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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

หมวดท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก 25531961103134 

1.2 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

1.3 ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Business and 

Nutrition 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

2.1 ช่ือเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจอาหารและโภชนาการ) 

2.2 ช่ือยอภาษาไทย วท.บ. (ธุรกิจอาหารและโภชนาการ) 

2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Food Business and Nutrition) 

2.4 ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food Business and Nutrition) 

 

3.  วิชาเอก  

 ไมมี 

 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

133   หนวยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

  ปริญญาตรี 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 กรกฎาคม 2564 

6.4 ไดรับอนุ มัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม             

ครั้งท่ี 166 (ส.ค.64) วันท่ี 5 สิงหาคม 2564 

 6.5 ไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเก่ียวกับวิชาการ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

6.5 ได รั บ อ นุ มั ติ จ าก สภ าม ห าวิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ร าช ม งค ลล าน น า  เ ม่ื อ ก า รป ระชุ ม  

ครัง้ท่ี 2/2564   วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 

6.6  ปรับป รุ งจากหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิช าธุ ร กิ จอาหารและโภ ชนาการ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2567 

 

8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 รับราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ เชน นักวิชาการดานอาหารและโภชนาการ 

8.2 ผูประกอบการดานอาหารและโภชนาการ และธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

8.3 พนักงานบริษัทผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทางดานอาหารและโภชนาการ 

8.4 โภชนากรในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ โรงเรียน  เรือนจํา และโรงงาน เปนตน 

   8.5 งานครัวและงานบรกิารอาหารในโรงแรม และรานอาหาร
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9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

มทร.ลานนา ตาก 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวอัจฉรา  ดลวิทยาคุณ 

312010128xxxx 

ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร) 

คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ) 

ศศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2554 

2544 

2540 

รองศาสตราจารย 

2 นางสาวดลพร  วองไวเวช ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 อาจารย 

 110200004xxxx วท.ม. (คหกรรมศาสตร) 

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2552 

2549 

 

3 นางสาววรรณวิมล พุมโพธิ ์

165010007xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ 

2558 

 

2556 

อาจารย  

4 นางชญาภา บัวนอย 

372060000xxxx 

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2541 

2555 

อาจารย 

  ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538  

5 นางสุมลมาลย  อรรถวุฒิชัย บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2544 อาจารย 

 354990001xxxx บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536  

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร(ตัวอยาง) 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากการประเมินสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก มุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม ทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีมี

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท้ังในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ รวมท้ังการ

สรางสังคมผูประกอบการเพ่ือตอยอดฐานการผลิตและบริการท่ีเนนการผลิตไดและขายเปน โดยเรงการผลิต

บุคลากรสายวิทยาศาสตรใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังจําเปนตองตระหนักถึง

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรโลกสูสังคมผูสูงอายุ ท่ีตองพยายามลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและ

คํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ มีการสงเสริมกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือลด

คาใชจายดานสุขภาพ ชวยใหมีงบประมาณไปใชในการพัฒนาประเทศดานอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน ดวยเหตุผล

ดังกลาวแผนพัฒนาเศรษฐกิจจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพผานระบบการศึกษา เพ่ือเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหม่ันคงและสามารถแขงขันกับตางประเทศได รวมท้ังการพัฒนาภาค

เกษตรเพ่ือสรางความม่ังคงดานอาหาร การแปรรูปใหเพียงพอสําหรับคนในประเทศและสงเปนสินคาออก 

เพ่ือใหสอดรับกับการขยายตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจดานอาหารท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการเพ่ิมข้ึน

รอยละ 9.52 ในป 2561 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา และมีมูลคาทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจถึง 6,794 ลานบาท

ในป 2561 (ไทยโพสต: 26 มีนาคม 62) ซ่ึงเม่ือนําแผนพัฒนาดังกลาวมาใชพิจารณารวมในการวางแผน

หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรท่ีจบในหลักสูตร 

จําเปนตองเนนการพัฒนาในดานตาง ๆ ท้ังในดานความรูวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีนวัตกรรม ดานธุรกิจ

ท่ีผลิตไดและขายเปน ตลอดจนพัฒนางานดานผลิตภัณฑอาหารท่ีเนนดานโภชนาการท่ีสอดคลองกับกลุม

บุคคล เพ่ือลดปญหาภาวะโภชนาการ และตอบสนองความตองการของผูบริโภค อันนําไปสูการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาดังกลาว นําไปสูการพัฒนาบุคลากรใหสามารถกาวสูการแขงขันใน

ตลาดแรงงานได 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรม ท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบันของประชากร ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด  ท้ังในดานการกาวเขาสูสังคม

ผูสูงอายุของประชากรท่ัวโลก ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีเพ่ิมข้ึน ปญหาโรคระบาด ซ่ึงสงผลตอการเกิด

ปญหาทางสังคมตามมา ดังนั้นการจัดการศึกษาดานธุรกิจอาหาร และโภชนาการ จึงมีความสําคัญในการ

สรางบุคลากรท่ีมีความรูทางดานธุรกิจอาหาร ท่ีมุงเนนทางดานโภชนาการหรือสารอาหารท่ีเหมาะสมกับ

สภาวะสังคมในปจจุบัน สรางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีชวยลดหรือตอบสนองความตองการของกลุมบุคคลเฉพาะ 
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เชน ผูสูงวัย หรือผูมีปญหาทางโภชนาการ ซ่ึงปจจุบันตลาดกลุมอาหารสุขภาพและอาหารเฉพาะบุคคลเปน

ท่ีตองการเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนใหสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ท่ีมุงเนนการสรางปจจัยเพ่ือเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดยุทธศาสตรชาต ิ20 ป

เปนหลัก ดวยการสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจผานการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค

การสรางสังคมท่ีไมท้ิงใครไวขางหลัง การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยสูศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหทิศ

ทางการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงจําเปนท่ีจะตองเตรียมทรัพยากรบุคคลใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เล็งเห็นวาในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปนผูประกอบการ

ดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ จําเปนตองเตรียมทรัพยากรใหพรอมรับสถานการณในการเปลี่ยนแปลง

ของประเทศท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ผูเรียนตองเปนผูท่ีมี

ความรูพ้ืนฐานดานการผลิตอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร  โภชนาการ  และความรูดานการเปน

ผูประกอบการดานการผลิตอาหารท้ังในรูปแบบธุรกิจรานอาหาร โรงแรมและโรงพยาบาล  เพ่ือใหผูเรียน

สามารถประกอบธุรกิจทางดานอาหารและโภชนาการไดในอนาคต นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาทักษะ

ความสามารถดานสังคม (soft skills) มีทักษะในการแกปญหา (problem solving skill)  และมีทักษะ

สรางสรรค (creativity skill) เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานดานนวัตกรรมอาหาร พัฒนาอาหาร

เชิงสุขภาพ และการบริการอาหารดวยทักษะมืออาชีพ 

ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ท่ีปรับปรุงข้ึน ไดกําหนดให

ผูเรียนไดเรียนในกลุมวิชาเฉพาะดาน ท้ังในกลุมวิชาธุรกิจอาหาร  กลุมวิชาดานการปฏิบัติอาหาร และกลุม

วิชาโภชนาการ รวมท้ังใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะการปฏิบัติจริง ผานสหกิจศึกษาหรือฝกงานทางธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะตามความตองการของตลาดไดโดยกําหนดให 

12.1.1 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.1.2 จัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ  ทําหนาท่ีกํากับ  ควบคุม  ติดตามผลการดําเนินงาน  และนําผลการประเมินมากําหนด

แผนพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ในสถานการณปจจุบัน 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กําหนดพันธกิจไว 5 ขอ คือ  
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1.จัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดย

มุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได และเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการใหกับ

ประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. ผลิตผลงานวิจัยท่ีเปนการสราง และประยุกตใชองคความรู สรางสรรคนวัตกรรม หรือทรัพยสิน

ทางปญญาท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 

3. ใหบริการวิชาการท่ีมุงเนนการถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ท่ีสอดคลองกับบริบทมหาวิทยาลัยดานวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

ชุมชนและสังคม 

4. จัดการเรียนรู วิจัยหรือบริการวิชาการซ่ึงนําไปสูการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

หรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศนตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัวโปรงใส และตรวจสอบได 

ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาชุมชน  จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ หรือ วท.บ. (ธุรกิจอาหารและโภชนาการ)โดยใช

เทคโนโลยีการจัดการทางดานธุรกิจอาหารและโภชนาการท่ีทันสมัย คุมคาและสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม

การเปลี่ยนแปลงแนวโนมธุรกิจในปจจบุัน 

 

13.   ความสัมพันธ กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   “ไมมี” 
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หมวดท่ี 2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะในดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ กอใหเกิดการสรางอาชีพท่ี

สนองตอความตองการของตลาด สังคม และประเทศชาติ  

 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

ตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนโมเดลประเทศ 4.0  ซ่ึงจะปรับเปลี่ยนโครงสราง

การผลิต ท่ีมุงเนนการใชเทคโนโลยีในกลุมเปาหมายหลักดานกลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ตลอดจนตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ ดังนั้นการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ จึงมีสวนชวยในการเตรียมทรัพยากรบุคคลในประเทศ

ใหพรอมรับสถานการณดังกลาว เปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนน

การผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจท้ังทางดานวิทยาศาสตร การประกอบอาหาร ดานโภชนาการและ

ดานการประกอบธุรกิจ เพ่ือชวยในการขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหารท่ีเนนโภชนาการ

ใหประสบความสําเร็จ นําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสงผลตอการพัฒนาประเทศตอไป 

   1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

   เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

   1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ 

   1.3.2 มีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการท่ีตอบสนองกับความ

ตองการของทองถ่ิน สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถเปนผูประกอบการได 

   1.3.3 มีความคิดสรางสรรค สามารถคนควาวิจัย และพัฒนางานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ         

   1.3.4 มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสวนรวม ใฝรู พ่ึงพาตนเองได  

   1.3.5 มีความสามารถในการประยุกตใชคอมพิวเตอรกับการปฏิบัติงานดานธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

  จัดใหมีการประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป เพ่ือใหทันสมัยตอความ

ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใน

ดานเนื้อหาวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพการศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรธุรกิจอาหาร

