest Dissertation & Theses Global 

6.2.4.6 Web of Science 

6.2.4.7 Springer Link – Journal 

6.2.4.8 American Chemical Society Journal (ACS) 

6.2.4.9 Academic Search Complete 

6.2.4.10 EBSCO Discovery Service Plus Full Text 

6.2.4.11 Emerald Management (EM92) 

6.2.4.12 Science Direct 

  

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆท่ีจําเปน 

นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ

สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอน     

ของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด 

เปนตน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      6.4.1 ประเมินความพึงพอใจของผูใชทรัพยากรดานการเรียนการสอน ท้ังดานหองเรียน 

หองปฏิบัติการ โดยนักศึกษาและอาจารยผูสอน ประเมินจากการสังเกตการณใชงานในรายวิชาท่ีสอน แลว

รายงานตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

      6.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมขอมูลและนําผลการประเมิน เพ่ือจัดทําแผน

ปรับปรุง และดําเนินการตามแผน 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key performance indicator) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายดังตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือติดตาม

การดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยาง

นอยรอยละ80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงชีผ้ลการดําเนินงาน ปที่ 

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทกุคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
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ดัชนีบงชีผ้ลการดําเนินงาน ปที่ 

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

10. จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพฒันา

วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทายบัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี 8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 

การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล

การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

 ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 

1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

2.1 นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

2.2 ผูวาจาง 

2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ังการผานการประเมินการ

ประกันคุณภาพภาพใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ประธานหลักสูตร 

4.3 เสนอการปรบัปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ  
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ภาคผนวก 

 

ก. เหตุผลและความจําเปน  ในการปรับปรุงหลักสูตร     

ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   

ค. รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา  

ง. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จ. เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    

ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร       

- คณะกรรมการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ช. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.

2551 

ซ. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

-  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 

 

 
ภาคผนวก ก 

เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

เนื่องดวยประเทศไทยไดจัดทํานโยบายและมาตรการในการสงเสริมกลุมอุตสาหกรรมเกษตร โดย 

ปรากฏในท้ังระดับนโยบายของประเทศ และนโยบายของกระทรวงหรือหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของ มี

แผนยุทธศาสตรหรือนโยบายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเก่ียวเนื่องท้ังหมด 4 แผน ไดแก 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบายประเทศไทย 4.0 เปาประสงคสําคัญเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของ

ประเทศไทยใหมีศักยภาพ สรางโอกาสในการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับสากลไดในระยะยาว เพ่ือ

ยกระดับเศรษฐกิจในประเทศ รัฐบาลเห็นความสําคัญทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตั้งแตการแปรรูปสินคา

เกษตรใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือสรางความม่ันคงแกภาคเกษตร โดยเนนการพัฒนาแบบยั่งยืน สงเสริมการวิจัย

และพัฒนา ดานเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาพันธุมาตรฐานสินคา พัฒนาทรัพยากร พันธุกรรม ฯลฯ จึงทําให

หนวยงานภาครัฐตางก็มีนโยบายหรือยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในดานการพัฒนา

อุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงแตละแผนมีประเด็นสําคัญในการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเกษตร คือ ประเทศไทยจะ

มีนักลงทุนตางชาติเขามาตั้งฐานการผลิตอาหารแปรรูปโดยใชวัตถุดิบในประเทศไทย มีแหลงวิจัยและพัฒนา

อาหารใหหลากหลายและรองรับความตองการของผูบริโภคแตละกลุม มีการควบคุมมาตรฐานสินคาท้ัง

ระดับในประเทศและสงออกเปนมาตรฐานเดียว และเทียบเทาระดับสากล มีระบบตรวจสอบยอนกลับ

แหลงท่ีมาของทุกองคประกอบท่ีนํามาผลิตสินคา ตั้งแตวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ และทรัพยากรอ่ืนๆ และมีตรา

สัญลักษณรับรองอาหารปลอดภัยท่ีเปนท่ียอมรับใหไทยเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของโลก  

ดังนั้นหนวยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผูผลิต

บัณฑิตสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตร จึงตองพัฒนาและปรับกลยุทธใหสอดคลองกับยุทธศาตร

ชาติและทันตอการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ เพ่ือใหสามารถผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการอุดมการ

ศึกษาไดกําหนดใหพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิตามสาขาวิชา ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลานนา จึงไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และความตองการของผูใชบัณฑิตตาม

เหตุผลดังกลาวขางตน 
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ภาคผนวก ข 

เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

ปรัชญา ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   

ท่ีมีทักษะวิชาชีพ ความรูและคุณธรรม เพ่ือสรางความ

ม่ันคงทางอุตสาหกรรมอาหาร ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร มีทักษะพรอมในการปฏิบัติงาน

และมีศักยภาพท่ีจะสามารถเปนผูประกอบการได โดย

ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินและการพัฒนา

ประเทศ  

วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหารระดับปริญญาตรี ท่ีมีความรูความสามารถท้ัง

ทฤษฎีและปฏิบัติในงานดานอุตสาหกรรมอาหาร 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีองคความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนางาน

ทางด านอุตสาหกรรมอาหาร  โดยมุ ง เนนการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือประยุกตใชความรูทางดานอุตสาหกรรมอาหาร 

ใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหารระดับปริญญาตรี ท่ีมีความรูความสามารถท้ัง

ทฤษฎีและปฏิบัติในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร และสามารถบูรณาการองคความรูไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

2.  เ พ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มี

คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ และมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประยุกตใชความรูทางดาน

ทฤษฎี ปฏิบัติการและประสบการณวิชาชีพ เพ่ือให

สามารถเปนผูประกอบการได 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการเรียนรูดวย

ตนเอง เพ่ือใหนําไปพัฒนาความรูและทักษะปฏิบัติใน

วิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดจัดทําข้ึนเพ่ือผลิต

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารระดับปริญญาตรี รองรับความตองการของตลาด 

แรงงานและสถานการณของโลก ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารรองรับความตองการในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยเนนให

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารมีความรูและทักษะดานปฏิบัติการ มีความสามารถ

ในการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถประยุกตใชความรูดานตางๆ เพ่ือใหสามารถเปนผูประกอบการได ซ่ึง

ผลท่ีคาดวาจะไดรับทําใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และพัฒนาดานการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชาตางๆ ท่ีตอบสนองตอวัตถุประสงค

ของหลักสูตรแตละขอดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

1.  เ พ่ื อผลิ ตบัณฑิตสาขาวิ ช า

วิทยาศาสตร และเทคโน โลยี     

การอาหารระดับปริญญาตรี ท่ีมี

ความรูความสามารถท้ังทฤษฎี

แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ใ น ง า น ด า น

วิทยาศาสตร และเทคโน โลยี     

ก า ร อ า ห า ร  แ ล ะ ส า ม า ร ถ      

FUNSC118 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 

FUNSC206 เคมีเชิงฟสิกส 3(2-3-5) 

FUNSC207 เคมีวิเคราะห 3(2-3-5) 
FUNSC211 เคมีเบื้องตนสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 
FUNSC301 ชีววิทยา 3(2-3-5) 
FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) 
FUNMA118 สถิตแิละคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

บูรณาการองคความรู ไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

FUNMA121 แคลคูลัสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) 

 BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

และกฎหมายอาหาร 

2(2-0-4) 

 
 BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) 
 BSCFT007 สถิติและการวางแผนการทดลอง 

ทางอุตสาหกรรมเกษตร 

3(2-3-5) 

 

 BSCFT014 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4) 

 BSCFT015 การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) 

 BSCFT016 เคมีอาหารเบื้องตน 3(2-3-5) 

 BSCFT017 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-5) 

 BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) 

 BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-5) 

 BSCFT013 โภชนาการ 3(3-0-6) 

 BSCFT101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

การอาหาร 1 

1(0-3-1) 

 BSCFT102 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

การอาหาร 2 

1(0-3-1) 

 BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

 BSCFT147 เคมีของผลิตภัณฑอาหาร  3(2-3-5) 

 BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหาร 

และแผนธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 BSCFT302 องคการและการจัดการธุรกิจอาหาร 2(2-0-4) 

2.  เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี มี

จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ห ง วิ ช า ชี พ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 

และมีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

BSCFT103 

 

สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การอาหาร 

1(0-3-1) 

 

BSCFT107 ฝกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

การอาหาร 

6(0-40-0) 

BSCFT108 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 

6(0-40-0) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 BSCFT145 ฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 1 

3(0-40-0) 

 BSCFT146 ฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารอาหาร 2 

3(0-40-0) 

 BSCFT303 พฤติกรรมผูบริโภคและวิถีชีวิตแบบปกติใหม 3(3-0-6) 

 BSCFT304  สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร 

และการประกอบธุรกิจ 

1(0-3-1) 

 BSCFT305 ฝกงานทางเทคโนโลยีการอาหาร 

และการประกอบธุรกิจ 

6(0-40-0) 

3.  เ พ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีสามารถ

ประยุกตใชความรูทางดานทฤษฎี 

ปฏิบั ติการและประสบการณ

วิ ช า ชี พ  เ พ่ื อ ใ ห ส า ม า ร ถ            

เปนผูประกอบการได 

BSCFT110 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 3(2-3-5) 

BSCFT111 เทคโนโลยีการผลิตไวน 3(2-3-5) 

BSCFT112 เทคโนโลยีขนมหวาน 3(2-3-5) 

BSCFT113 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5) 

BSCFT114 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 3(2-3-5) 

BSCFT115 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

 BSCFT117 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-5) 

 BSCFT119 เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 BSCFT122 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3-5) 

 BSCFT123 เทคโนโลยีหมักดอง 3(2-3-5) 

 BSCFT124 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-5) 

 BSCFT125 เทคโนโลยีอาหารพ้ืนบาน 3(2-3-5) 

 BSCFT126 นวัตกรรมอาหาร 3(2-3-5) 

 BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

 BSCFT129 อาหารเสริมสุขภาพ 3(2-3-5) 

 BSCFT130 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

ในอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

 BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหารขนาดยอม 3(3-0-6) 

 BSCFT133 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5) 

 BSCFT134 การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร 3(2-3-5) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 BSCFT136 เทคโนโลยีชาและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 BSCFT137 เทคโนโลยีแปงจากธัญพืชและการประยุกตใช 3(2-3-5) 

 BSCFT138 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCFT139 โซอุปทานและโลจิสติกสอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 BSCFT140 เทคโนโลยีโกโก 3(2-3-5) 

 BSCFT141 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกาแฟ 3(2-3-5) 

 BSCFT142 การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจอาหาร 3(2-3-5) 

 BSCFT143 นวัตกรรมการกําหนดอาหารทันสมัย 3(2-3-5) 

 BSCFT144 เทคโนโลยีการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารก่ึงแหง 

3(2-3-5) 

 BSCFT210 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหาร 

และแผนธุรกิจ                        

3(3-0-6) 

 BSCFT311 ธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย 3(2-3-5) 

 BSCFT312 ธุรกิจอาหารเพ่ืออนาคต 3(2-3-5) 

 BSCFT313 ธุรกิจผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3-5) 

 BSCFT314 ธุรกิจผลิตภณัฑเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

 BSCFT315 ธุรกิจแปรรูปน้ํานมและผลิตภัณฑนม 3(2-3-5) 

 BSCFT316 ธุรกิจผลิตภัณฑเนื้อสัตวและไข 3(2-3-5) 

 BSCFT317 ธุรกิจผลิตภัณฑผักและผลไม 3(2-3-5) 

 BSCFT318 การสงเสริมการขาย 3(0-6-3) 

4.  เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี มี

ความสามารถในการ เ รี ยน รู      

ดวยตนเอง เพ่ือใหนําไปพัฒนา

ความรูและทักษะปฏิบัติในวิชาชีพ

ของตนเองอยางตอเนื่อง 

BSCFT105 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 

3(0-6-3) 

BSCFT106 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การอาหาร 

6(0-40-0) 

 

BSCFT109 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การอาหาร 

3(3-0-6) 

 BSCFT306 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร 

และการประกอบธุรกิจ 

3(0-6-3) 



 

174 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 BSCFT310 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการประกอบ 

ธุรกิจอาหาร 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑข้ันต่ํา 

ของ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

(หนวยกิต) 

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี 

การอาหาร 

พัฒนา

ผลิตภัณฑ

อาหาร 

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การอาหาร 

เทคโนโลยี

การอาหาร

และ 

การประกอบ

ธุรกิจ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 30 30 
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   1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร 

 3 3 3 3 

   1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

 3 3 3 3 

   1.3 กลุมวิชาภาษาและ   

การสื่อสาร 

 12 12 12 12 

   1.4 กลุมวิชาสุขภาพ  3 3 3 3 

   1.5 กลุมวิชาบูรณาการ 

 

 9 9 9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 99 99 91 91 

   2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  35 35 27 27 

   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  49 49 49 49 

   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  15 15 15 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

6 6 6 6 6 

รวม 120 135 135 127 127 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

1. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  จํานวน 30 หนวยกิต ดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี 

- 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

 GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 

3(3-0-6)   
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

 GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชี วิ ตและ

สังคม 

3(3-0-6)  GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมาย 

3(3-0-6)  GEBSO502  ค ว า ม รู เ บื้ อ ง ต น ท า ง สั ง ค ม 

เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

3(3-0-6) 

 GEBSO104  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6)  GEBSO503  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)   

GEBSO106  จิตวิทยาเ พ่ือการดําเนินชีวิต 

และการทํางาน 

3(3-0-6)   

  GEBSO504  การพัฒนาศักยภาพมนุษยและ

จิตวิทยาเชิงบวก 

3(3-0-6) 

  GEBSO505  พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

  GEBSO506  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สรางสรรค 

3(3-0-6) 

  GEBSO507  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

3(3-0-6) 

  GEBSO508  จิตวิทยาการจัดการองคการใน

โลกยคุใหม 

3(3-0-6) 

  GEBSO509  มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 

21 

 

 

3(3-0-6) 

 2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

 GEBSC101 ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ถิ ติ ใ น

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)  GEBSC401 ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ถิ ติ ใ น 

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)  GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปน ใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิ ง

วิทยาศาสตร 

3(3-0-6)  GEBSC302  ม โ น ทั ศ น แ ล ะ เ ท ค นิ ค ท า ง

วิทยาศาสตรสมัยใหม 

3(3-0-6) 
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 GEBSC104  การสร า งกระบวนการทา ง

วิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและ

การสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6)  GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือ

ทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

 GEBSC105  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBSC304 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 GEBSC106  สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา          3(3-0-6)  GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

   GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

               เบื้องตน 

3(3-0-6) 

 3. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร   3. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  

 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)  GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6)    

 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพ 

3(3-0-6) 

 

  

 GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6)  GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการ

นําเสนอ 

3(3-0-6) 

 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ

นําเสนอ 

3(3-0-6) 

 GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) GEBLC203 วรรณกรรมทองถ่ิน  3(3-0-6) 

 GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GEBLC601  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC112 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

  GEBLC105 ภาษา อั งกฤษเ พ่ือ ทักษะการ

ทํางาน 

3(3-0-6) 

  GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

  GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบ

ธุรกิจ 

3(3-0-6) 
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 4. กลุมวิชาสุขภาพ   4. กลุมวิชาสุขภาพ  

 GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT601  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT602  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT603  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 GEBHT104  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT604  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 5. กลุมวิชาบูรณาการ   5. กลุมวิชาบูรณาการ  

 GEBIN101  ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด แ ล ะ ก า ร

แกปญหา   

3(3-0-6) 

 

 GEBIN701  ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด แ ล ะ ก า ร

แกปญหา   

3(3-0-6) 

 

 GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)  GEBIN702  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 GEBIN103  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6)  GEBIN703  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 

GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)    

   GEBIN704  สุนทรียภาพและความงอกงาม

ของมนุษย 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

พ.ศ. 2565  จํานวน 127  หนวยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

135 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

127 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        

การอาหาร พ.ศ. 2560 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        

การอาหาร พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หมวดวิชาเฉพาะ 91 

1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 35 1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 27 

BSCCC103 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรม 

               เกษตร 

3(2-3-5) FUNSC118 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรม 

                เกษตร 

3(2-3-5) 

-  FUNSC211 เคมีเบื้องตนสําหรับ  

               อุตสาหกรรมเกษตร 

3(2-3-5) 

BSCCC108 เคมีอินทรีย 3(2-3-5) -  

BSCCC109 เคมีเชิงฟสิกส 3(2-3-5) FUNSC206 เคมีเชิงฟสิกส 3(2-3-5) 

BSCCC110 เคมีวิเคราะห 3(2-3-5) FUNSC207 เคมีวิเคราะห 3(2-3-5) 

BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-5) -  

BSCCC112 ชีววิทยา 3(2-3-5) FUNSC301 ชีววิทยา 3(2-3-5) 

BSCCC113 จุลชวีวิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) 

BSCCC201 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)   

BSCCC202 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) -  

BSCCC206 สถิติและคณิตศาสตร 

               เพ่ือการเกษตร 

3(3-0-6) FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตร 

                เพ่ือการเกษตร 

3(3-0-6) 

BSCFT007 สถิต ิและการวางแผนการ 

               ทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

3(2-3-5) (ยายไปกลุมวิชาชีพบังคับวิชาแกน)  

BSCFT301 โภชนาการ 2(2-0-4) BSCFT013 โภชนาการ 3(3-0-6) 

-  FUNMA121 แคลคูลัสสําหรับ 

                อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) 

2. กลุมวิชาชีพบังคับ 49 2. กลุมวิชาชีพบังคับ 49 

วิชาแกน 34 วิชาแกน 28 

BSCFT001 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 2(2-0-4) BSCFT014 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

               การอาหารเบื้องตน 

2(2-0-4) 

BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) 

BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5)  ยายไปวิชาชีพบังคับ  

  วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
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BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงาน 

               อุตสาหกรรมอาหาร 

               และกฎหมายอาหาร 

2(2-0-4) BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงาน 

               อุตสาหกรรมอาหาร 

               และกฎหมายอาหาร 

2(2-0-4) 

BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFT006 การประกันคุณภาพอาหาร 2(2-0-4) BSCFT015 การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFT007 สถิต ิและการวางแผนการ 

               ทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

3(2-3-5) BSCFT007 สถิต ิและการวางแผนการ 

               ทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

3(2-3-5) 

BSCFT008 เคมีอาหาร 1 3(2-3-5) BSCFT016 เคมีอาหารเบื้องตน 3(2-3-5) 

BSCFT009 เคมีอาหาร 2 3(2-3-5)  ยายไปวิชาชีพบังคับ  

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(BSCFT147 เคมีของผลิตภัณฑอาหาร) 

 

BSCFT010 จุลชีววิทยาอาหาร 4(3-3-7) BSCFT017 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) 

BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-5)  ยายไปวิชาชีพบังคับ  

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 

15 วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 

21 

BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5) BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5) 

BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-5) BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2  3(2-3-5) 

BSCFT101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 1 

               และ 

1(0-6-1) 

 

BSCFT101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 1 

1(0-3-1) 

 

BSCFT201 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 1 

1(0-6-1) 

 

  

BSCFT102 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 2 

               และ 

1(0-6-1) BSCFT102 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 2 

1(0-3-1) 

BSCFT202 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 2 

1(0-6-1)   
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BSCFT103 สัมมนาทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร และ 

1(0-3-1) BSCFT103 สัมมนาทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 

1(0-3-1) 

BSCFT203 สัมมนาทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 

1(0-3-1)   

BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) (ยายไปกลุมวิชาแกน) 3(2-3-5) 

BSCFT105 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร และ 

3(0-6-3) BSCFT105 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 

3(0-6-3) 

BSCFT205 ปญหาพิเศษทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 

3(0-6-3)   

BSCFT106 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร และ 

6(0-40-0) BSCFT106 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 

6(0-40-0) 

BSCFT206 การศึกษาอิสระทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 

6(0-40-0)   

BSCFT107 ฝกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร และ 

6(0-40-0) BSCFT107 ฝกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 

6(0-40-0) 

BSCFT207 ฝกงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

               อาหาร 

6(0-40-0)   

BSCFT108 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร และ 

6(0-40-0) BSCFT108 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 

6(0-40-0) 

BSCFT208 สหกิจศึกษาทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 

6(0-40-0)   

-  BSCFT145  ฝกประสบการณวชิาชพี 

                วิทยาศาสตร 

                และเทคโนโลยีการอาหาร 1 

3(0-40-0) 

-  BSCFT146  ฝกประสบการณวชิาชพี 

                วิทยาศาสตร 

                และเทคโนโลยีการอาหาร 2 

3(0-40-0) 

BSCFT009 เคมีอาหาร 2 3(2-3-5) BSCFT147 เคมีของผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 15   

BSCFT201 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนา 

                ผลิตภัณฑอาหาร 1 

1(0-6-1) 

 

-  
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BSCFT202 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนา 

                ผลิตภัณฑอาหาร 2 

1(0-6-1) -  

BSCFT002  การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) (ยายไปกลุมวิชาแกน)  

BSCFT003  การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5) (ยายไปกลุมวชิาเอกวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการอาหาร) 

 

BSCFT203  สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

                อาหาร  
1(0-3-1) -  

BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-5) (ยายไปกลุมวิชาแกน)  

BSCFT008 เคมีอาหาร 1 3(2-3-5) (ยายไปกลุมวิชาแกน)  