และโภชนาการใหมีมาตรฐานไมต่ํา

กวาท่ี สกอ. กําหนด 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

มาตรฐาน TQF 

-ติดตามประเมินหลักสูตรตาม

มาตรฐาน สกอ.กําหนด 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

- ป ระ เมิ น ค ว าม ต อ งก ารข อ ง

ผูประกอบการและความพึงพอใจ

ในการใชบัณฑิต 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตรหรือ 

- รายงานผลการประเมินความ

ตองการผูประกอบการและความ

พึงพอใจในการใชบัณฑิตหรือ 

-รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

ตอจํานวนบัณฑิตท้ังหมด  

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ

สอน งานวิจัย และบริการวิชาการ

ให มีป ระสบการณ จากการนํ า

ค ว าม รู ท า งธุ ร กิ จ อ าห ารแล ะ

โภชนาการไปใชปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหทํางานบริการวิชาการ

แกองคกรภายนอก/ชุมชน 

- สนับสนุนบุคลากรใหทํางานวิจัยท่ี

สอดคลองกับการเรียนการสอน 

- สนับสนุนบุคลากรใหเขารวมการ

อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 

- ปริมาณงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร

ตออาจารยในหลักสูตร 

- พัฒนาการเรียนการสอนให มี

ค ว าม ทั น ส มั ย ส อ ด ค ล อ ง กั บ

สถานการณ ป จจุบันและนํ าไป

ปฏิบัติไดจริง 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติจริงระหวาง

การเรียนการสอน 

- จัดหาแหลงขอมูลความรูเพ่ิมเติม

ในการคนควาไดไมจํากัดสถานท่ี 

- มีแหลงขอมูลท่ีนักศึกษาสามารถ

ใชบริการไดอยางท่ัวถึง 

- รายงานผลการประเมินการฝก

ประสบการณของนักศึกษาท้ังใน

และนอกสถานท่ี 
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

  ใชระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาคการศึกษา 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซ่ึงเปนภาค

การศึกษาท่ีไมบังคับ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชา

ใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได  ท้ั งนี้ ข้ึนอยู กับการพิจารณาของคณะกรรมการ              

ประจําคณะ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาให

เทากับภาคการศึกษาปกติ 
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวิภาค  

  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   

2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6  ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเทาหรือ

สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการหรือคหกรรมศาสตร 

หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2.2.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยใชวิธีการเทียบโอนตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาท่ีประกาศ 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1 นักศึกษาท่ีรับเขามาศึกษาในหลักสูตรมีระดับความรูพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน นักศึกษาท่ี

สมัครเขาเรียนในหลักสูตรท่ีไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือใน

 

 



10 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูในหลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการไม

เพียงพอ รวมท้ังทักษะและความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2.3.2 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมี

รูปแบบแตกตางไปจากเดิม มีเพ่ือนใหม สังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนใน

หองและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา ในขอ 2.3  

2.4.1 จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะโดยจัดใหมีการเรียนปรับพ้ืนทางวิชาชีพและทางวิชาการ 

ในชวงกอนเขาศึกษา 

2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคในการเรียน

ในมหาวิทยาลัย และการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

2.4.3 มอบหมายอาจารยทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาคอยดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา แนะนํา

การวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลา เปนตน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

ใชงบประมาณสนับสนุนจาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) ตามรายละเอียด

ดังนี้ 

      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 48,000 50,500 53,200 56,000 59,000 

รวมรายรับ 62,000 64,500 67,200 70,000 73,000 

        

   2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)  

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบดําเนินการ 

1. คาใชจายบุคลากร 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) - - - - - 

3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 11,153 22,320 33,480 44,640 44,640 

รวม (ก) 230,153 241,320 252,480 263,640 263,640 

 

1. คาครุภัณฑ 150,000 546,000 884,500 1,088,000 1,088,000 

2. คาวัสดุการศึกษา 69,000 180,000 315,000 480,000 480,000 

รวม (ข) 219,000 726,000 1,199,500 1,568,000 1,568,000 

รวม (ก) + (ข) 449,153 967,320 1,451,980 1,831,640 1,831,640 

จํานวนนักศึกษา * 30 60 90 120 120 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา  14,972   16,122   16,133   15,264   15,264  

รายจายตอหัวตลอดการศึกษา 62,491 
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2.7 ระบบการศึกษา 

          แบบชั้นเรียน 

          แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

          แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

          แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

          แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 

          อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2551  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีประกาศเพ่ิมเติม       
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 133 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 97 หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต 

  2) กลุมวิชาชีพบังคับ 64 หนวยกิต 

   2.1) กลุมวิชาธุรกิจอาหาร 

2.2) กลุมวิชาทักษะการประกอบอาหาร           

2.3) กลุมวิชาโภชนาการ 

10 

42 

12 

   หนวยกิต 

   หนวยกิต 

   หนวยกิต 

  3) กลุมวิชาชีพเลือก 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 โดยใหเลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร,กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาละ 3 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ให เลือกศึกษาจํานวน 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 จากรายวิชา

ตอไปนี้  

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  97 หนวยกิต 

 1)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิตใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  3(3-0-6) 

 ในงานวิจัยอาหาร 

 Statistics and the Use of Statistical  

Package in Food Research 

BSCFN101    เคมีอาหาร      3(2-3-5) 

Food Chemistry 

BSCFN103 วิทยาศาสตรการอาหาร    3(3-0-6) 

 Food Science 

BSCFN105 สรีรวิทยา      3(3-0-6) 

 Physiology 

BSCFN148    เทคนิคการสื่อสารและการนําเสนอดานอาหาร               3(2-3-5) 

และโภชนาการ 

Communication and Presentation Techniques for Food  

and Nutrition 

BSCFN149 เทคนิคการประกอบอาหาร 3(1-4-4) 

 Culinary Techniques 

  2)  กลุมวิชาชีพบังคับ 64 หนวยกิต แบงได 3 กลุมวิชาประกอบดวย 

กลุมวิชาธุรกิจอาหาร  10 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

BSCFN150    แนวคิดการเปนผูประกอบการและการสรางธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 

 Concept of Entrepreneurship and Food Business Creation 

BSCFN151    การบริหารธุรกิจขนาดยอม   3(3-0-6) 

 Small Business Management 

BSCFN152    การตลาดดิจิทัลเพ่ืองานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 3(2-3-5) 

 Digital Marketing for Food Business and Nutrition 

BSCFN128    สัมมนาดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ  1(1-0-2) 

 Seminar in Food Business and Nutrition 

 

กลุมวิชาทักษะการประกอบอาหาร  42 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCFN112 อาหารไทย 3(2-3-5) 

 Thai Cuisine 
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BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 3(1-4-4) 

 Food Stylist 

BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร 3(2-3-5) 

 Principle of Experimental Cookery 

BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี่ 3(2-3-5) 

 Bakery Technology  

BSCFN141 ขนมไทย 3(2-3-5) 

 Thai Desserts 

BSCFN153 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร 3(3-0-6) 

 Food Safety and Sanitation 

BSCFN154 หลักและวิธีการถนอมอาหาร                3(2-3-5) 

Food Preservation  

BSCFN155 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

 Food and Beverage Service 

BSCFN156 เทคโนโลยีการแปรรูปเพ่ือธุรกิจ 3(2-3-5) 

 Business Processing Technology 

BSCFN157 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก 3(2-3-5) 

 Culinary Arts of Western Cuisine 

BSCFN158 บรรจุภัณฑอาหารและการออกแบบ 3(2-3-5) 

 Food Packaging and Design 

  BSCFN159 หัวขอปจจุบันท่ีเก่ียวของกับอาหารและโภชนาการ  3(1-4-4) 

 Current Issue In Food and Nutrition 

BSCFN125    สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ  6(0-40-0) 

Cooperative Education for Food Business and Nutrition 

หรือ 

BSCFN160    การฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ  3(0-40-0) 

 Food Business and Nutrition Practicum  

 และ 

BSCFN175    ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ  3(0-6-3) 

 Special Problems for Food Business and Nutrition 

หมายเหตุ* ใหนักเรียนเลือกศึกษากลุมปญหาพิเศษ หรือกลุมสหกิจศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง คือ 
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กลุมปญหาพิเศษ 1) การฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ 3 หนวยกิตและปญหาพิเศษ  

3 หนวยกิต 

กลุมสหกิจศึกษา  2) สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 หนวยกิต 

 

 กลุมวิชาโภชนาการ 12 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCFN108 โภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Principles of Nutrition 

BSCFN123 โภชนบําบัด 3(2-3-5) 

 Diet Therapy 

BSCFN161 ชีวเคมีทางโภชนาการ 3(3-0-6) 

 Nutritional Biochemistry 

BSCFN162 นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 3(2-3-5) 

 Healthy Food Innovation 

    3) กลุมวิชาเอกเลือก 15 หนวยกิตใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 3(1-4-4) 

 Banana Leaf Work and Carving 

BSCFN144 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Organization and Management 

BSCFN145 การสงเสริมการขาย 3(3-0-6) 

 Sales Promotion 

BSCFN146 ศิลปะการจัดดอกไมเพ่ืองานธุรกิจอาหาร 3(1-4-4) 

 Art in Flower Arrangement for Food Business 

BSCFN163 โภชนาการสําหรับการพัฒนาตามวัย 3(2-3-5) 

 Nutritional Status for each Age Range 

BSCFN164 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารผูสูงอายุ 3(2-3-5) 

 Food Product Development for the Elderly 

BSCFN165 ภูมิปญญาทองถ่ินอาหารลานนา 3(2-3-5) 

 Local Wisdom of Lanna food 

BSCFN166 อาหารวางเชิงธุรกิจ 3(1-4-4) 

 Snacks for Business 

BSCFN167 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑขนมหวาน 3(2-3-5) 

 Technology and Business of Confectionery Product 
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BSCFN168 การประกอบอาหารเชิงโมเลกุล 3(1-4-4) 

 Molecular Cooking 

BSCFN169 การกําหนดและจัดอาหารสําหรับบุคคลตาง ๆ 3(1-4-4) 

 Dietetics and food arrangement for individuals 

BSCFN170 ศิลปะการตกแตงหนาเคก 3(1-4-4) 

 Art of cake decoration 

BSCFN171 ศิลปะการสรางโมเดลอาหาร 3(1-4-4) 

 Food Modeling Art 

BSCFN172 อาหารฟวชัน 3(1-4-4) 

 Fusion Food 

BSCFN173 กฎ ขอบังคับและมาตรฐานอาหาร  3(3-0-6) 

 Food Law Regulation and Standard 

BSCFN174 การจัดการหวงโซอุปทาน   3(3-0-6) 

 Supply Chain Management 

 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาท่ีเปด

สอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

1. สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา หรือ 

2. สามารถเลือกรายวิชาท่ี เปดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ หรือ 

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 

 

 



20 

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 - 9   

 XX  หมายถึง  ลําดับท่ีของวิชาในวิชาเอก แทนดวยตัวเลข 01 - 99 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

1) GEB : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 

 - กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (LC) 