BSCFT205 ปญหาพิเศษทางการพัฒนา  

               ผลิตภัณฑอาหาร 

3(0-6-3) -  

BSCFT207 ฝกงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

              อาหาร 

6(0-40-0) -  

BSCFT208 สหกิจศึกษาทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร  

6(0-40-0) -  

BSCFT206 การศึกษาอิสระทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 

6(0-40-0) -  

BSCFT201 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 1 

1(0-6-1) -  

BSCFT202 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 2 

1(0-6-1) -  

BSCFT204 การออกแบบและพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 

3(2-3-5) -  

-  วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและ 

การประกอบธุรกิจ 

21 

-  BSCFT142 การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจ 

               อาหาร 

3(2-3-5) 

-  BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจ 

               อาหารและแผนธุรกิจ 

3(3-0-6) 

  BSCFT302 องคการและการจัดการธุรกิจ 2(2-0-4) 
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               อาหาร 

-  BSCFT303 พฤติกรรมผูบริโภคและวิถีชีวิต 

               แบบปกติใหม 

3(3-0-6) 

-  BSCFT304 สัมมนาทางเทคโนโลยีการ 

               อาหารและการประกอบธุรกิจ 

1(0-3-1) 

-  BSCFT305 ฝกงานทางเทคโนโลยีการ 

               อาหารและการประกอบธุรกิจ 

6(0-40-0) 

-  BSCFT306 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลย ี

               การอาหารและการประกอบ 

               ธุรกิจ 

3(0-6-3) 

3. กลุมวิชาชีพเลือก 15 3. กลุมวิชาชีพเลือก 15 

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 

15 วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 

15 

BSCFT109 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร และ 

3(3-0-6) 

 

BSCFT109 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร 

               และเทคโนโลยีการอาหาร 

3(3-0-6) 

 

BSCFT209 เรื่องเฉพาะทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 

3(3-0-6) 

 

  

BSCFT110 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 3(2-3-5) BSCFT110 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 3(2-3-5) 

BSCFT111 เทคโนโลยีการผลิตไวน  3(2-3-5) BSCFT111 เทคโนโลยีการผลิตไวน  3(2-3-5) 

BSCFT112 เทคโนโลยีขนมหวาน 3(2-3-5) BSCFT112 เทคโนโลยีขนมหวาน 3(2-3-5) 

BSCFT113 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5) BSCFT113 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5) 

BSCFT114 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 3(2-3-5) BSCFT114 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 3(2-3-5) 

BSCFT115 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม  3(2-3-5) BSCFT115 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม  3(2-3-5) 

BSCFT116 เทคโนโลยีชา 3(2-3-5) BSCFT136 เทคโนโลยีชาและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

BSCFT117 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-5) BSCFT117 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFT118 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) -  

BSCFT119 เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) BSCFT119 เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

BSCFT120 เทคโนโลยีแปง และ 

BSCFT118 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

BSCFT137 เทคโนโลยีแปงจากธัญพืช 

               และการประยุกตใช 

3(2-3-5) 
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BSCFT121 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว      

สัตวปก และประมง  

3(2-3-5) BSCFT138 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

               และสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCFT122 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3-5) BSCFT122 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3-5) 

BSCFT123 เทคโนโลยีหมักดอง 3(2-3-5) BSCFT123 เทคโนโลยีหมักดอง 3(2-3-5) 

BSCFT124 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-5) BSCFT124 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-5) 

BSCFT125 เทคโนโลยีอาหารพ้ืนบาน 3(2-3-5) BSCFT125 เทคโนโลยีอาหารพ้ืนบาน 3(2-3-5) 

BSCFT126 นวัตกรรมอาหาร 3(2-3-5) BSCFT126 นวัตกรรมอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-3-5) BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFT128 มาตรฐานผลิตภัณฑฮาลาล 3(3-0-6) -  

BSCFT129 อาหารเสริมสุขภาพ 3(2-3-5) BSCFT129 อาหารเสริมสุขภาพ 3(2-3-5) 

BSCFT130 การจัดการความปลอดภัย 

               ในอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) BSCFT130 การจัดการความปลอดภัยและ  

               สิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหาร 

               ขนาดยอม 

3(3-0-6) BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหาร 

               ขนาดยอม 

3(3-0-6) 

BSCFT132 การจัดการและการตลาด 

               อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) BSCFT139 โซอุปทานและโลจิสติกส 

อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) 

BSCFT133 การประเมินคุณภาพ 

               ทางประสาทสัมผัส 

3(2-3-5) BSCFT133 การประเมินคุณภาพ 

               ทางประสาทสัมผัส 

3(2-3-5) 

BSCFT134 การประเมินอายุการเก็บรักษา 

               อาหาร 

3(2-3-5) BSCFT134 การประเมินอายุการเก็บรักษา 

               อาหาร 

3(2-3-5) 

-  BSCFT140 เทคโนโลยีโกโก 3(2-3-5) 

-  BSCFT141 การประเมินคุณภาพ 

               ทางประสาทสัมผัสกาแฟ 

3(2-3-5) 

BSCFT211 การวิจัยตลาดและผูบริโภคเพ่ือ 

               การพัฒนาผลิตภัณฑ 

3(2-3-5) BSCFT142 การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจ 

               อาหาร 

3(2-3-5) 

BSCFT217 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

               ทางโภชนาการ 

3(2-3-5) BSCFT143 นวัตกรรมการกําหนดอาหาร 

               ทันสมัย 

3(2-3-5) 

BSCFT218 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

               ก่ึงแหง 

3(2-3-5) BSCFT144 เทคโนโลยีการแปรรูปและการ 

               พัฒนาผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหง 

3(2-3-5) 

BSCFT210 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) BSCFT210 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
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               เกษตร                เกษตร 

  BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจ 

               อาหารและแผนธุรกิจ 

3(3-0-6) 

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 15   

BSCFT126 นวัตกรรมอาหาร 3(2-3-5) ยายไปกลุมวิชาชีพเลือก  

BSCFT133 การประเมินคุณภาพ 

               ทางประสาทสัมผัส 

3(2-3-5) ยายไปกลุมวิชาชีพเลือก  

BSCFT134 การประเมินอายุการเก็บรักษา 

               อาหาร 

3(2-3-5) ยายไปกลุมวิชาชีพเลือก  

BSCFT209 เรื่องเฉพาะทางการพัฒนา 

               ผลิตภัณฑอาหาร 

3(3-0-6) -  

BSCFT210 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 

               เกษตร 

3(3-0-6) ยายไปกลุมวิชาชีพเลือก 

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

BSCFT211 การวิจัยตลาดและผูบริโภค 

               เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ 

3(2-3-5) ยายไปวิชาชีพเลือก  

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(BSCFT142 การตลาดดจิิทัลสําหรับธุรกิจอาหาร) 

 

BSCFT212 การเปนผูประกอบการธุรกิจ 

               อาหารและแผนธุรกิจ 

3(3-0-6) ยายไปกลุมวิชาชีพเลือก 

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

BSCFT213 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

               การแปรรูปจากเนื้อสัตว 

3(2-3-5) -  

BSCFT214 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3-5) -  

BSCFT215 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย 3(2-3-5) -  

BSCFT216 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

               จากของเหลือ 

3(2-3-5) -  

BSCFT217 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

               ทางโภชนาการ 

3(2-3-5) ยายไปวิชาชีพเลือก  

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(BSCFT143 นวัตกรรมการกําหนดอาหารทันสมัย) 

 

BSCFT218 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

               อาหารก่ึงแหง 

3(2-3-5) ยายไปวิชาชีพเลือก  

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(BSCFT144 เทคโนโลยีการแปรรูปและการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหง) 
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BSCFT219 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

               อาหารพ้ืนบาน 

3(2-3-5) -  

BSCFT220 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

               อาหารพ้ืนบานภาคเหนือ 

3(2-3-5) -  

BSCFT221 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 3(2-3-5) -  

BSCFT222 การออกแบบผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5) -  

BSCFT223 บรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 

               สําหรับผลิตภัณฑอาหาร 

 

3(2-3-5) -  

  วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและ 

การประกอบธุรกิจ 

15 

-  BSCFT127 บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหาร 

               ขนาดยอม 

3(3-0-6) BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหาร 

               ขนาดยอม 

3(3-0-6) 

BSCFT133 การประเมินคุณภาพ 

               ทางประสาทสัมผัส 

3(2-3-5) BSCFT133 การประเมินคุณภาพ 

               ทางประสาทสัมผัส 

3(2-3-5) 

BSCFT132 การจัดการและการตลาด 

               อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) BSCFT139 โซอุปทานและโลจิสติกส  

               อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) 

-  BSCFT310 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลย ี

               และการประกอบธุรกิจอาหาร 

3(3-0-6) 

-  BSCFT311 ธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย 3(2-3-5) 

-  BSCFT312 ธุรกิจอาหารเพ่ืออนาคต 3(2-3-5) 

-  BSCFT313 ธุรกิจผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3-5) 

-  BSCFT314 ธุรกิจผลิตภณัฑเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

-  BSCFT315 ธุรกิจแปรรูปน้ํานมและผลิตภัณฑ  

นม 

3(2-3-5) 

-  BSCFT316 ธุรกิจผลิตภัณฑเนื้อสัตวและไข 3(2-3-5) 

-  BSCFT317 ธุรกิจผลิตภัณฑผักและผลไม 3(2-3-5) 

-  BSCFT318 การสงเสริมการขาย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 

รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

1.1  ผูชวยศาสตราจารยนภาพร ดีสนาม ประธานกรรมการ 

1.2 นางอรทัย บุญทะวงค กรรมการ 

1.3 นายธีรวัฒน เทพใจกาศ กรรมการ 

1.4 ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล ถนอมวงศ กรรมการ 

1.5 ผูชวยศาสตราจารยสุริยาพร นิพรรัมย กรรมการ 

1.6 ผูชวยศาสตราจารยกฤษดา   กาวีวงศ กรรมการ 

1.7 ผูชวยศาสตราจารยปยะนุช รสเครือ กรรมการ 

1.8 ผูชวยศาสตราจารยประกิต ทิมขํา กรรมการ 

1.9 นางสาวสุทธิดา ปญญาอินทร กรรมการ 

1.10 นางบุษบา มะโนแสน กรรมการ 

1.11 ผูชวยศาสตราจารยมลิวรรณ กิจชัยเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

   2.1 ดานวิชาการ 

รองศาสตราจารยนิรมล อุตมอาง หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   2.2 ดานผูใชบัณฑิต 
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นายสมชาย บริรักษเลิศ กรรมการผูจัดการ บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด  

   2.3 ดานวิชาชีพ 

นางสาวสุวิมล วงศชมภู QMR (ตัวแทนฝายบริหาร) /ผูจัดการแผนกบริหาร

ระบบคุณภาพ  

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟกส จํากัด (Thai Union 

Graphic Co., Ltd.) ในเครือไทยยูเนี่ยนกรุฟ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
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ภาคผนวก ซ 

คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑกําหนดประเภทผลงานทางวิชาการ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการสําหรับการเผยแพร โดยใหเลือกกรอกเกณฑมาตรฐาน ลงในแบบฟอรมประวัติ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 6.1-6.3  

เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน 

ขอ 1 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ;  0.8 

ขอ 2 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ;  0.6 

ขอ 3 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ; 1 

ขอ 4 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน;  1 

ขอ 5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน;  0.4 

ขอ 6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online;  

0.2 

ขอ 7 ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว;  1 

ขอ 8 ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ; 

1 

ขอ 9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลกลุมท่ี 2;  

0.6 

ขอ 10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ;  

0.2 

ขอ 11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ;  
 

0.4 

ขอ 12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556; 

1 
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เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน 

 

 

ขอ 13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม

อยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1;  

0.8 

ขอ 14 ประสบการณจากสถานประกอบการ; 0 

ขอ 15 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน;  1 

ขอ 16 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร;  1 

ขอ 17 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร;  0.4 

ขอ 18 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ;  1 

ขอ 19 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว;  

1 

หมายเหตุ : ท่ีมาจากระบบ checo  
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 ลําดับท่ี 1 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวลชินี  ปานใจ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Bonn University, Germany Dr.agr. Agricultural Science  2563 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. อุสาหกรรมเกษตร 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2541 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

    ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Jitjaroen, W., Papin, L., Panjai L. and Bouphun, T.  (2018). Chemical and chromatic 

properties of mao-berry fruit as a key parameter for beverage industry. 
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International Journal of Food Engineering, 4(4). December 2018, p. 293-298. 