 1 : กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

 2 : กลุมวิชาภาษาไทย 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SC) 

 3 : กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

 4 : กลุมวิชาคณิตศาสตร 

- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (SO) 

 5 : กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 - กลุมวิชาสุขภาพ (HT) 

   6 : กลุมวิชาสุขภาพ 

 - กลุมวิชาบูรณาการ (IN) 

   7 : 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 

     FN : ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
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3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจดัช่ัวโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 

T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

P หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 

E หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนคนควานอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา   

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6)  

BSCFN150 แนวคิดการเปนผูประกอบการและการสรางธุรกิจอาหาร 

(Concept of Entrepreneurship and Food 

Business Creation) 

3(3-0-6)  

BSCFN149 เทคนิคการประกอบอาหาร 

(Culinary Techniques) 

3(1-4-4)  

BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 

(Food Stylist) 

3(1-4-4)  

BSCFN108 โภชนาการเบื้องตน 

(Principles of Nutrition) 

3(3-0-6)  

หนวยกิตรวม 18  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6)  

BSCFN101 เคมีอาหาร 

(Food Chemistry) 

3(2-3-5)  

FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยอาหาร 

(Statistics and the Use of Statistical Package in Food Research) 

3(3-0-6)  

BSCFN105 สรีรวิทยา 

(Physiology) 

3(3-0-6)  

BSCFN112 อาหารไทย  

(Thai Cuisine) 

3(2-3-5)  

หนวยกิตรวม 18  
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ปการศึกษาท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 5 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 3(3-0-6)   

BSCFN151 การบริหารธุรกิจขนาดยอม 

(Small Business Management) 

3(3-0-6)  

BSCFN141 ขนมไทย 

(Thai Desserts) 

3(2-3-5)  

BSCFN103 วิทยาศาสตรการอาหาร 

(Food Science) 

3(3-0-6)  

BSCFN161 ชีวเคมีทางโภชนาการ 

(Nutritional Biochemistry) 

3(3-0-6)  

BSCFNXXX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 21  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 8 3(3-0-6)  

BSCFN153 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร 

(Food Safety and Sanitation) 

3(3-0-6)  

BSCFN157 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก 

(Culinary Arts of Western Cuisine) 

3(2-3-5)  

BSCFN154 หลักและวิธีการถนอมอาหาร 

(Food Preservation) 

3(2-3-5)  

BSCFN159 หัวขอปจจุบันท่ีเก่ียวของกับอาหารและโภชนาการ 

(Current Issue In Food and Nutrition) 

3(1-4-4)  

BSCFNXXX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 21  
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ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 9 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 10 3(3-0-6)  

BSCFN148 เทคนิคการสื่อสารและการนาํเสนอดานอาหารและโภชนาการ 

(Communication and PresentationTechniques 

for Food and Nutrition) 

3(2-3-5)  

BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร 

(Principle of Experimental Cookery) 

3(2-3-5)  

BSCFN155 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

(Food and Beverage Service) 

3(2-3-5)  

BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี่ 

(Bakery Technology) 

3(2-3-5)  

หนวยกิตรวม 18  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCFN156 เทคโนโลยีการแปรรูปเพ่ือธุรกิจ 

(Business Processing Technology) 

3(2-3-5) 
 

BSCFN123 โภชนบําบัด 

(Diet Therapy) 

3(2-3-5) BSCFN124 

BSCFNXXX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E)  

BSCFNXXX วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E)  

BSCFNXXX วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E)  

BSCFNXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18  
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ปการศึกษาท่ี 4 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCFN128 สัมมนาดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

(Seminar in Food Business and Nutrition) 

1(1-0-2) 
 

BSCFN158 บรรจุภัณฑอาหารและการออกแบบ 

(Food Packaging and Design) 

3(2-3-5)  

BSCFN152 การตลาดดิจิทัลเพ่ืองานดานธรุกิจอาหารและโภชนาการ 

(Digital Marketing for Food Business and Nutrition) 

3(2-3-5)  

BSCFN162 นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

(Healthy Food Innovation) 

3(2-3-5)  

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ*1 

(Special Problems for Food Business and Nutrition) 

3(0-6-3)  

หนวยกิตรวม 13  

หมายเหตุ *1 กรณี นักศึกษาเลือกวิชาการฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ (BSCFN160)    

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFN125 

 

 

สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ  

(Cooperative Education for Food Business and 

Nutrition) 

6(0-40-0) 

 

 

 

หนวยกิตรวม 6  

หรือ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFN160 การฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

(Food Business and Nutrition Practicum) 

3(0-40-0) BSCFN175 

หนวยกิตรวม 3  
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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 พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการ

ฟง พูด อาน เขียน เพื่อใชในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 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

ฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

 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  

กระบวนการสรางและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี 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 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครือขายอินเตอรเนต สื่อดิจิ ทัล สื่อสังคมออนไลน  พาณิชย อิ เล็กทรอนิกส 

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

เพื่อทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

 

 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 โรคสําคัญและโรคอุบั ติใหม ท่ี มี

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. 
 

GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินโดยใชตรรกศาสตร  คณิตศาสตรการเงินและเบี้ย

ประกัน   นําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน  และนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและสถิต ิ
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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. 

  

           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 
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 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 ความสมัพันธของการเมือง

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. 

 

GEBSO503 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Human Relations  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การศึกษาเก่ียวกับ

ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ทฤษฎี ท่ี เก่ียวของกับมนุษยสัมพันธใน

ชีวิตประจําวันและการทํางาน มนุษยสัมพันธกับความเปนผูนํา การบริหารความ

ขัดแยง  การติดตอสื่อสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธ 
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 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. 
 

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 
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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) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยอาหาร   3( 3-0-6) 

Statistics and the Use of Statistical Package in Food Research  

รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN104 หลักสถิติเพ่ืองานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

วิชาบังคับกอน  : ไมมี  

สถิติพ้ืนฐานในงานวิจัยอาหาร การวิเคราะหความแปรปรวน การวางแผนการทดลองแบบสุม

สมบูรณ การวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ การวางแผนการทดลองแบบ

แฟคทอเรียล การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเพ่ืองานวิจัย

ทางอาหาร วิธีการสรุปผลการทดลอง  

Basic of statistics in Food research, analysis of variance, completely random 

design (CRD), randomize complete block design (RCBD), factorial experimental 

design, applications of statistical package to analysis in Food research, 

summary methods of experimental results  

  

BSCFN101 เคมีอาหาร         3(2-3-5) 

   Food Chemistry  

   รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

   วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติบทบาท ความสําคัญขององคประกอบตอคุณภาพ และความคงตัวของ

อาหาร สมบัติทางเคมี-ชีวเคมี สมบัติเชิงหนาท่ีขององคประกอบหลักและองคประกอบรองใน

อาหาร และการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางเคมีระหวางการเตรียมและการประกอบ

อาหาร 

Study and practice of roles, the significance of food components on qualities 

and stability of the food, chemical, biochemical, functional properties of major 

and minor food components and chemical changes of food composition 

during preparation and cookery 
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BSCFN103 วิทยาศาสตรการอาหาร       3(3-0-6) 

   Food Science 

   รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฏิบัติความรู ท่ัวไปเก่ียวกับองคประกอบทางเคมี และกายภาพของอาหาร  

การประยุกตใชหลักฟสิกสสําหรับงานดานอาหาร ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเสื่อมเสีย วิธีการเก็บ

รักษา การเปลี่ยนแปลงของอาหารในการประกอบอาหารและการแกปญหาในการประกอบ

อาหารโดยใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร 

Study and practice of general knowledge in chemical and physical 

components of food, apply of physics principles for food, causes of 

deterioration and methods of food preservation, food changes caused by 

cooking and scientific problem-solving in cooking procedures. 

 

BSCFN105 สรีรวิทยา         3(3-0-6) 

Physiology 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับกลไกและการควบคุมการทํางานของระบบอวัยวะภายในรางกาย

มนุษย การประยุกตความรูพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาในงานดานอาหารและโภชนาการ 

Study of normal processes and mechanisms in regulation of human organ 

functions; application of basic physiology in food and nutrition. 

 

BSCFN148 เทคนิคการส่ือสารและการนําเสนอดานอาหารและโภชนาการ   3(2-3-5) 

   Communication and Presentation Techniques for Food and Nutrition 

รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN121 เทคโนโลยีการนําเสนอดานอาหารและโภชนาการ 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของการนําเสนอดานอาหาร  การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณประกอบการนําเสนอ การตัดตอวีดีโอ 

รูปแบบการสื่อสาร และการนําเสนองานดานอาหารและโภชนาการ 

Study and practice of importance in food and nutrition presentation, use of 

computer programs and computer networks, presentation equipment, video 

editing, types of communication, and  food and nutrition presentations. 
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BSCFN149 เทคนิคการประกอบอาหาร       3(1-4-4)

   Culinary Techniques  

   รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN110 หลักการประกอบอาหาร 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรูเก่ียวกับการเตรียมอาหาร อุปกรณเครื่องครัว  การพัฒนาความรู 

ทักษะ และเทคนิคการประกอบอาหารแตละประเภท เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ ขาว พืช

หัว และผลิตภัณฑเนื้อสัตว ผักผลไม น้ํามันและไขมัน และความปลอดภัยพ้ืนฐานในการ

เตรียมอาหาร  

Study and practice of food preparation, kitchen utensils, development of 

knowledge, skills, and techniques in cooking for each type of food, 

condiments and spices, grains, root crops and meat products, egg, milk, 

vegetable and fruit, oil and fat and basic safety in cooking. 

 

  2.2) กลุมวิชาชีพบังคับ 64 หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาธุรกิจอาหาร  10 หนวยกิต 

BSCFN150 แนวคิดการเปนผูประกอบการและการสรางธุรกิจอาหาร   3(3-0-6) 

   Concept of Entrepreneurship and Food Business Creation 

   รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN107 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคุณสมบัติของผูประกอบการ  แนวคิดและโอกาสในการทําธุรกิจ การวิเคราะห

ทรัพยากรและสภาพแวดลอม หนาท่ีของการทําธุรกิจ เชน การตลาด การผลิตและการ

ดําเนินงาน การจัดการ และแนวคิดในรูปแบบตางๆ 

Study of the characteristics in entrepreneurship, concepts of venture, 

recognition, resource and environmental analysis, business functions such as 

marketing, production and operation, management and element of business 

plans. 
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BSCFN151 การบริหารธุรกิจขนาดยอม         3(3-0-6) 

   Small Business Management 

   รหัสรายวิชาเดิม  : BSCFN111 การดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษารูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจขนาดยอม  การจัดการดานการตลาด  การผลิต  

การเงิน  การบริหารทรัพยากรมนุษย  กระบวนการจัดการธุรกิจ จริยธรรมในธุรกิจ และการ

เขียนแผนธุรกิจ   

Study of the operating patterns in small businesses, marketing management, 

production, finance, human resource management, the process of business 

management, management ethic and writing of the business plan. 

 

BSCFN152 การตลาดดิจิทัลเพ่ืองานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ   3(2-3-5) 

   Digital Marketing for Food Business and Nutrition 

รหัสรายวิชาเดิม  : BSCFN116 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล โปรแกรมท่ีใชในการออกแบบ และสรางสรรค

เนื้อหาสื่อดิจิทัล การสื่อสารทางการตลาดผานสื่ออินเทอรเน็ตไปสูกลุมเปาหมาย การใชสื่อ

สังคมออนไลน เพ่ือกระตุนกิจกรรมทางการตลาดดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

Study of general knowledge about digital marketing, applications used to 

design and create digital media content, marketing communications through 

the Internet to target groups, use of online media to promote online 

marketing activities for food business and nutrition. 

 

BSCFN128 สัมมนาดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ     1(1-0-2) 

   Seminar in Food Business and Nutrition   

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาหลักการจัดสัมมนา ข้ันตอนการจัดสัมมนา ทักษะการคนควาและรวบรวมขอมูล

ทางดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ การเตรียมสื่อสําหรับการนําเสนอ และการสัมมนาใน

หัวขอท่ีเก่ียวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
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Study of principle of seminar, procedure of seminar, research skills and 

information inquiring of food business and nutrition, preparing the media for 

the semirar and presenting the topic about food business and nutrition. 

 

2) กลุมวิชาทักษะการประกอบอาหาร    42 หนวยกิต 

BSCFN112 อาหารไทย          3(2-3-5) 

   Thai Cuisine 

   รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาหารไทย วัตถุดิบและอุปกรณในการ

ประกอบอาหารไทย หลักและวิธีการประกอบอาหารไทย การประกอบอาหารไทยเพ่ือใชใน

โอกาสและเทศกาลตางๆ การเลือกภาชนะและการตกแตงอาหารไทย 

Study and practice of general knowledge about Thai food, raw materials and 

equipment in Thai cooking, principles and methods of Thai cooking, Thai 

cooking for various occasions and festivals, utensil selection and Thai food 

garnishing. 

 

BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร       3(1-4-4) 

   Food Stylist 

   รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดตกแตงอาหาร ความสําคัญของศิลปะในการ

ออกแบบจัดตกแตงอาหาร การเลือกใชวัสดุอุปกรณและภาชนะในการตกแตงอาหาร หลัก

และรูปแบบการจัดตกแตงอาหาร การจัดตกแตงอาหารเพ่ือการถายภาพ  การออกแบบจัด

ตกแตงอาหารและโตะอาหารใหเหมาะสมกับโอกาสและเทศกาล 

Study and practice of general knowledge for food decoration, importance of 

art for food decoration design, material, equipment and container selection, 

principles and patterns of food decoration, food decoration for photography, 

design for food decoration and dining table using in various occasions and 

festivals. 
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BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร       3(2-3-5) 

   Principle of Experimental Cookery 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรู พ้ืนฐานในการทดลองอาหาร เทคนิคในการทดลองอาหาร 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทดลองอาหาร การประเมินผลโดย

ใชเครื่องมือและประสาทสัมผัส การเขียนรายงานผลการทดลอง  

Study and practice of fundamental knowledge about food experimentation, 

food experimentation techniques, reviews of related documents and 

researches food experiment processes, food quality assessment using tools 

and sensory evaluation, report writing of experimental results. 

 

BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี ่        3(2-3-5) 

   Bakery Technology  

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับเทคนิคการผลิต วัตถุดิบ อุปกรณ ประเภท

ของผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประเภทคุกก้ี เคก ขนมปง และเพสตี้ การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ 

และการดําเนินธุรกิจเบเกอรี่ 

Study and practice of general knowledge about production techniques, raw 

materials and equipment, categories of bakery products, cakes, bread, pastry, 

bakery product development and bakery bakery operation. 

 

BSCFN141 ขนมไทย         3(2-3-5) 

Thai Desserts  

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรูท่ัวไปเก่ียวกับขนมไทย วัตถุดิบและอุปกรณในการประกอบขนม

ไทย การพัฒนาทักษะและเทคนิคการประกอบขนมไทย เพ่ือใชในโอกาสและเทศกาลตาง ๆ 

การนําเสนอและตกแตง 
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Study and practice of general knowledge about Thai desserts, raw materials 

and equipment in Thai dessert, development of skills and techniques in Thai 

dessert cooking for various occasions and festivals, presentation and 

decoration. 

 

BSCFN153 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร      3(3-0-6) 

   Food Safety and Sanitation 

รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN109 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทํางาน 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฎิบัติเก่ียวกับหลักการสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร สุขลักษณะ

ของผูสัมผัสอาหาร โรคและโทษท่ีเกิดจากอาหาร กฎระเบียบและมาตรฐานเพ่ือความ

ปลอดภัยของอาหารท่ีเก่ียวของกับสุขาภิบาล และหลักการพ้ืนฐานของระบบจัดการดาน

ความปลอดภัยของอาหาร 

Study  and practice of principles of sanitation, food safety, personal hygiene 

for food handlers, diseases and foodborne illnesses, regulations and standards 

for food safety and fundamental principles of food safety management 

system. 

 

BSCFN154 หลักและวิธีการถนอมอาหาร        3(2-3-5) 

   Food Preservation 

   รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN117 การถนอมอาหาร 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่อมคุณภาพของ

อาหาร การเนาเสียของอาหารทางกายภาพเคมีและชีวภาพ หลักและกรรมวิธีการถนอม

อาหาร การถนอมอาหารเพ่ือเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

Study and practice of importance for food preservation, causes of 

deterioration of food, physical, chemical and biological spoilage of food, 

principles and methods of food preservation, food preservation for small and 

medium enterprises. 
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BSCFN155 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-3-5) 

   Food and Beverage Service 

   รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN122 การจัดการภัตตาคาร 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท 

วัตถุดิบและอุปกรณในการประกอบการบริการอาหารและเครื่องด่ืม หลักการบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม และวิธีการประกอบอาหารเพ่ือการจัดตกแตงอาหารและเครื่องดื่ม  

Study and practice of general knowledge about food and beverage services, 

types, raw materials and equipment in of the food and beverage service, 

principles of food and beverage service, cooking for food and beverage 

decoration. 

 

BSCFN156 เทคโนโลยีการแปรรูปเพ่ือธุรกิจ      3(2-3-5) 

   Business Processing Technology 

   รหัสรายวิชาเดิม  : BSCFN124 กระบวนการแปรรปูอาหาร 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของกระบวนการแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ  

การดําเนินการในการแปรรูปอาหารและชนิดของเครื่องมือท่ีใชในการแปรรูป การออกแบบ

บรรจุภัณฑ การทําฉลากเพ่ือจําหนาย และเทคโนโลยีในพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปโดยใช

วัตถุดิบในทองถ่ิน  

Study and practice of the importance in food processing, material preparation, 

operations of food processing, types of processing equipment, packaging 

design, making labels of sale and product development technology using 

local raw materials. 
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BSCFN157 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก      3(2-3-5) 

   Culinary Arts of Western Cuisine 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะของอาหารตะวันตก วัตถุดิบ การเลือกซ้ือและการเก็บรักษา 

การวางแผน การใชวัตถุดิบในประกอบอาหารตะวันตก การประกอบอาหาร การจัดตกแตง

และ การประยุกตรายการอาหารตะวันตกในโอกาสตางๆ 

Study and practice of characteristics in western food, raw materials, 

purchasing and storage, planning, materials used in western food cooking, 

cooking practice, food garnishing, and application of western menu for various 

occasions. 

 

BSCFN158 บรรจุภัณฑอาหารและการออกแบบ      3(2-3-5) 

   Food packaging and design 

   รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN120 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฎิบัติเก่ียวกับหลักการของบรรจุภัณฑ วัสดุบรรจุภัณฑและการตรวจสอบ

คุณสมบัติบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ กฎหมาย

และมาตรฐานบรรจุภัณฑอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุสมัยใหม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอ

บรรจุภัณฑหลังการใชงาน 

Study and practice of principles in food packaging, packaging material and 

testing of packaging properties, packaging for food products, packaging design, 

law and standard of food packaging, recent advances in food packaging 

technology, environmental impact of packaging waste. 
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BSCFN159 หัวขอปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการ    3(1-4-4) 

   Current Issue in Food and Nutrition 

   รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN147 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาในหัวขอปจจุบันท่ีเก่ียวของและนาสนใจเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ เชน การ

จัดการขยะอาหาร, อาหารเพ่ืออนาคต, โปรตีนแทนเนื้อสัตว, โภชนาการทางเลือก, โคตีเจนิค 

ไดเอท,อาหารสําหรับผูตองไดรับการดูแล และอาหารท่ีมีใยอาหาร เปนตน 

Study on interesting current issue releate to food and nutrition such as food 

waste solutions, food for the future, plant based food, alternative nutrition, 

ketogenic diet, Medicare Food and high fiber diets. 

 

BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ             6(0-40-0) 

   Cooperative Education for Food Business and Nutrition 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ ในสถานประกอบการ

เสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการในลักษณะงานท่ีตรงกับสาขาวิชา เปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 16 สัปดาห นักศึกษาจะตองผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นําเสนอผลงานหลังเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัตงิาน และประเมินผลรวมกับระหวางหนวยงาน และสถานศึกษาในรายวิชาเปนระดับ

คะแนนพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 

The practice of interested area in related food business and nutrition as a full-

time worker in a workplace concerning the field of study for at least 16 weeks.  

The student need to be trained before starting the program, report and 

presentation after the end of program. The students will be evaluated by the 

organization/company and the university, and the evaluation of this course is 

in a level of satisfactory (S) and unsatisfied (U). 
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BSCFN160 การฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ             3(0-40-0) 

   Food Business and Nutrition Practicum 

   รหัสรายวิชาเดิม  : BSCFN126 การฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

วิชาบังคับกอน : BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

ฝกปฏิบัติงานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ เปนการฝกงานในสถานประกอบการ จํานวน

ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง โดยปฏิบัติงานเสมือนกับพนักงานในสถานประกอบการ ภายใตการ

ดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดรับมอบหมาย การ

ประเมินผลเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 

The practice of interested area in related food business and nutrition 

organizations/companies for at least 300 working hours as a staff in the 

organization under the supervision of in-charge trainer(s) at the organization 

and instructor(s) of the university. The evaluations of this course is in a level 

of satisfactory (S) and unsatisfied (U). 