(เกณฑขอ 12) 

 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

  ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 1 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 2 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

                                                                            (ลงชื่อ)  

             (นางสาวลชินี  ปานใจ) 
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 ลําดับท่ี 2 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางปรัศนีย  กองวงค 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปร.ด.    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

2561 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

2551 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ วท.บ.  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ปรัศนีย กองวงค, วริศรา วนากมล, ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา พูลลาภ. (2561). การประยุกตใช 
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เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิสาํหรับพืชผักของมูลนิธิโครงการหลวง. วิทยาศาสตรเกษตร, 49(4) 

(พิเศษ). ใน การประชุมวิชาการหลังการเก็บเก่ียว ครั้งท่ี 16, วันท่ี 12-13 กรกฏาคม 2561. 

เ ชี ย ง ใ ห ม : ศู น ย น วั ต ก ร ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี ห ลั ง ก า ร เ ก็ บ เ ก่ี ย ว ห น ว ย ง า น ร ว ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. หนา 235-238. (เกณฑขอ 10) 

 

 

วริศรา วนากมล, ปรัศนีย กองวงค, ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา พูลลาภ. (2561).  พารามิเตอรการ 

ลดอุณหภมิแบบสุญญากาศท่ีเหมาะสมสําหรับผักกาดหวานและโอคลีฟแดงตัดแตงพรอม

บริโภค. วิทยาศาสตรเกษตร, 49(4) (พิเศษ). ใน การประชุมวิชาการหลังการเก็บเก่ียว ครั้ง

ท่ี 16, วันท่ี 12-13 กรกฏาคม 2561. เชียงใหม: ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บ

เก่ียวหนวยงานรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. หนา 239-242. (เกณฑขอ 10)  

 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Kongwong, P. , Boonyakiat, D. , Pongsirikul, I. , and Poonlarp, P.  (2021) .  Application of 

artificial neural networks for predicting parameters of commerceal vacuum 

cooling process of baby cos.  Journal of Food Process Engineering, Vol.44(Issue 

5), e13674. May 2021. p. 1-12 (เกณฑขอ 12) 

Kongwong, P. , Boonyakiat, D. , and Poonlarp, P.  (2019) .  Extending the shelf life and 

qualities of baby cos lettuce using commercial precooling systems. Postharvest 

Biology and Technology, Vol.150. April 2019. p. 60-70. (เกณฑขอ 12) 

Kongwong, P., Morozova, K., Ferrentino, G., Poonlarp, P., and Scampicchio, M. (2018). 

Rapid Determination of the Antioxidant Capacity of Lettuce by an E- Tongue 

Based on Flow Injection Coulometry.  Electroanalysis, 30(2) . February 2018. p. 

230-237. (เกณฑขอ 12) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 2 ป  

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
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• ชื่อวิชา อาหารเสริมสุขภาพ  

• ชื่อวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหง 

• ชื่อวิชา การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

   ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ปพ.ศ. 2551 – 2553  พ นั ก ง า น แ ผ น ก วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ( Research and 

Development) บริษัท จีรัง เฮลท วิลเลจ จํากัด 

 

                                                                            (ลงชื่อ) ................................ 

                    (นางปรัศนีย  กองวงค) 
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 ลําดับท่ี 3 

 
 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางรุงทิวา  กองเงิน  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร 2541 
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5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วท.บ. วิทยาศาสตรการอาหาร 2536 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

 ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

 รุงทิวา  กองเงิน และธีรวัฒน  เทพใจกาศ. (2561).  ผลของสายพันธุสับปะรดตอคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑไอศกรีมซอรเบท. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 21(3) (ฉบับ

พิเศษ). พฤษภาคม–ตุลาคม 2561. หนา 35-42. (เกณฑขอ 13) 

 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

 ไมมี  

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีขนมหวาน 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา จุลชีววิทยาอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
  ไมมี 
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                                                                (ลงชือ่)  

        (ผูชวยศาสตราจารยรุงทิวา กองเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลําดับท่ี 4 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางอรทัย บุญทะวงศ  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ด. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2560 
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5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2540 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

อรทัย บุญทะวงศ, อุบลรัตน พรหมฟง และกาญจนา เสียงโต. (2562). การศึกษากระบวนการผลิต 

ขาวเกรียบท่ีอบพองดวยเตาไมโครเวฟ.  ใน รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11  ประจําป 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อน

นวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม”, วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 177-189. (เกณฑขอ 10) 

 

 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

 ไมมี 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 1 ป  

• ชื่อวิชา ความปลอดภัยในอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1 

• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 2 

• ชื่อวิชา สถิติและการวางแผนทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 
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• ชื่อวิชา การประกันคุณภาพอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

• ชื่อวิชา เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีอาหารพ้ืนบาน 

• บรรจุภัณฑอาหาร 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ปพ.ศ. 2540–2543   ผูชวยผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพอาหาร บริษัท แอกโกร- ออน 

 (ไทยแลนด) จํากัด จ.พะเยา 

             

       (ลงชื่อ) ............ .......... 

                 (ดร.อรทัย บุญทะวงศ) 

 

 ลําดับท่ี 5 

 
 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวนิอร  โฉมศรี 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

5. ประวัติการศึกษา  
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ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก University of Giessen, Germany Dr.oec.troph. Food Science and 

Technology 

2551 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 2545 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ  ทษ.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอาหาร 

2536 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

Chomsri, N., and Manowan, K.  (2020).  Effect of inulin and Carissa carandas L. 

supplementation on physicochemical and microbiological properties of frozen 

yogurt.  In Proceeding:  International Joint Conference on JSAM and SASJ, and 

CIGR VI Technical Symposium joining FWFNWG and FSWG Workshops” , 3- 6 

September 2020. Sapporo, Japan: Hokkaido University. p. 17-26. (เกณฑขอ 11) 

 

Chomsri, N. , and Manowan, K.  ( 2 019 ) .  Influence of different process operations on 

physicochemical properties of ready- to- drink Namdaeng (Carissa carandas L. ) 

juice.  In The 1 0 th Rajamangala University of Technology International 

Conference (10th RMUTIC) “Creative Innovation and Technology for Sustainable 

Agriculture”, 24-26 July 2019.  Chiangmai: Rajamangala University of Technology 

Lanna. p. 240-243. (เกณฑขอ 11) 

Seeklom, A., Thonglek, V. and Chomsri, N. (2019).  Effect of micro and nanobubles in 

fed- batch fermentation on Saccharomyces cerevisiae growth.  In The 1 0 th 

Rajamangala University of Technology International Conference (10th RMUTIC) 

“Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture” , 24-26 July 

2 019.  Chiangmai:  Rajamangala University of Technology Lanna.  p.  267- 2 70. 

(เกณฑขอ 11) 

Chomsri, N., Yangprasert, J., Wongkeaw, P., and Manowan, K. (2018).  Effects of Carbon 

Sources and Inoculation Protocols On Carissa Acetification Process.  In 

Proceeding:  The 9 th Rajamangala University of Technology International 
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Conference, 1-3 August 2018. Chiangmai: Rajamangala University of Technology 

Lanna. p. 220-230. (เกณฑขอ 11) 

กมลวรรณ มโนวรรณ  เบญจพร ทิพันธ และนิอร โฉมศรี (2562). ผลของกระบวนการใชความรอน

และระยะเวลาการเก็บรักษาตอคุณสมบัติทางเคมีของน้ําสกัดจากขาวโพดขาวเหนียวสีมวง. 

ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ (Proceedings) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง

ท่ี 11  ประจําป 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม”, 

วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 

416-423. (เกณฑขอ 10) 

เบญจวรรณ ปาพันธ กมลวรรณ มโนวรรณ และนิอร โฉมศรี. (2562). การพัฒนาเครื่องดื่มน้ําหมอน

ผสมดอกชมจันทร. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ (Proceedings) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11  ประจําป 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือ

สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม”, วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 424-431. (เกณฑขอ 10) 

นิอร  โฉมศรี  จานุลักษณ ขนบดี อัมฤทธิ์  สีกลอม  กมลวรรณ มโนวรรณ และเบญจวรรณ  ปาพันธ. 

(2562). คุณลักษณะของน้ําฟกทองและการนําไปใชเปนซับสเตรตในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย. 

ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 17 "สูกาวใหมของพืชสวนไทย", 19-21 

พฤศจกิายน 2562. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. หนา 404-409. (เกณฑขอ 10) 

นิอร โฉมศรี และกมลวรรณ มโนวรรณ. (2562). คุณลักษณะการหมักบนอาหารแข็งของเห็ดนางฟา

เพ่ือการผลิตแหนมเห็ด. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลย

วิชาการ ครั้งท่ี 5  ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน”, 22 

มีนาคม 2562. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หนา 735-744. (เกณฑขอ 10) 

เบญจวรรณ ปาพันธ นิอร โฉมศรี รุงนภา ชางเจรจา สันติ ชางเจรจา และ วรวรรณ สุนันตะ. (2561).  

ผลของระดับความสุกแกท่ีมีตอคุณภาพของสับปะรดปตตาเวียสดพรอมบริโภคและการ

ยอมรับของผูบริโภค. ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 17 "สูกาวใหมของพืช

สวนไทย", 19-21 พฤศจิกายน 2561. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. หนา 398-403. 