  

BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ    3(0-6-3) 

   Special Problems for Food Business and Nutrition 

   รหัสรายวิชาเดิม  : BSCFN127 ปญห2246าพิเศษ 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ฝกปฏิบัติกําหนดปญหาและสมมุติฐานของงานวิจัยดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ การ

สืบคนขอมูลงานวิจัยดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ การวางแผนโครงงานวิจัยการเขียน

โครงรางงานวิจัย ดําเนินการวิจัยทดลองในหองปฏิบัติการตามโครงรางงานวิจัยภายใต

คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ  การเขียนและสอบปองกันงานวิจัย และสง

รูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  

The practice of problem defining and research hypothesis in food business 

and nutrition,  literature reviews for research topics in food business and 

nutrition,  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 defense research  and submitting  the 

completed research report. 
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3) กลุมวิชาโภชนาการ 9 หนวยกิต 

BSCFN108 โภชนาการเบ้ืองตน        3(3-0-6) 

   Principles of Nutrition 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาหาร และโภชนาการ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร อาหารหลัก 5 หมู  ชนิดและหนาท่ีของสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ การ

ขาดสารอาหารและโรคท่ีเกิดจากโภชนาการผิดปกติ 

Study of general knowledge about food and nutrition, changes of consuming 

behavior, five groups of food, types and roles of nutrients, nutritional 

assessment, malnutritions and nutritional diseases. 

 

BSCFN123 โภชนบําบัด         3(2-3-5) 

   Diet Therapy 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : BSCFN108 โภชนาการเบื้องตน 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรูท่ัวไปเก่ียวกับโภชนบําบัด การจําแนกประเภท ความสําคัญ 

และลักษณะของอาหารท่ีใชในโรงพยาบาล การใชตารางอาหารแลกเปลี่ยน ลักษณะทาง

พยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึมในโรคตางๆ และการคํานวณรายการอาหาร

แลกเปลี่ยน 

Study and practice of general knowledge about diet therapy, classifications, 

importance, and types of hospital diet, use of food exchange list, 

histopathology, changes in the metabolism of each disease and food 

exchange list calculation. 

 

BSCFN161 ชีวเคมีทางโภชนาการ       3(3-0-6) 

   Nutritional Biochemistry 

   รหัสรายวิชาเดิม  : BSCFN106 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเก่ียวกับชนิด โครงสราง สมบัติของชีวโมเลกุล หนาท่ีของสาร คารโบไฮเดรต โปรตีน 

ไลพิด นิวคลีโอไทด เอนไซมและวิตามิน รวมถึงการยอย การดูดซึม เมแทบอลิซึมของสาร

ดังกลาว ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมในรางกายมนุษย 
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Study of types, structures, properties of biomolecules, functions of 

carbohydrate, protein, lipid, nucleotide, enzyme and vitamin, digestion, 

absorption and metabolism of each nutriemts, metabolic disorder in the 

human body. 

 

BSCFN162 นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ       3(2-3-5) 

   Healthy Food Innovation 

รหัสรายวิชาเดิม : BSCFN134 อาหารเพ่ือสุขภาพ 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาหารสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ 

หลักการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ และเทคนิคในการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ  

Study and practice of general knowledge about food for health, natural food 

for health, principle production of food for health and techniques in the 

development of healthy food innovation. 

 

 2.3) วิชาชีพเลือก  

BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก      3(1-4-4) 

   Banana Leaf Work and Carving 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรูท่ัวไปเก่ียวกับการแกะสลักผักผลไมและงานใบตอง การปอก  

การควาน การแกะสลักผักและผลไม การประดิษฐภาชนะจากใบตอง เพ่ือนําไปจัดตกแตง

อาหาร โตะอาหาร และสถานท่ีตามโอกาส 

Study and practice of general knowledge about banana leaf work and carving, 

peeling, coring, fruit and vegetable carving, banana leaf container making for 

decorating foods, dining tables and venues on various occasions. 
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BSCFN144 องคการและการจัดการ       3(3-0-6) 

   Organization and Management 

   รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

ศึกษาลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจท่ัวไป  การวางแผน  หลักเกณฑและแนวความคิด

ในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ประเภทของการประกอบธุรกิจ  หลักการบริหารและหนาท่ีสําคัญ

ของฝายบริหาร การวางแผนการจัดคนเขาทํางาน  การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การ

ควบคุมปฏิบัติงาน   

Study of structure in general organization, business planning, guidelines and 

idea of establishing of business organization, types of business, principles of 

business management and functions of management planning, staffing, 

directing, motivation people, control operations. 

 

BSCFN145 การสงเสริมการขาย        3(3-0-6) 

   Sales Promotion 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาลักษณะและความสําคัญของการสงเสริมการขาย การเขียนแผนการสงเสริมการขาย 

การสรางสรรคงานการสงเสริมการขาย ประเภทและความรับผิดชอบงานสงเสริมการขายตอ

สังคม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการขาย 

Study of characteristic and significant in sales promotion, writing sales 

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

promotion on the society, laws related to sales promotion. 

 

BSCFN146 ศิลปะการจัดดอกไมเพ่ืองานธุรกิจอาหาร     3(1-4-4) 

   Art in Flower Arrangement for Food Business 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน  : ไมมี   

ศึกษาและฝกปฏิบัติหลักศิลปะท่ีเก่ียวกับการจัดดอกไม ประเภทของดอกไม ใบไม วัสดุ

อุปกรณ การดูแลรักษา หลักและรูปแบบการจัดดอกไม การจัดดอกไมรูปทรงพ้ืนฐาน การจัด

ดอกไมแบบไทย การจัดดอกไมสําหรับตกแตงในงานธุรกิจอาหารในโอกาสตาง ๆ  
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Study and practice of the art in flower arrangements, types of flowers, leaves, 

materials and equipment, maintenance, principles and patterns of flower 

arrangements, Basic flower arrangements, Thai flower arrangement, Flower 

arrangements for decoration in the food business event. 

       

BSCFN163 โภชนาการสําหรับการพัฒนาตามวัย      3(2-3-5) 

   Nutritional Status for each Age Range 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฎิบัติเก่ียวกับความสําคัญโภชนาการสําหรับการพัฒนาตามวัย ปริมาณสารอาหาร

อางอิงท่ีควรไดรับตอวันและแนวทางการบริโภคเพ่ือสุขภาพท่ีดี โภชนาการแตละชวงอายุ  

การประเมินภาวะโภชนาการ การกําหนดและการประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆท่ีมี

คุณคาทางโภชนาการ  

Study and practice the importance of nutrition for people of different ages. 

dietary reference intake and food-based dietary guidelines, nutrition across the 

life cycle, nutritional assessment, diet preparation and cooking nutritious food 

for people of different ages. 

 

BSCFN164 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารผูสูงอายุ      3(2-3-5) 

   Food Product Development for the Elderly 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกายของวัยผูสูงอายุ ความตองการ

สารอาหารของวัยผูสูงอายุ  อาหารและโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ การจําแนกประเภทของ

อาหารสําหรับผูสูงอายุ  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ

Study and practice of physical changes about an elderly, nutrition 

requirement of the elderly, food and nutrition for the elderly, characterization 

of food for the elderly,  product design, and development of food prototypes 

for the elderly. 
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BSCFN165 ภูมิปญญาทองถิ่นอาหารลานนา      3(2-3-5) 

   Local Wisdom of Lanna Food 

   รหัสรายวิชาเดิม  : BSCFN119 อาหารลานนา 

   วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาหารพ้ืนบานลานนา วัตถุดิบ เครื่องเทศสําหรับ

อาหารลานนา ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถ่ินกับอาหารลานนา และการพัฒนาสูตรและ

กระบวนการผลิตอาหารลานนา  

Study and practice of general knowledge about local Lanna food, raw 

materials, spices used in local Lanna food, the relationship of traditional 

wisdom with local Lanna food, formula and production process development 

of local Lanna food. 

 

BSCFN166 อาหารวางเชิงธุรกิจ        3(1-4-4) 

   Snacks for Business 

รหัสรายวิชาเดิม  : BSCFN138 อาหารวางและเครื่องดื่ม 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาหารวาง การเลือกใชวัตถุและอุปกรณในการ

ประกอบอาหารอาหารวาง การแบงประเภทของอาหารวาง การจัดเลี้ยงอาหารวาง การ

ประกอบอาหารวางในโอกาสตาง ๆ การดําเนินธุรกิจอาหารวางเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ

อาหาร 

Study and practice of general knowledge about snacks, raw materials and 

equipment selection for snacks cooking, snack classifications, snacks catering, 

snacks cooking for various occasions, snacks business for food service industry. 

 

BSCFN167 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑขนมหวาน     3(2-3-5) 

Technology and Business of Confectionery Product  

รหัสรายวิชาเดิม  : BSCFN140 เทคโนโลยีขนมหวาน 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฎิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติ และบทบาทหนาท่ีของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑ

ขนมหวาน กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมหวานประเภทตางๆ การตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑขนมหวาน  สาเหตุการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑขนมหวาน  
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บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ กระบวนการสรางธุรกิจและการจัดการธุรกิจ

ผลิตภัณฑขนมหวาน 

Study and practice of the properties and function in raw materials used for 

the production of confectionery product,  the processing of confectionery 

products,  quality control and product inspection, cause of deterioration in 

confectionery product, packaging and product storage, business building 

process and confectionery business management. 

 

BSCFN168 การประกอบอาหารเชิงโมเลกุล      3(1-4-4) 

   Molecular Cooking 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี  

วิชาบังคับกอน  : ไมมี   

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของอาหารเชิงโมเลกุล วัตถุดิบและเทคนิคการเปลี่ยนรูป

อาหาร ประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตรและอุปกรณท่ีทันสมัย การนําเสนอแบบศิลปะ

สมัยใหม เพ่ือสรางสรรครูปแบบ รสชาติ และเนื้อสัมผัสของอาหาร 

Study and practice of the principles about molecular food, raw material and 

food deformation techniques, applying scientific knowledge and modern 

equipment, the modern art presentation to create new forms, flavors and 

textures of food. 

 

BSCFN169 การกําหนดและจัดอาหารสําหรับบุคคลตาง ๆ     3(1-4-4) 

   Dietetics and food arrangement for individuals 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : BSCFN108 โภชนาการเบื้องตน 

   : BSCFN123 โภชนบําบัด 

ศึกษาและฝกปฏิบัติความรูท่ัวไปเก่ียวกับโภชนาการและการกําหนดอาหาร เพ่ือจัดอาหาร

ตามปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทย หลักการกําหนดอาหาร 

อาหารแลกเปลี่ยน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการคํานวณสารอาหาร และการ

ประยุกตใชเพ่ือจัดอาหารสําหรับกลุมบุคคลตาง ๆ 
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Study and practice of general knowledge about nutrition and diet therapy for 

Thai Recommended Daily Intakes arranging food, principles of diet planning, 

using a computer program for nutrient calculation and application for various 

groups of people. 