(เกณฑขอ 10) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Manowan, K., Wongputtisin, P., Tassanaudom, U., Sassa-Deepaeng, T., and Chomsri, N. 

(2020) .  Quality characteristics of fermented mushroom and vegetable product 

using a mixed starter of lactic acid bacteria.  Advances in Food Science, 

Sustainable Agriculture and Agroindustrial Engineering, 3(1). July 2020. p. 25-31.  
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(เกณฑขอ 12) 

Chomsri, N.  and Manowan, K.  (2020 ) .  Characteristics of yogurt supplemented with 

different concentrations of Carissa carandas L.  Journal of Science and 

Agricultural Technology, 1(1). January-June 2020. p. 18-25. (เกณฑขอ 12) 

Deesanam, N. , Chomsri, N. , Dechthummarong, C. , and Thonglek, V.  (2019) .  Effect of 

fermentation temperatures on quality of naem made from raw materials treated 

with plasma.  International Journal of Plasma Environmental Science & 

Technology, 12(2). January 2019. p. 59-63. (เกณฑขอ 12) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

  ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

•  ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

•  ชื่อวิชา การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ 

•  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

•  ชื่อวิชา เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร  

•  ชื่อวิชา เทคโนโลยีการหมักและการกลั่น 

•  ชื่อวิชา อาหารเชิงหนาท่ี 

•  ชื่อวิชา เทคนิคการวิเคราะหและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยทางอาหาร 

•  ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารข้ันสูง 

•  ชื่อวิชา Advanced Food Microbiology (UB) 

 

7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีหมักดอง 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีผักและผลไม 

• ชื่อวิชา วิศวกรรมอาหาร 
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• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ปพ.ศ. 2561–ปจจุบัน กรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

     

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
  ไมมี 

            

 

                                                                          (ลงชื่อ) ........ ......... 

                  (นางสาวนิอร  โฉมศร)ี 

 

 

 

 

 

 ลําดับท่ี 6 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวชณิชา จินาการ 
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3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2540 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

         ไมมี 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ณัฏวลิณคล เศรษฐปราโมทย นิตยา ภูงาม และชณิชา จินาการ. (2564). สภาวะท่ีเหมาะสม 

ในการพาสเจอรไรสพิวเรเยื่อหุมเมล็ดและเนื้อฟกขาวตอปริมาณไลโคปน และเบตาแคโรทีน.  

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 52 ฉบับท่ี 1 (พิเศษ). พฤษภาคม-สิงหาคม 2564. หนา 409-412. 

(เกณฑขอ 9) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

  ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา การควบคุมคุณภาพอาหาร 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2  

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑธญัพืชและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 
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• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร  

• ชื่อวิชา การประกันคุณภาพอาหาร 

• ชื่อวิชา การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

             

                                                                         (ลงชื่อ)   ……………………………….. 

                  (นางสาวชณิชา จินาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลําดับท่ี 7 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร         อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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



 

241 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายธีรวัฒน  เทพใจกาศ     

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. พัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร 

2545 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2538 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, จุฑาทิพย ดวงทิพย และปรีดา ตัญจนะ.  (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑสเปรด 

     จากขาวหอมนิลงอกเพ่ือสุขภาพ. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค 

     ครั้งท่ี 7 รูปแบบออนไลน: กลุม 3 งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร, เชียงใหม: วันท่ี  

     13 พฤษภาคม 2564. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาหนา 468-478. (เกณฑขอ 10) 

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, อรวรรณ แกวปญญา และภูมิพัฒน มักได. (2561).  อิทธิพลของบรรจุภัณฑตอ

อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวธัญพืชชนิดแทงผสมผักและผลไมอบแหง. ใน 

รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5: “สูวิจัยรับใชสังคม ดวย

นวัตกรรมสรางสรรค”, วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ตาก. หนา 177-185. (เกณฑขอ 10) 

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, ธัญญาภรณ ทองสุข, อุบลรัตน พรหมฟง, ปรีดา ตัญจนะ, สุธีรา อินแถลง,  

วิลาวัลย ชาสงวน และอรวรรณ แกวปญญา. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเห็ดผสม

สมุนไพรก่ึงสําเร็จรูปเพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย. ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้ ง ท่ี  29 หัวขอ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน (Research and 
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Innovation for Sustainability Development), วันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2562. สงขลา: 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. หนา 966-978.  (เกณฑขอ 10) 

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, อรวรรณ แกวปญญา และวิสุทธิ์ วิเศษพานิช.  (2562).  การพัฒนาผลิตภัณฑ

และการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑธัญพืชอัดแทงจากขาวพองผสมผลไมและผัก

อบแหง. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี อีสาน ครั้งท่ี 7  "นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคมท่ียั่งยืน", วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562. สกลนคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. หนา 166-177. (เกณฑขอ 10) 

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, อุบลรัตน พรหมฟง, สุธิตา ปนยศ และปรีดา ตัญจนะ. (2561). การพัฒนา

ผลิตภัณฑ ความสัมพันธของปจจัยทางการตลาด และการยอมรับของผูบริโภคตออาหารขบ

เค้ียวชนิดแทงจากขาวกํ่า (Oryza zativa). ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 28 ประจําป 2561, สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันท่ี 8-9 

พฤษภาคม 2561. หนา 958-970.  (เกณฑขอ 10) 

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, สุธิตา ปนยศ, อุบลรัตน พรหมฟง และปรีดา ตัญจนะ. (2561). การพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวชนิดแทงจากขาวกํ่าผสมผลไม สมุนไพร และการยอมรับของ

ผูบริโภค. ใน รายงานการประชุมวิชาการขาวแหงชาติ ครั้งท่ี 5 ภายใตหัวขอ “งานวิจัยขาว

ไทย สูไทยแลนด 4.0”, วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร. หนา 133. (เกณฑขอ 10) 

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, สุรียพร ละมูลเจริญ, อรทัย ชัยยา และญาดา คําลือมี. (2561). อิทธิพลของอีริท

รีทอล-ซูคราโลสและสารใหความคงตัวตอคุณภาพของน้ําเสาวรสพรอมดื่ม. ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม

กาวไกลสู Thailand 4.0”, วันท่ี 1– 3 สิงหาคม 2561. สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย. หนา 685-698.  (เกณฑขอ 10) 

 

 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

รุงทิวา กองเงิน และธีรวัฒน เทพใจกาศ. (2561).  ผลของสายพันธุสับปะรดตอคุณภาพทางประสาท

สัมผัสในผลิตภัณฑไอศกรีมซอรเบท. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 21(3) (ฉบับพิเศษ). 

พฤษภาคม–ตุลาคม 2561. หนา 35-42. (เกณฑขอ 13)  

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี  

7.  ประสบการณทางวิชาการ 
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     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 

• ชื่อวิชา การควบคุมคุณภาพอาหาร 

• ชื่อวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหง 

• ชื่อวิชา เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา นวัตกรรมอาหาร 

• ชื่อวิชา การเปนผูประกอบธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 

• ชื่อวิชา อาหารเสริมสุขภาพ     

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบาน 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

• ชื่อวิชา ฝกงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี  

                                                               (ลงชือ่) ................................. 

        (นายธีรวัฒน  เทพใจกาศ) 

 

 ลําดับท่ี 8 

 
 

แบบฟอรมประวัติ 
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร       อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวอุบลรัตน  พรหมฟง       

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คศ.ม. อาหารและโภชนาการ 2549 

5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูลําปาง ค.บ. คหกรรมศาสตร 2532 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, ธัญญาภรณ ทองสุข, อุบลรัตน พรหมฟง, ปรีดา ตัญจนะ, สุธีรา อินแถลง, วิลา

วัลย ชาสงวน และอรวรรณ แกวปญญา. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเห็ดผสม

สมุนไพรก่ึงสําเร็จรูปเพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย. ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งท่ี 29 หัวขอ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทียังยืน (Research and 

Innovation for Sustainability Development), วันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2562. สงขลา:

มหาวิทยาลัยทักษิณ. หนา 966-978.  (เกณฑขอ 10) 

 

 

อรทัย บุญทะวงศ, อุบลรัตน พรหมฟง และกาญจนา เสียงโต. (2562). การศึกษากระบวนการผลิต

ขาวเกรียบท่ีอบพองดวยเตาไมโครเวฟ.  ใน รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11  ประจําป 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อน

นวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม”, วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 177-189. (เกณฑขอ 10) 
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วัชรี เทพโยธิน, สุพัฒน ใตเวชศาสตร และอุบลรัตน พรหมฟง. (2562). การใชประโยชนของสับปะรด

ผงในผลิตภัณฑมาการอง. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11  ประจําป 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือ

สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม”, วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 208-219. (เกณฑขอ 10) 

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, อุบลรัตน พรหมฟง, สุธิตา ปนยศ, และ ปรีดา ตัญจนะ. (2561). การพัฒนา

ผลิตภัณฑ ความสัมพันธของปจจัยทางการตลาด และการยอมรับของผูบริโภคตออาหารขบ

เค้ียวชนิดแทงจากขาวกํ่า (Oryza zativa). ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 28 ประจําป 2561, วันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2561. สงขลา: 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. หนา 958-970. (เกณฑขอ 10) 

ธีรวัฒน เทพใจกาศ, สุธิตา ปนยศ, อุบลรัตน พรหมฟง และปรีดา ตัญจนะ. (2561). การพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวชนิดแทงจากขาวกํ่าผสมผลไม สมุนไพร และการยอมรับของ

ผูบริโภค. ใน รายงานการประชุมวิชาการขาวแหงชาติ ครั้งท่ี 5 ภายใตหัวขอ “งานวิจัยขาว

ไทย สูไทยแลนด 4.0”, วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร. หนา 133. (เกณฑขอ 10) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Parinya T. , Phomphang U. , Deesnam N. and Pongjanta J.   (2018).  Physicochemical 

Properties of Low Glycemic Index-High Fiber Rice Flour from Storage Rice Grain 

and Application on Chocolate Chip Cookies as Substitute for Wheat Flour.  

Current Applied Science and Technology. 18 (1) .  January-April 2018. p. 1-11.  

(เกณฑขอ 12) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

 ไมมี 

 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีขนมอบ 

• ชื่อวิชา โภชนาการ 
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• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2  

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 

         7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

         7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
           ไมมี 

                                                                (ลงชือ่) .............................. 

            (นางสาวอุบลรัตน  พรหมฟง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลําดับท่ี 9 
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แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร         อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวธัญลักษณ  บัวผัน     

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก   Hunan Agricultural 

University, China 

D.Agr. Tea science 

 

2560 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

2548 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร ี

วท.บ. จุลชีววิทยา 2541 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ธัญลักษณ บัวผัน, ทนงศักดิ์ สัสดีแพง, สุมาลี พรหมรุกขชาติ, สาวิตร มีจุย และศุภกานต ฉัตรเงิน.  