 

BSCFN170 ศิลปะการตกแตงหนาเคก       3(1-4-4) 

   Art of cake decoration 

   รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและประเภทของเคก วัสดุและอุปกรณ การออกแบบ

แตงหนาเคกในโอกาสตาง ๆ การบรรจุหีบหอ การเก็บรักษา 

Study and practice of definition and types of cake, materials and equipments, 

cake decoration design for various occasions, packaging and storage  

 

BSCFN171 ศิลปะการสรางโมเดลอาหาร       3(1-4-4) 

   Food Modeling Art 

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับโมเดลอาหาร วัสดุอุปกรณท่ีใชในการสราง

โมเดลอาหาร โมเดลอาหารไทย  โมเดลอาหารเอเชีย โมเดลอาหารยุโรป โมเดลรานอาหาร 

c]tการจัดแสดงโมเดลอาหาร 

Study and practice of general knowledge about food models, materials using 

in food models, Thai food model, Asian food model, European food model, 

restaurant model and exhibits of food models. 
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BSCFN172 อาหารฟวชัน        3(1-4-4) 

   Fusion Food   

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบอาหารฟวชัน การพัฒนาความคิดและทักษะสําหรับ

การออกแบบอาหารฟวชัน การจัดตกแตง เทคนิคและวิธีในการประกอบอาหารฟวชันใหมี

ความรวมสมัย 

Study and practice of fusion food,  idea creation and skill for fusion food 

design, decoration, techniquค ว า ม es and methods of fusion contemporary 

cooking. 

 

BSCFN173 กฎ ขอบังคับและมาตรฐานอาหาร      3(3-0-6) 

   Food Law Regulation and Standard   

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาพระราชบัญญัติอาหาร กฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานของประเทศไทยท่ีเก่ียวของ

กับการผลิต เลขสารบบอาหาร กฎขอบังคับและกฎหมายอาหารของประเทศไทยและสากล, 

ประเภทของความม่ันคงทางอาหาร 

Study of food act; law and regulation of Thailand on food production, 

registration number, national and international food standards and regulations, 

types of food security. 

 

BSCFN174 การจัดการหวงโซอุปทาน       3(3-0-6) 

   Supply Chain Management   

รหัสรายวิชาเดิม  : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีการจัดการหวงโซอุปทาน กลยุทธ แบบจําลองและ

เครื่องมือในการจัดการหวงโซอุปทาน การจัดการหวงโซอุปทานเพ่ือใหเกิดความสมดุล

ระหวางอุปสงคและอุปทาน กรณีศึกษาและแบบจําลองตางๆ ของการจัดการหวงโซอุปทานท่ี

มีประสิทธิภาพ 
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Study of principles and theories in supply chain management, strategies, 

models, and tools for supply chain management, supply chain management 

for balancing between demand and supply, case studies and models for 

effective supply chain management. 

 

3.วิชาเลือกเสรี 

  นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาท่ีเปด

สอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

3.1 สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา หรือ 

3.2 สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบ หรือ 

3.3 รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ดังนี้ 

3.3.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล        3(3-0-6) 

English in the Digital World  

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษ เขาใจความหลากหลายของวัฒนธรรม

สากลผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟง 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. 
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GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม      3(3-0-6) 

English for Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพทเทคนิคสําหรับงานวิศวกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนการเขียนและ

การนําเสนองานทางดานวิชาการท่ีเก่ียวกับงานอาชีพดานวิศวกรรม 

Study and Understand technical terminology for engineering. Develop English 

skills emphasized on writing and presenting academic work related to 

engineering careers. 

 

GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 

 English for Business Career 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะการใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจท้ังการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือเปน

เครื่องมือในการประกอบอาชีพผานสถานการณจําลอง เชน การโทรศัพทติดตอธุรกิจ การ

สมัครงาน 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   

 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมจีน 

 Study fundamental Chinese focusing on listening and speaking skills for 

daily communication, including Chinese culture. 
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GEBLC110 สนทนาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Japanese Conversation 

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาญี่ ปุ น เบื้ องตนทางดานการฟ งและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุน 

 Study fundamental Japanese focusing on listening and speaking for 

everyday life communication, including Japanese culture. 

 

GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาเกาหลี เบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมเกาหล ี

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   

 ศึกษาภาษาพมาเบื้ องตนทางด านการฟ งและการพูดสํ าหรับการสื่ อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมพมา 

 Study fundamental Burmese focusing on listening and speaking skills for 

daily communication, including Burmese culture. 
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GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 Report Writing and Presentation  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และประเภทของรายงาน สวนประกอบของ

รายงาน 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. 

 

GEBLC203 วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Literature 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของทองถ่ินรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม

อันทรงคุณคาดานตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินตน ตลอดจนสามารถนํา องคความรูท่ีไดไป 

บรูณาการเขากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

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. 
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GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Foreigners 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ฝกทักษะการออก

เสียง การอาน การเขียนเบื้องตน การฟง การพูด ในชีวิตประจําวัน และเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรม 

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. 

 

   3.3.2 กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT602 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise for Health 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายตอระบบตางๆของ

รางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการประเมิน

สมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การสรางโปรแกรมการออกกําลังกายดวยตนเอง การ

ออกกําลังกายในการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติท่ีเปนพ้ืนฐาน

ในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย  

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. 
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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. 

   

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. 
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    3.3.3 กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย 3(3-0-6) 

 Aesthetics and Human Growth 

 รหัสรายวิชาเดิม :   ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนดานสุนทรียภาพ การมองเห็นคุณคาและความงามของ

สิ่งตาง 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 ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

   3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวอัจฉรา ดลวิทยาคุณ 

312010128xxxx 

ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร) 

คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ) 

ศศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2554 

2544 

2540 

รองศาสตราจารย วิชาสอน : 

- โภชนาการเบื้องตน 

- หลักการประกอบอาหาร 

- ปฏิบัติการหองอาหาร 

-การทดลองอาหาร 

-กระบวนการแปรรูปอาหาร 

-โภชนบําบัด 

ผลงานทางวิชาการ :  

- Dholvitayakhun, A., Kaewwongkhieo, T. and 

Kluabwang, J.  (2019).  Application of 

Food Exchange List Program for Elderly 

Dietary Planning.  In Proceedings of the 

International MultiConference of 

Engineers and Computer Scientists (IMECS 

2019), March 13-15 : 196-199. 

- Dholvitayakhun, A., Kaewwongkhieo, T. and 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

Kluabwang, J.  (2019).  Mobile Application 

Development of Nutrition Assessment for 

Elderly. International Journal of 

Engineering Research in Computer Science 

and Engineering, 6(12): 16-20.  

- Dholvitayakhun, A., Kaewwongkhieo, K. and 

Kluabwang, J.  (2018).  Computer Program 

of Nutrition Assessment for Elderly Dietary 

Planning by Using Food Exchange list.  In 

The International Conference on 

Technology Science Social Sciences 

Humanities International Conference 

(TeSSHI2018). 2-3 May 2018, Penang, 

Malaysia.  

- Dholvitayakhun, A.  (2018).  An innovative 

local food product: Nham Moo-Yor (Thai 

fermented ground pork sausage).  In The 

14th International Conference on 

Chemical, Food, Biological, Healthcare 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

and Environmental Sciences (CFBHES-18), 

24-26 April 2018, Pattaya, Thailand.  

- อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ, จักรกฤษณ  เคลือบวัง  และ

ธนวัชร  แกววงษเขียว. (2563). การทดสอบ

ประสิทธิภาพการประเมนิภาวะโภชนาการของ

ผูสูงอายุดวยโปรแกรมคํานวณรายการอาหาร

แลกเปลี่ยน. ใน: รายงานสืบเนือ่งจากการประชุม

วิชาการ “การประชุมสงัคมศาสตรวิชาการ

ระดับชาติ ความมัน่คงทางอาหารสูสังคมไทยที่

ยั่งยืน” คร้ังที่ 16 วันที่ 24 มกราคม 2563 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย จงัหวัดเชียงราย; 

หนา 393-399 

- อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ และวรรณวิมล  พุมโพธิ์.  

(2561) การผลิตทับทิมกรอบโดยใชเทคนิคการข้ึน

รูปทรงกลมแบบแชแข็งยอนกลบั. วารสาร

เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม. ปที่ 13 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, 49-59.  
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

2 นางสาวดลพร วองไวเวช 

110200004xxxx 

 

 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ม. (คหกรรมศาสตร) 

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

2563 

 

2552 

2549 

อาจารย วิชาสอน : 

- เคมีอาหาร 

- ภาษาอังกฤษสาํหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

- อาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

- เทคโนโลยีเบเกอร่ี 

- อาหารตะวันตก 

- ปญหาพิเศษ 

ผลงานทางวิชาการ :  

- Weerawatanakorn, M., Rojsuntornkitti, K., Pan, 

M.H., & Wongwaiwech, D. (2018). Some 

phytochemicals and anti-inflammation 

effect of juice from Tiliacora triandra 

Leaves. Journal of Food and Nutrition 

Research, 6(1), 32-38. 

- Wongwaiwech, D., Weerawatanakorn, M., 

Tharatha, S., & Ho, C.T. (2019). 

Comparative study on amount of 

nutraceuticals in by-products from solvent 

and cold pressing methods of rice bran oil 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

processing. Journal of Food and Drug 

Analysis, 27(1), 71-82. 

- Weerawatanakorn, M., Meerod, K., 

Wongwaiwech, D., & Ho, C. (2019). 

Policosanols: Chemistry, occurrence, and 

health effects. Current Pharmacology 

Reports, 5(3), 131-149.  

- Wongwaiwech, D., Weerawatanakorn, M., & 

Boonnoun, P. (2020). Subcritical dimethyl 

ether extraction as a simple method to 

extract nutraceuticals from byproducts 

from rice bran oil manufacture. Scientific 

Reports, 10(1), 1–10. 

3 นางสาววรรณวิมล  พุมโพธิ ์

165010007xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการ

อาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

2558 

 

2556 

อาจารย วิชาสอน : 

- วิทยาศาสตรการอาหาร 

- สุขาภิบาลและความปลอดภัยในการทํางาน 

- วิธีวิจยัทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

- เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ 

- การถนอมอาหาร 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

- สรีรวิทยา 

ผลงานทางวิชาการ : 

- วรรณวิมล พุมโพธิ์  และอัจฉรา  ดลวิทยาคุณ . 