(2561).  ผลของกรรมวิธีการผลิตชาตอปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ. ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10 (10th RMUTNC) ราชมงคล

ขับเคลื่อนนวัตกรรมสูประเทศไทย 4.0, วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. สงขลา: มหาวิทยาลัยศรี

วิชัย. หนา 724-734. (เกณฑขอ 10) 
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ธัญลักษณ บัวผัน, ทนงศักดิ์ สัสดีแพง, รัตนพล พนมวัล ณ อยุธยา และศุภกานต ฉัตรเงิน. (2561).  

การพัฒนากระบวนการผลิตชาดําจากใบชาปา (Camellia sinensis var. assamica) ดวย

เทคนิคการนวดใบชาดวยมือ. ใน รายงานการประชุมวิชาการ “การวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค” ครั้งท่ี 5 CRCI 5th,  วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561.  ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา. หนา 124-133. (เกณฑขอ 10) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

 ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

• ชื่อวิชา เทคนิคการวิเคราะหและเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยทางอาหาร  

• ชื่อวิชา นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

• ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ 

• ชื่อวิชา การวิจัยตลาดและผูบริโภคเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีชา 

• ชื่อวิชา เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา การควบคุมคุณภาพอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ฝกงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
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   7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
  ไมมี  

 

                                                               (ลงชือ่) ................ ......... 

    (นางสาวธัญลักษณ  บัวผัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

250 

 

 

 

 ลําดับท่ี 10 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางวัชรี  เทพโยธิน 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2554 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2538 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

วัชรี เทพโยธิน, ณัฐชัย เท่ียงบูรณธรรม และศักดา สุขวัฒนากร.  (2564). ชนิดของบรรจุภัณฑ 

ท่ีเหมาะสมสําหรับแปงกลวยหอม. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค ครั้งท่ี 7 รูปแบบออนไลน: กลุม 3 งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร, 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, เชียงใหม: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564. หนา 479-484. (เกณฑขอ 10) 

วัชรี เทพโยธิน, สุพัฒน ใตเวชศาสตร และอุบลรัตน พรหมฟง. (2562). การใชประโยชนของสับปะรด

ผงในผลิตภัณฑมาการอง. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11  ประจําป 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือ

สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม”, วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562, เชียงใหม: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 208-219. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

 ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาโท  

          ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

• ชื่อวิชา การสุขาภิบาลโรงงานอาหารและกฎหมายอาหาร 

• ชื่อวิชา บรรจุภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 2 (บทปฏิบัติการ)   

  7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

  7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
           ปพ.ศ. 2538–2538 เจาหนาท่ีฝายการควบคุมคุณภาพ บริษัทภูพิงคแดรี่โปรดักส จํากัด จ.ลําพูน  

           ปพ.ศ. 2539–2542 ผูชวยหัวหนาฝายผลิต และผูชวยผูจัดการโรงงานฝายวางแผนและผลิต  
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        บริษัทยูเนียนฟรอท จํากัด (ผัก-ผลไมแชแข็ง) จ.ลําปาง  

           ปพ.ศ. 2542–2547 ผูชวยนักวิจัย สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตร จ.ลําปาง  

 

 (ลงชื่อ) ............ ...................                    

 (อ.วัชรี  เทพโยธิน) 

 

 

 ลําดับท่ี 11 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวนภาพร  ดีสนาม  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแมโจ วท.ม.  เทคโนโลยีทางอาหาร 2549 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วท.บ.  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2535 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  
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นภาพร ดีสนาม และรุงนภา ชางตวา. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกปลาสมดวยการเติม

เครื่องเทศ.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง

ท่ี 11  ประจําป 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม”, 

วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 

146-156.  (เกณฑขอ 10) 

 

 

นภาพร ดีสนาม,  เสาวลักษณ งามสม,  ปาริฉัตร แววนิล  และนิอร โฉมศรี. (2561). การศึกษาความ

เปนไปไดในการนําพลาสมาไปใชในการผลิตเนื้อหมูหมัก (แหนม) ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12. 12-13 กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

หนา 361-366. (เกณฑขอ 10)   

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Deesanam N. , Chomsri N. , Dechthummarong C. , and Thonglek V.   (2019) .   Effect of 

Fermentation Temperatures on Quality of Naem Made from Raw Materials 

Treated with Plasma. International Journal of Plasma Environmental Science & 

Technology, 12(2). January 2019. p. 59-63. (เกณฑขอ 12) 

Parinya T. , Phomphang U. , Deesnam N. and Pongjanta J.   (2018).  Physicochemical 

Properties of Low Glycemic Index-High Fiber Rice Flour from Storage Rice Grain 

and Application on Chocolate Chip Cookies as Substitute for Wheat Flour.  

Current Applied Science and Technology. 18 (1) .  January-April 2018. p. 1-11.  

(เกณฑขอ 12) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

  ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2 

• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1 
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• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 2 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว สัตวปก และประมง 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา ฝกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ..................................................... 

              (นางสาวนภาพร  ดีสนาม) 
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ลําดับท่ี 12 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางวันเพ็ญ จิตรเจริญ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     รองศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง 

5. ประวัติการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก University of Bonn, Germany Dr.Ing. - 2550 
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5.2 ปริญญาโท University of the Philippines, 

Los Banos, Philippines 

M.Sc. Food Science 2534 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2528 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

 ไมมี 

 

 

 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Jitjaroen, W., Hansuwannachai, D., Chaisri, D., Injai, W. and Papin, L. (2020). Improving  

overproduction of glycerol by combining Torulaspora delbrueckii  

with Saccharomyces in dried grape dessert wine. Acta Horticulturae. March  

2020. 143-152 pp. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1274.19  

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1274.19 (เกณฑขอ 12) 

Wanphen Jitjaroen, Laddawan Papin, Lachinee Panjai, and Tunyaluk Bouphun.  (2018).   

     Chemical and Chromatic Properties of Mao-Berry Fruit as a Key Parameter for 

            Beverage Industry. International Journal of Food Engineering Vol. 4(No. 4)  

     December 2018. p. 293-298. (เกณฑขอ 12) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาโท 2 ป  

• ชื่อวิชา เทคนิคการวิเคราะหและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยทางอาหาร  

7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 1 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 2 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยนี้ํานมและผลิตภัณฑ  

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1274.19
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• ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตไวน 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 2 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

 (ลงชื่อ) ............ ................................ 

(รองศาสตราจารย ดร. วันเพ็ญ จิตรเจริญ) 

 

 

 ลําดับท่ี 13 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายจักรพันธุ รอดทรัพย 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา พิษณุโลก 

5. ประวัติการศึกษา  
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ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม.  อุตสาหกรรมเกษตร 2547 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2541 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

 ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

อรรณพ ทัศนอุดม,  วรรณภา สระพินครบุรี,  จักรพันธุ รอดทรัพย และชุติมา เลิศลักษมี.  (2563).   

 ผลของกระบวนการพรีทรีตรวมกับสุญญากาศและความรอนตอการเปลี่ยนแปลงทาง 

 กายภาพของกลวยตาก.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. ปท่ี 51 ฉบับท่ี1(พิเศษ). สิงหาคม- 

 พฤศจกิายน 2563. หนา 545–550. (เกณฑขอ 9) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  

 ไมมี  

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา วิศวกรรมอาหาร 1 

• ชื่อวิชา วิศวกรรมอาหาร 2 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 1 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 2 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีขนมอบ 

• ชื่อวิชา บรรจุภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว สัตวปก และประมง 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
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 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

 

 

                                                                (ลงชือ่) .............. ....................................... 

              (นายจักรพันธุ รอดทรัพย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลําดับท่ี 14 

 
 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายอรรณพ  ทัศนอุดม 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา พิษณุโลก 
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5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปร.ด. วิทยาศาสตรการอาหาร 2559 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม.  อุตสาหกรรมเกษตร 2547 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

    ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

อรรณพ ทัศนอุดม, สมจิตต หอมจันทร และวรรณภา สระพินครบุรี.  2564.  ผลของการใชผงจิ้งหรีด 

(Acheta domesticus L.) ทดแทนแปงสาลีบางสวนตอคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของคุกก้ีขาว

พองหอมมะลิ.  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ปท่ี 14 ฉบับท่ี 3.  กันยายน-

ธันวาคม 2564.  14:(3): หนา 117–134. (เกณฑขอ 9) 

 

 

Khuenpet, K., W. Srapinkornburee and U. Tassanaudom.  2021.  Combination of humectants 

with potassium sorbate and sodium benzoate to inhibit Curvularia clavata 

contamination in Thai fermented fish spicy dip (Nam Phrik Pla Ra).  International 

Journal of Agricultural Technology, Volume 17 , Number 5 , September 2021.  Page 

1803–1820. 

อรรณพ ทัศนอุดม, ธิดารัตน ผาระนัด และวรรณภา สระพินครบุรี.  (2563).  ผลของสภาวะฆาเชื้อ 

 ระดับสเตอริไลซตอคุณภาพและความปลอดภัยของเยลลี่ทุเรียนท่ีใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาล 

 บางสวน.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 51 ฉบับท่ี 1(พิเศษ).  มกราคม-พฤศจิกายน 2563.  

หนา 150–156. (เกณฑขอ 9) 

อรรณพ ทัศนอุดม, วรรณภา สระพินครบุรี, จักรพันธุ รอดทรัพย และชุติมา เลิศลักษมี.  (2563).  ผลของ 

 กระบวนการพรีทรีตรวมกับสุญญากาศและความรอนตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกลวย 

 ตาก.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 51 ฉบับท่ี 1(พิเศษ).  มกราคม-พฤศจิกายน 2563.  หนา 

545–550. (เกณฑขอ 9) 

วรรณภา สระพินครบุรี, อรรณพ ทัศนอุดม และสุกีวรรณ เดชโยธิน.  (2563).  ชนิดและปริมาณสารกอเจล 
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 ท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑเยลลี่ทุเรียนท่ีใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาล.  วารสารวิทยาศาสตร 

 เกษตร, ปท่ี 51 ฉบับท่ี 1(พิเศษ).  มกราคม-พฤศจิกายน 2563.  หนา 481–487. (เกณฑขอ 9) 

อัจฉรา แสนคม และ อรรณพ ทัศนอุดม.  (2562).  การประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและ 

 ความปลอดภัยของขาวซูชิพรอมบริโภคท่ีผลิตจากน้ําสมซูชิสูตรซากุระคอลลาเจน.  วารสาร 

 วิทยาศาสตรเกษตร,  ปท่ี 50 ฉบับท่ี 1(พิเศษ).  มกราคม-เมษายน 2562.  หนา 518–525.  