(2563). ผลของความเขมขนและเวลาในการเกิดเจ

ลของเฉากวยข้ึนรูปแบบทรงกลม. ใน: รายงานการ

ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการและการ

ป ระกวดนวั ต กรรมบั ณ ฑิ ต ศึ กษ าแห งช าติ 

ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ม โจ  ค ร้ั งที่  2. วั น ที่  17-18 

พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็ม

เพ รส  โรงแรมดิ เอ็ม เพ รส เชี ยงใหม  จั งหวัด

เชียงใหม; หนา 919-923.  

- วรรณวิมล พุมโพธิ์, วิษณุวัฒน คนงาม, สุริยา หลา

บัววงค และภูมิใจ สะอาดโฉม. (2563). การศึกษา

ประสิทธิภาพเชิงคสามรอนของเตาอบโองสําหรับ

การผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสี

อินฟราเรดไกล และการประเมินทางประสาท

สัมผัส. ใน: การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ 

“นอรทเทิรนวิจัย” คร้ังที่ 6 "นวัตกรรมเพื่อ

สุขภาพ ดวยสมุนไพรไทย". วนัที่ 29 พฤษภาคม 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

2563 ณ วิทยาลัยนอรทเทิรน จังหวัดตาก; หนา 

30-40.  

- อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ และวรรณวิมล  พุมโพธิ์ .  

(2561) การผลิตทับทิมกรอบโดยใชเทคนิคการข้ึน

รูปทรงกลมแบบแชแ ข็งยอนกลับ . วารสาร

เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม. ปที่ 13 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, 49-59.  

- วรรณวิมล พุมโพธิ์, วิษณุวัฒน คนงาม, สุริยา หลา

บัววงค และภูมิใจ สะอาดโฉม. (2563). การผลิต

ไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล. 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. ปที่  14 ฉบับที่  2 

กรกฏาคม-ธันวาคม 2563, 85-97.  

4 นางชญาภา บัวนอย 

372060000xxxx 

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

บธ.บ. (การตลาด) 

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

2541 

2555 

2538 

 

อาจารย วิชาสอน : 

- ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 

- การแกะสลักเพื่อการตกแตง 

- การปนจากดินไทย 

- ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม 

- การจัดการภัตตาคาร 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

- ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที ่

- ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 

- สัมมนาดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

- ปญหาพิเศษ 

ผลงานทางวิจัย : 

- ชญาภา บัวนอย, เอกลักษณ สุมนพันธ และประมูล 

บัวนอย. (2562) การสรางลวดลายบนใบตอง

สําหรับตกแตงอาหารดวยแสงเลเซอร. ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “การ

ประชุมวชิาการระดบัชาติมหวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล คร้ังที่11” ระหวางวนัที่ 24 – 26 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชมุและแสดงสนิคา

นานาชาติเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม (เกณฑขอ 

10) 

5 นางสุมลมาลย  อรรถวุฒิชัย 

354990001xxxx 

บธ.ม. (การตลาด) 

บธ.บ. (การตลาด) 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 

2536 

อาจารย วิชาสอน : 

- พฤติกรรมผูบริโภค 

- หลักการตลาด 

- ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

- การวางแผนการตลาด 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

- ชองทางการจัดจําหนายทางการตลาด 

- การตลาดสนิคาชุมชน 

- การตลาดอิเล็กทรอนิกส 

- การจัดการธุรกิจขนาดยอมของผูประกอบการ 

ผลงานทางวิจัย : 

- สุมลมาลย อรรถวุฒิชัย, ยุพิน มีใจเจริญ สมใจ  

วงคเทียนชัยและ สรินยา  สภัทรานนท. (2564). 

“การพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ: 

กรณีศึกษา กลุมโครเชตฟอรเลิฟ บานปามะมวง จ.

ตาก. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค คร้ังที่ 7 รูปแบบออนไลน ระหวางวันที่ 

12-14 พฤษภาคม 2564 รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม (หนา 633-638). 

- เผด็จ ทุกขสูญ สมใจ วงคเทียนชัย และสุมลมาลย 

อรรถวุฒิชัย. (2564) . ปจจัยสวนประสมการตลาด

แอปพลิเคชันการสั่งซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค

ในอําเภอเมืองตาก. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ รูปแบบออนไลน คร้ังที่ 31 

ระหวางวันที่ 20-21 พฤษภาคม  2564 รายงานสืบ
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) สถาบัน 
ปที่สําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ วิชาที่สอน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

เนื่องจากการประชุม (หนา 698-699). 

- สมใจ วงคเทียนชัย, สุมลมาลย อรรถวุฒิชัย, จักร

รัฎฐ ธรรมจิต, ชนกภร สุขลาภ และเผด็จ ทุกขสูญ 

(2563). “การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสม

การตลาดที่มีตอการใชบริการรานกาแฟสดของ

ผูบริโภคในจังหวัดตาก” ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพะเยาวิจัย 9 (หนา 1075 – 1089). ณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ISBN (E-book): 978-616-

7820-87-3. 

- สุมลมาลย อรรถวุฒิชัย, สมใจ วงคเทียนชัย, ชนก

ภร สุขลาภ และจักร รัฏฐ  ธรรมจิต  (2560). 

“การศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการโลจิ

สติกสและผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจของภาคการเกษตร

ในพื้ นที่ จั งหวัดตาก” ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 

8 (หน า 380 -391). นครปฐม: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

 หลักสูตรจัดใหมีการฝกงาน หรือสหกิจศึกษาในรายวิชาตอไปนี้ 

 BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ เปนแนวการจัดการศึกษาโดยมีเปาประสงค

ในการเสริมคุณภาพใหกับบัณฑิตท่ีเรียนภาคปกติ (4 ป) ไดผานประสบการณทํางานในสถานประกอบการ 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังตรงกับความตองการสถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน โดยนักศึกษาจะตองปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานชั่วคราวในธุรกิจการ

ผลิตอาหาร ธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจการบริการอาหารในโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึน หรือในโรงพยาบาลท่ีมี

ชื่อเสียง โดยมีการทําโครงงานสหกิจเพ่ือพัฒนาหรือแกปญหาในหนวยงาน ภายใตการดูแลของอาจารย

นิเทศสหกิจศึกษาและผูรับผิดชอบจากตัวแทนของสถานประกอบการ ไมนอยกวา 16 สัปดาห และมีการ

ประเมินผลโดยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาซ่ึงเปนตัวแทนของสถานประกอบการ และมีการอบรมเตรียมความ

พรอมกอนไปสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

 BSCFN160 การฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ เปนการฝกงานภาคฤดูรอนในสถาน

ประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษาเทียบโอน ( 2 ป) ไดศึกษาระบบการทํางานของสถานประกอบการและมี

ประสบการณในการทํางานรวมกับผูอ่ืนภายใตสภาพการทางานจริง อันเปนการเตรียมความพรอมในการ

ทํางานใหแกนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเขารับการฝกงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอาหาร

หรือธุรกิจการบริการอาหาร ธุรกิจโรงแรม หรือโรงพยาบาลในระดับองคกรขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยฝก

ตามภารกิจของสถานท่ีฝกหรือการทําโครงงานแกไขปญหาของสถานท่ีฝก ภายใตการดูแลของอาจารยท่ี

ปรึกษาการฝกงานและผูรับผิดชอบการฝกงานจากตัวแทนของสถานประกอบการนั้นๆ รวมระยะเวลา

ฝกงาน ไมนอยกวา 300 ชั่วโมงหรือ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน และมีการประเมินผลโดยผูรับผิดชอบการ

ฝกงานซ่ึงเปนตัวแทนของสถานประกอบการ  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม/ฝกงาน/สหกิจศึกษา 

ผลการเรียนรูจากการฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ หรือสหกิจศึกษาคือ การเพ่ิมเติม

ประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการทางดานธุรกิจอาหารและโภชนาการตลอดจนมี

ความเขาใจในหลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

 4.1.2  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 4.1.3  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 

 4.1.4  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
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4.2 ชวงเวลา 

นักศึกษาแผนปกติ (4 ป) ฝกงานสหกิจใน ปการศึกษาท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 

นักศึกษาแผนเทียบโอน (2 ป) ฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ ในปการศึกษาท่ี 1 ภาค

ฤดูรอน 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นักศึกษาแผนปกติ (4 ป) BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ ไมนอยกวา 16 

สัปดาห ในปการศึกษาท่ี 4 ภาคปลาย 

นักศึกษาแผนเทียบโอน (2 ป) BSCFN160 การฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ จํานวนชั่วโมง 

ไมนอยกวา 300 ชั่วโมงหรือ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน โดยลงทะเบียนเพ่ือบันทึกผลการเรียนในปการศึกษาท่ี 

1 ภาคฤดูรอน 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตอาหารและโภชนาการ หรือเพ่ือธุรกิจ หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือ

พัฒนาดานโภชนาการ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2 – 3 คน และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและ

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

 ปญหาพิเศษทางธุรกิจอาหารและโภชนาการท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใช

ในการทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถทํางานเดี่ยวหรือเปนทีม โดยมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในดานธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ  การใชเครื่องมือและอุปกรณ รวมถึงสามารถวิเคราะหประเด็นปญหา เขียน เรียบ

เรียงและนําเสนอในลักษณะงานวิจัยได หรือปญหาพิเศษนั้นสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3 ชวงเวลา  

  นักศึกษาแผนเทียบโอน (2 ป)  

   BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ  ปการศึกษาท่ี 2  ภาคปลาย 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

  3 หนวยกิต (ปฏิบัติ 6 คาบ และเรียนรูดวยตนเอง 3 คาบ) 
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5.5 การเตรียมการ 

BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ  3(0-6-3) หนวยกิต จัดใหสําหรับ

นักศึกษาแผนเทียบโอน (2 ป) ท่ีตองผานการวิชาปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ  กอนออก

ฝกงาน โดยในรายวิชาปญหาพิเศษฯจะมีคณาจารยทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแก

นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีตนสนใจ อาจารยจัด

ตารางเวลาเพ่ือใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอ

การใชงาน โดยมีเจาหนาท่ีดูแลอุปกรณเครื่องมือใหอยูในสภาพพรอมใชงาน รวมท้ังมีหองปฏิบัติการของ

สาขาใหสามารถปฎิบัติงานได 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ  3(0-6-3) หนวยกิตประเมินผลดังนี้ 