(เกณฑขอ 9) 

อัจฉรา แสนคม,  หมุดตอเล็บ หนิสอ,  อรรณพ ทัศนอุดม และวราศรี แสงกระจาง.  (2562).  การพัฒนา 

 ผลิตภัณฑพริกแกงปกษใตแบบกอนดวยเทคโนโลยีไมโครเวฟ.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 50 

ฉบับท่ี 1(พิเศษ).  มกราคม-เมษายน 2562.  หนา 489–495. (เกณฑขอ 9) 

อรรณพ ทัศนอุดม.  (2561).  การลดจํานวนเชื้อจุลินทรียท้ังหมด และเชื้อ Escherichia coli ปนเปอนใน 

 วัตถุดิบทางการเกษตรดวยสารออกซิไดสซ่ิงรวมกับเครื่องลางทําความสะอาดแบบน้ําวนสําหรับ 

 วิสาหกิจชุมชน.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 49 ฉบับท่ี 4(พิเศษ).  กรกฎาคม 2561.  หนา 

375–378. (เกณฑขอ 9) 

ปยะพงษ วงคขันแกว และ อรรณพ ทัศนอุดม.  (2561).  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดบัว 

 อบแหงเพ่ือใชในการออกแบบเครื่องเคลือบผงปรุงรส.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 49 ฉบับท่ี 

4 (พิเศษ).  กรกฎาคม 2561.  หนา 355–358. (เกณฑขอ 9) 

 

 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

- 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  

 ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา จุลชีววิทยาอาหาร 

• ชื่อวิชา ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร 

• ชื่อวิชา การประกันคุณภาพอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
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• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

• ชื่อวิชา โภชนาการ 

• ชื่อวิชา การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีขนมอบ 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีหมักดอง 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ปพ.ศ. 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

เรื่อง: การคัดแยกและการพิสูจนเอกลักษณแบคทีเรียในผลิตภัณฑจิ้งหรีด 

โดย: นายวันชัย มะรัตน  

หนวยงาน: คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ณ หอง MD 417 คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปพ.ศ. 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

เรื่อง: การพัฒนาระบบการผลิตปลาสมสเปรดตามมาตรฐานจีเอ็มพี ตราแมนวลจันทร 

อรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก 

โดย: นางสาวสุภัทรา เกิดโต  

หนวยงาน: คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ณ หอง MD 417 คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปพ.ศ. 2563 กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 

เรื่อง: การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการใชความดันสูงในผลิตภัณฑเยลลี่กลวย

น้ําวาผสมไฮโดรบีสดเสริมใยอาหาร 

โดย: นางสาวธิดารัตน ผาระนัด 

หนวยงาน: คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด

พิษณุโลก 

วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุม AG 1104 คณะเกษตรศาสตร ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปพ.ศ. 2562 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร 

ชีวโมเลกุล 
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เรื่อง: การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไกสวนอกและศึกษาผลทาง

คลินิกเก่ียวกับการเพ่ิมมวลกลามเนื้อและการเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อใน

อาสาสมัคร 

โดย: นายอธิป แสนใจศรี 

หนวยงาน: คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี 10 เมษายน 2562 ณ หองไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปพ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) ระดับปริญญาตรี และกรรมการสอบหัวขอและโครงราง 

 วิทยานิพนธ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

 เรื่อง: การพิสูจนเอกลักษณและการควบคุมจุลินทรียท่ีปนเปอนในจิ้งหรีดอบแหง 

 โดย: นายวันชัย มะรัตน  

 หนวยงาน: คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 วันท่ี 10 มีนาคม 2563 ณ หอง MD 113 คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปพ.ศ. 2562 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) ระดับปริญญาตรี และกรรมการสอบหัวขอและโครงราง 

 วิทยานิพนธ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

 เรื่อง: การพัฒนาระบบการผลิตปลาสมนวลจันทร อรัญญิก เพ่ือใหผานมาตรฐาน 

Primary GMP 

 โดย: นางสาวสุภัทรา เกิดโต  

 หนวยงาน: คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 วันท่ี 10 มีนาคม 2563 ณ หอง MD 113 คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

ปพ.ศ. 2562 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

เรื่อง: การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของ Staphylococcus aureus ในน้ําสมค้ันสด 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

โดย: นางสาวมุฑิตา คณฑา 

หนวยงาน: คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ณ หอง MD 113 คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปพ.ศ. 2561   ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) ระดับปริญญาโท และกรรมการสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 

เรื่อง: ผลของการหมักใหเกิดกรดแล็กทิกบนอาหารแข็งท่ีมีตอเห็ดและซับสเตรตผสม 
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โดย: นางสาวกมลวรรณ มโนวรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 

หนวยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง จังหวัดลําปาง 

วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 ณ หอง 605 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ลานนา ลําปาง 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 - 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ..................................................... 

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรณพ ทัศนอุดม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลําดับท่ี 15 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

       วิชาเอก  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางวรรณภา สระพินครบุรี  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา พิษณุโลก 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร 2537 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ไมมี 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

วรรณภา สระพินครบุรี,  อรรณพ ทัศนอุดม และสุกีวรรณ เดชโยธิน.  (2563).  ชนิดและปริมาณ 

สารกอเจลท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑเยลลี่ทุเรียนท่ีใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาล.  

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (พิเศษ). สิงหาคม-พฤศจิกายน 2563. หนา 

481–487. (เกณฑขอ 9) 

 

อรรณพ ทัศนอุดม,  ธิดารัตน ผาระนัด และวรรณภา สระพินครบุรี.  (2563).  ผลของสภาวะฆาเชื้อ 

ระดับสเตอริไลซตอคุณภาพและความปลอดภัยของเยลลี่ทุเรียนท่ีใชซูคราโลสทดแทน

น้ําตาลบางสวน.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. ท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (พิเศษ). สิงหาคม-

พฤศจิกายน 2563. หนา 150–156. (เกณฑขอ 9) 
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อรรณพ ทัศนอุดม  วรรณภา สระพินครบุรี  จักรพันธุ รอดทรัพย และชุติมา เลิศลักษมี.  (2563).   

ผลของกระบวนการพรีทรีตรวมกับสุญญากาศและความรอนตอการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพของกลวยตาก.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. ท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (พิเศษ). สิงหาคม-

พฤศจิกายน 2563. หนา 545–550. (เกณฑขอ 9) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  

 ไมมี  

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

• ชื่อวิชา โภชนาการ 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 1  

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 2 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีหมักดอง 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีหมักดอง 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
       ไมมี             

 

                                                                (ลงชือ่)  

            (นางวรรณภา สระพินครบุรี) 

 

 ลําดับท่ี 16 
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แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

                                   วิชาเอก เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 

2. ช่ือ – สกุล   นางสาวสุริยาพร  นิพรรัมย 

3. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา พิษณุโลก 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญา

เอก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปร.ด. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2558 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร 2547 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วท.บ. ชีววิทยา 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

 6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

สุริยาพร นิพรรัมย. (2563). สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพของแปงขาวออนระยะตาง ๆ. ใน 

รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยนวัตกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ครั้งท่ี 6, วันท่ี 2-4 กันยายน 2563. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. 

หนา 544-552. (เกณฑขอ 10) 

 

 

สุริยาพร นิพรรัมย และ พรนัชชา มีบุญล้ํา.  (2563).  ผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกตอ

คุณลักษณะกายภาพของมะมวงแชอ่ิมอบแหง. ใน รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูล
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สงครามวิจัย ครั้งท่ี 6, วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. 

หนา 28-39. (เกณฑขอ 10) 

สุริยาพร  นิพรรัมย และ สุรีรัตน  บัวชื่น.  (2561).  การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเสริมสุขภาพชนิดน้ําตาล

ต่ําจากเห็ดหูหนูขาว. ใน รายงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5, วันท่ี 6-8 

ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 93-101. (เกณฑขอ 10) 

เพ็ญนภา แซเลา, สุธิดา เวธนี, คชรัตน ทองฟก และ สุริยาพร นิพรรัมย. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑแปง

แผนจากขาวไรซเบอรรี่. ใน รายงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5, วันท่ี 

6-8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 68-75. (เกณฑขอ 10) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Nipornram, S., Tochampa, W., Rattanatraiwong, P., and Singanusong, R. (2018). Optimization 

of low power ultrasound- assisted extraction of phenolic compounds from 

mandarin (Citrus reticulata Blanco cv. Sainampueng) peel. Food Chemistry, Vol.241. 

February 2018. p. 338-345. (เกณฑขอ 12) 
6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

- 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

 ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 1 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 2 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1 

• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 2 

• ชื่อวิชา สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร 

• ชื่อวิชา การเปนผูประกอบการอาหารและแผนธุรกิจ 

• ชื่อวิชา อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
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    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ปพ.ศ. 2563 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  เรื่อง การศึกษาคุณคาทาง

โภชนาการ สมบัติทางชีวเคมีและการเพ่ิมมูลคาของโปรตีนจากเมล็ดดาว

อินคาท่ีเปนผลพลอยไดจากกระบวนการสกัดน้ํามัน นิสิตระดับปริญญา

เอก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
ปพ.ศ. 2562- ปจจุบัน คณะกรรมการเครือข ายองคความรู  KBO (Knowledge – Based 

OTOP) จังหวัดพิษณุโลก หนาท่ีเพ่ือเปนศูนยกลางในการติดตามใหความ

ชวยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนา ขีดความสามารถของผูผลิต 

ผูประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ 

มาตรฐานมีมูลคาเพ่ิม สรางสรรคนวัตกรรม 

ปพ.ศ. 2561-2562 รวมเปนคณะทํางานและท่ีปรึกษาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุม

อาชีพเพาะเห็ดนางฟา ในการดําเนินงานขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร 

และเลขสารบบ (อย.) กับกระทรวงสาธารณสุข บนพ้ืนฐานของนวัตกรรม

อาหารท่ีจําหนายไดจริงในเชิงพาณิชย 

ปพ.ศ. 2558 –ปจจุบัน ผูประกอบการกิจการ Surini Innovation ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดรองเทา และเครื่องหนัง ยี่หอ LEEDER และ วิ้งค 

จําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดรับ อนุสิทธิบัตร, เลขท่ี 

10505 ผลิตภัณฑทําความสะอาดรองเทา.  

ปพ.ศ. 2550    หัวหนาแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

บริษัท บิ๊กวัน โปรดักส จํากัด เลขท่ี 30/60 หมูท่ี 5 ต.คอกกระบือ อ.

เมือง จ. สมุทรสาคร 

            ปพ.ศ. 2547-2550  หัวหนาแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

บริษัท บีเควาย จํากัด เลขท่ี 1/65 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถ. 

พระราม 2    ต.ทาทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 

                                                               

              (ลงชื่อ)  

                (ผูชวยศาสตราจารยสุริยาพร นิพรรัมย) 
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 ลําดับท่ี 17 

 
แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

                                   วิชาเอก เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายกฤษดา  กาวีวงศ  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา พิษณุโลก 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปร.ด. วิทยาศาสตรการอาหาร 2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร 2544 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2537 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

กฤษดา  กาวีวงศ, ลัทธพล  ศรีงาม และ พิมพิลาศ  อินออน. (2564). ผลของการนวดการหมักตอคุณภาพ 

         ของชาสมุนไพรดอกกลวยเกษตรอินทรีย.  ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจยัและนวัตกรรม 
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สรางสรรค ครั้งท่ี 7 รูปแบบออนไลน: กลุม 3 งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร, 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา.  หนา 485 

– 493. (เกณฑขอ 10) 

 

 

กฤษดา  กาวีวงศ  และเบญญาทิพย  สมบัติมา. (2563). ผลของการใชกรดซิตริกเพ่ือลดการเกิดสีปฏิกิริยา 

         สีน้ําตาลในน้ํานมหัวปลีพรอมดื่ม.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 

      รังสิต ประจําป 2563 (ออนไลน). วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.   

หนา 104 – 113. (เกณฑขอ 10) 

กฤษดา  กาวีวงศ, สุดารัตน  อุตรสัก และ สุกานดา  ปานชาง. (2562). ผลของการใชเกลือเพ่ือควบคุมการ 

         เกิดสีน้ําตาลในกลวยตากเกษตรอินทรีย.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  

      เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 19, วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562.   

      เชียงใหม: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  หนา 121 – 130. (เกณฑขอ 10) 

กฤษดา กาวีวงศ, พัธรพร  มีศิริ และ วนิดา  รอดแสวง.  (2561).  แนวทางการผลิตเครื่องดื่มน้ําขาวหมาก 

         จากขาวและขาวเมา.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรี 

       อยุธยา ครั้งท่ี 9, วันท่ี 18-19 ตุลาคม 2561. ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ. 

       หนา 931 – 941. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

     ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

     ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

         ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2 

• ชื่อวิชา อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1 
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• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 2 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 1 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 2 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีผักและผลไม 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา การเปนผูประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 -ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 -รวมเปนคณะทํางานและท่ีปรึกษาวิเคราะหธุรกิจดานการผลิตเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ

เปาหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ วันท่ี 21-22 มกราคม 2556 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2 กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  กิจกรรมสรางมูลคาเพ่ิม/ความแตกตางและความหลากหลาย

ใหกับผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (National Agro-

Processing Industry Alliance : NAPIA) 

           -รวมเปนคณะทํางานและท่ีปรึกษาอ ุตสาหกรรม กิจกรรมการถายทอดความรูในการจ ดัต ั้งหรือขยาย

ธุรกิจ สาขาอ ุตสาหกรรมเทคโนโลยีเปาหมาย ภายใตโครงการสรางและพัฒนาผ ูประกอบการใหมเชิง

สรางสรรคและนว ัตกรรม ศูนยส งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2 กรมส งเสร ิมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม วันท่ี 16 ม.ค.-28 มิ.ย. 2560 

 

 

                                                                 (ลงชื่อ) .................................................. 

               (นายกฤษดา  กาวีวงศ) 
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 ลําดับท่ี 18 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

                                   วิชาเอก เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายเฉลิมพล ถนอมวงค  
3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. พัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร 

2547 
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5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2538 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

เฉลิมพล  ถนอมวงค, จุฑามาศ  ถิระสาโรช, อรณุโรจน สอนไว และ ณัฐณิชา พุฒแกว.  (2562).  

การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําชาพาสเจอรไรสจากปลายขาวไรซเบอรี่. ใน การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 

ครั้งท่ี 8 .วันท่ี 24-25 มกราคม 2562.  มหาวิทยาลัยพะเยา. หนา 370-385. 

(เกณฑขอ 10) 

ปภาวรินทร ดวงรอด, พวงผกา อยูนา และ เฉลิมพล  ถนอมวงค. (2561).  คุณภาพและ 

การยอมรับผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน . ใน การประชุมวิชาการวิจัยและ

นวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5 (crci 2018). วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก. หนา 144-153. (เกณฑขอ 10) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

     ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

     ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

         ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา การควบคุมคุณภาพอาหาร 

• ชื่อวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

• ชื่อวิชา สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
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 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

                                                    (ลงชื่อ) ............... ........................ 

           (นายเฉลิมพล ถนอมวงค) 

 

 

 

 

 

 

 

 ลําดับท่ี 19  

 
 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

              วิชาเอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางปยะนุช  รสเครือ  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตและเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ลานนา นาน 

5. ประวัติการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา พ.ศ 

5.1 ปริญญาเอก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร 2556 
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5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร 2545 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

2539 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

      ไมมี 

 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

รสพร เจียมจริยธรรม และปยะนุช รสเครือ. (2562). การใชเมือกเมล็ดแมงลักผงเปนสารทดแทนไขมันใน

ผลิตภัณฑบราวนี่. วารสารวิทยาศาสตร มศว., 35(1). มิถุนายน 2562. หนา 46-57. (เกณฑขอ 

13) 

ปยะนุช รสเครือ และมลิวรรณ กิจชัยเจริญ. (2563). ผลของปริมาณน้ําตาล กรดซิตริก และเพคตินท่ีมี

ตอคุณภาพผลิตภัณฑมัลเบอรี่แผน. วารสารวชิาการและวิจัย มทร.พระนคร, 14(1). มกราคม - 

มิถุนายน 2562. หนา 58-69. (เกณฑขอ 13) 

 6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

     ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีผักและผลไม 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 

• ชื่อวิชา จุลชีววิทยาอาหาร  

• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 2 

• ชื่อวิชา อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ปพ.ศ. 2538 - 2539: supervisor ฝายควบคุมคุณภาพ บริษัทลําปางฟูด โปรดักส จํากัด จ.ลําปาง  

 ปพ.ศ. 2539 - 2540: supervisor ฝายควบคุมคุณภาพ บริษัทนมผงมิชชั่น จํากัด จ.กรุงเทพฯ 
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ลงชื่อ............................................................. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะนุช  รสเครือ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 20  

 
 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

              วิชาเอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวสุทธิดา ปญญาอินทร  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ลานนา นาน 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 
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5.1 ปริญญาเอก The University of New 

South Wales, Australia 

Ph.D. Food Science and 

Technology 

2557 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. โภชนศาสตรศึกษา 2544 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ วท.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอาหาร 

2542 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

    Punya-in, S., Rongngam, K., Wongsuwan, T. and Manosan, B. (2019).  Physical Properties 

and Sensory Acceptability of Spent Coffee Ground as a Food Ingredient in Edible 

Cups.  In Proceedings: The 16th ASEAN Food Conference –  (Volume 1), 15-18 

October 2019. Science and Technology Publication. P. 66-71. (ISBN 978- 989- 758-

467-1. p. 15-18. DOI: 10.5220/0009982200150018). (เกณฑขอ 11) 

 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

 ไมมี 

   6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

 ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 4 ป  

• ชื่อวิชา โภชนาการ 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 1 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 2 

• ชื่อวิชา สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ  

• ชื่อวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี  
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    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี  

             

                                                                (ลงชือ่)  

                (นางสาวสุทธิดา ปญญาอินทร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลําดับท่ี 21 

 
 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

              วิชาเอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายประกิต ทิมขํา 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา นาน 

5. ประวัติการศึกษา  
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ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วศ.ด. วิศวกรรมเกษตร 2557 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

วท.บ. วิศวกรรมเกษตร 2533 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ประกิต ทิมขํา, ทรงวิทย สิทธิวุฒิ และ สิทธิชัย พญาคํา. (2561). การศึกษาวิธีหุงขาวเหนียวโดยใชเตา

อบไมโครเวฟ. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย

ระดับชาติ ครั้งท่ี 19, วันท่ี 26-27 เมษายน 2561. ประจวบคีรีขันธ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

หนา 396–401. (เกณฑขอ 10) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

• ชื่อวิชา วิศวกรรมอาหาร 1 

• ชื่อวิชา วิศวกรรมอาหาร 2 

• ชื่อวิชา สถิติและการวางแผนการทดลอง 

   7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ปพ.ศ. 2561  กรรมการสอบวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคจําแนกความแกของ 

ทุเรียนพันธุหมอนทอง แบบไมทําลายผลดวยการประยุกตใชเทคนิค 

สเปคโตรสโคปและการวิเคราะหภาพถาย นักศึกษาระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ปพ.ศ. 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องลางองุน

ดวยอัลตราโซนิกสรวมกับโอโซนแบบตอเนื่อง และ เรื่องการประยุกตใช

โมดูลเทอรโมอิเล็คทริคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการอบแหง

อุณหภูมิต่ํา  นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

7.3 ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.4  ใบประกอบวิชาชีพ 

 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภก 12835 ระดับ ภาคีวิศวกร 

สาขา เครื่องกล 

             

                                                                (ลงชือ่) .............................................. 

                  (นายประกิต ทิมขํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 22  

 
 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

              วิชาเอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวสุภาวดี   ศรีแยม 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 
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4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตและเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ลานนา นาน 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 2551 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

วท.ม.  เทคโนโลยีชีวภาพ 2541 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ทษ.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอาหาร 

2537 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

Chawapun, P., P. Sangthong, P. Wongputtisin, K. Kimura and S. Sriyam. (2018). Phylogenetic 

and nucleotide sequence analysis of yueB gene from Bacillus subtilis isolated from 

Thai Natto. Proceeding of the 6th International Biochemistry and Molecular Biology 

Conference. 20-22 June 2018. Rayong: Thailand. S6-P-12. (เกณฑขอ 11) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

    ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

     ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

                    ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 13 ป  

• ชื่อวิชา สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฏหมายอาหาร 

• ชื่อวิชา สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 1, 2 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภัณฑ 

 

   7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 
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    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี  

             

                                                               (ลงชือ่) ..................................................... 

                  (นางสาวสุภาวดี  ศรีแยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 23 

 
 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจาํหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 
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1. อาจารยประจําหลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

              วิชาเอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวมลิวรรณ  กิจชัยเจริญ  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา นาน 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท Royal  Melbourne Institute  

of Technology, Australia 

M.App. Sc. 

 

Food Science and 

Technology 

2539 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2530 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

         ไมมี 

 

 

 

 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

        ปยะนุช รสเครือ และมลิวรรณ  กิจชัยเจริญ. (2563). ผลของปริมาณน้ําตาล กรดซิตริค และเพคติน

ท่ีมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑมัลเบอรี่แผน. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 14 (1). 

มกราคม-มิถุนายน 2562. หนา 58–69. (เกณฑขอ 13) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

      ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  
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                    ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา การควบคุมคุณภาพอาหาร 

• ชื่อวิชา ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 

• ชื่อวิชา จุลชีววิทยาอาหาร 

• ชื่อวิชา อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
           ไมมี 

 

ลงชื่อ............................................................. 

(ผูชวยศาสตราจารยมลิวรรณ   กิจชัยเจริญ) 
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