  5.6.1 ผลของความกาวหนาการเขียนโครงรางปญหาพิเศษ 

  5.6.2 รายงานผลความกาวหนาการทําปญหาพิเศษ โดยอาจารยท่ีปรึกษาโครงการรับรอง 

  5.6.3 ผลสําเร็จของปญหาพิเศษ 

  5.6.4 การจัดทํารูปเลมและรูปแบบการนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือนําเสนอผลงานในท่ีประชุม 

  5.6.5 การจัดสอบการนําเสนอปญหาพิเศษ ท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล  

  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการแตงกายการเขาสังคมเทคนิคการ

เจรจาสื่อสารการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและการวางตัวในการทํางาน

ในบางรายวิชาท่ีเก่ียวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศกอนท่ี

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุมและมีการ

กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมี

สวนรวมในการนําเสนอรายงานเพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษาได

สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีด ี

- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน

หัวหนาในการดําเนิน กิจกรรมเพ่ือฝกใหนักศึกษามีความ

รับผิดชอบ และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีงามเหมาะสม 

- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเองเชนการเขาเรียนตรงเวลาเขา

เรียนอยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียนเสริมความกลาใน

การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการสอดแทรกเนื้อหาในดาน คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในเนื้อหาวิชาเรียนดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  2.1.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาของประเทศไทย (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  
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(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 

(3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) ความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและการสอบ 

2.1.1.2  ดานความรู 

 1) ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีศึกษาซ่ึงประกอบกันข้ึน           

เปนองคความรูท่ีจะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูและเขาใจ ดังนั้นมาตรฐาน

ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถติดตามความกาวหนา ใฝรู ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา 

ท่ีศึกษา 
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(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 

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  
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  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) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีด ี

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผลทําไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํากิจกรรมกลุม  

ท้ังในและนอกชั้นเรียน   และผลสะทอนกลับจากการฝกประสบการณตาง ๆ 

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือ

คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีมีประสบการณและประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
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(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 

การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหวางการสอนโดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา        

ได ใช 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 
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(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 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (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 และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคท้ัง

ทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

(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. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

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  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและ

การสรางนวัตกรรม 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

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. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

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  ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร                 

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 

2.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   นักศึกษาตองมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น

และเปนประโยชนตอสวนรวมนอกจากนั้นอาหารและโภชนาการเปนสิ่งสําคัญตอประชาชนในประเทศความ

ปลอดภัยในชีวิตความสําเร็จทางธุรกิจผูพัฒนาจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนเชนเดียวกับการ

ประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆอาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆท่ีศึกษารวมท้ังอาจารยตองมี

คุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรมอยางนอย 4 ขอตามท่ีระบุไว 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต และสามารถทํางานเปนทีม 

2) มีเจตนคติและจรรยาบรรณท่ีดีตองานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

3) มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ องคกรและสังคม ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

   นอกจากนั้นหลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ ยังมีการจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดาน

คุณธรรมจริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไมจําเปนตองเปนขอสอบอาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํา

กิจกรรมท่ีกําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความ

ประพฤติของนักศึกษา 

 2.1.2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้น

เรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมีความ

รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุมมีความ

ซ่ือสัตยโดยไมคัดลอกงานของผูอ่ืน และไมกระทําการทุจริตในการสอบเปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุก

คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเชนการยกยองนักศึกษาท่ีทําดีทําประโยชนแกสวนรวมเสียสละเปนตน 

 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้น

เรียน การแตงกาย การสงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการรวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

3) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.2.2  ความรู 

 2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

   นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ วิชาท่ีศึกษานั้นตองเปน

สิ่งท่ีนักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่ง

ตอไปนี้ 

1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาสาขาวิชาธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ 

3) สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาประยุกตใช

ในงานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

 2.2.2.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบตามลักษระเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การฝก

ปฏิบัติและเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทาง

ปฏบิัติในสภาพแวดลอมจริงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา

ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู

งาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 

5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือฝกงาน 

 

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

 2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได โดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษา

แลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญา ไปพรอมกับคุณธรรมจริยธรรมและความรู

เก่ียวกับสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ในขณะท่ีสอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหา
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เหตุผลเขาใจท่ีมา และสาเหตุของปญหาวิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเองไมสอนในลักษณะทองจํา

นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆจากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

1) มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกตความรูท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

2) มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางมีระบบ 

 2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาทางดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษาจากภาคธุรกิจ 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

 

 2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

   การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีใหนักศึกษาแกปญหาอธิบาย

แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมาหลีกเลี่ยงขอสอบท่ีเปนการ

เลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบท่ีใหมาไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตางๆ 

 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพ ซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอนคนท่ีมา

จากสถาบันอ่ืน และคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชาหรือคนท่ีจะมาอยูใตบังคับบัญชา มีความสามารถท่ีจะ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับ

คุณสมบัติตางๆตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชาหรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตร

ท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตางๆนี้ 

1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี 

2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

 2.2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ รับผิดชอบ 

  ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมการทํางานท่ีตองประสานงานกับ

ผูอ่ืนขามหลักสูตรหรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืนหรือผูมีประสบการณโดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดัานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 
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1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

5) มีภาวะผูนํา 

2.2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน

และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆและความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น 

 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือหรือโปรแกรมท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ 

2) มีการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอาหาร และโภชนาการโดยใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือสถิติประยุกตท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนอท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอาหารและโภชนาการไดอยางเหมาะสม 

 2.2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและ

สถานการณเสมือนจริงแลวนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศดานธุรกิจอาหารและโภชนาการในหลากหลายสถานการณ 

 2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลการเลือกใชเครื่องมือตางๆ 

3) การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

4) การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาและให

นําเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพอาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวาง

อาจารยและกลุมนักศึกษา 
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2.3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

   (Curriculum Mapping)  สรุปผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม   

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต และสามารถทํางานเปนทีม 

2) มีเจตนคติและจรรยาบรรณท่ีดีตองานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

3) มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ องคกรและสังคมตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3.2 ความรู   

1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

3) สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาประยุกตใชใน

งานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

3.3 ทักษะทางปญญา   

1) มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกตความรูท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

2)  มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางมีระบบ 

 

3.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ   

1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี 

2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือหรือโปรแกรมท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

2) มีการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอาหาร และโภชนาการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือสถิติประยุกตท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนอท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอาหารและโภชนาการไดอยางเหมาะสม 
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะ

ทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1 FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใน

งานวิจัยอาหาร 
                

วิชาชีพพ้ืนฐาน 

1 BSCFN101 เคมีอาหาร                 
2 BSCFN103 วิทยาศาสตรการอาหาร                 
3 BSCFN105 สรีรวิทยา                 
4 BSCFN148 เทคนิคการสื่อสารและการนําเสนอดาน 

อาหารและโภชนาการ 
                

5 BSCFN149 เทคนิคการประกอบอาหาร                 
วิชาชีพบังคับ 

1 BSCFN150 แนวคิดการเปนผูประกอบการและการสราง

ธุรกิจอาหาร 
                

2 BSCFN151 การบริหารธุรกิจขนาดยอม                 

3 BSCFN152 การตลาดดจิิทัลเพ่ืองานดาน 

ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
                

4 BSCFN128 สัมมนาดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะ

ทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1 FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใน

งานวิจัยอาหาร 
                

5 BSCFN112 อาหารไทย                 

6 BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร                 
7 BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร                 

8 BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี ่                 
9 BSCFN141 ขนมไทย                 
10 BSCFN153 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร                 

11 BSCFN154 หลักและวิธีการถนอมอาหาร                 
12 BSCFN155 การจัดบริการอาหารและเครื่องดืม่                 
13 BSCFN156 เทคโนโลยีการแปรรูปเพ่ือธุรกิจ                 
14 BSCFN157 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก                 

15 BSCFN158 บรรจภุัณฑอาหารและการออกแบบ                 
16 BSCFN159 หัวขอปจจุบันท่ีเก่ียวของกับอาหารและ

โภชนาการ 
                

17 BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ                 
18 BSCFN160 การฝกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ                 
19 BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหารและ                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะ

ทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1 FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใน

งานวิจัยอาหาร 
                

โภชนาการ 

20 BSCFN108 โภชนาการเบ้ืองตน                 
21 BSCFN123 โภชนบําบัด                 

22 BSCFN161 ชีวเคมีทางโภชนาการ                 
23 BSCFN162 นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 
                

วิชาชีพเลือก 

1 BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก                 

2 BSCFN144 องคการและการจัดการ                 

3 BSCFN145 การสงเสริมการขาย                 

4 BSCFN146 ศิลปะการจัดดอกไมเพ่ืองานธุรกิจอาหาร                 

5 BSCFN163 โภชนาการสําหรับการพัฒนาตามวัย                 

6 BSCFN164 การพัฒนาผลิตภณัฑอาหารผูสูงอายุ                 

7 BSCFN165 ภูมิปญญาทองถ่ินอาหารลานนา                 

8 BSCFN166 อาหารวางเชิงธุรกิจ                 

9 BSCFN167 เทคโนโลยีและธุรกิจผลติภณัฑขนมหวาน                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะ

ทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1 FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใน

งานวิจัยอาหาร 
                

10 BSCFN168 การประกอบอาหารเชิงโมเลกุล                 

11 BSCFN169 การกําหนดและจดัอาหารสําหรับบุคคลตาง ๆ                 

12 BSCFN170 ศิลปะการตกแตงหนาเคก                 

13 BSCFN171 ศิลปะการสรางโมเดลอาหาร                 

14 BSCFN172 อาหารฟวชัน                 

15 BSCFN173 กฎ ขอบังคับและมาตรฐานอาหาร                 

16 BSCFN174 การจัดการหวงโซอุปทาน                 
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4. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการไดกําหนดผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวขางตน ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกลุม ตางๆ ซ่ึง

ประกอบดวย ผูประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชา และ 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

PLO 1 : ประกอบวิชาชีพดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ อยางมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 

และมีเจตนคติท่ีดีในการพัฒนางานของตนเองและสวนรวมได 

Sub PLO 1 : 1A มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต และสามารถทํางานเปนทีม  (LO 3.1.1) 

       1B มีเจตคติและจรรยาบรรณท่ีดีตองานทางวิชาการหรือวิชาชีพ (LO 3.1.2) 

        1C มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม (LO 3.1.3) 

       1D เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน (LO 3.1.4) 

        1E  มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี (LO 3.4.1) 

        1F มีภาวะความเปนผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ (LO 3.4.2) 

PLO 2 : บูรณาการความรูและทักษะดานพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การส่ือสาร และ

เทคโนโลยี เพ่ือนํามาประยุกตใชกับงานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการได 

Sub PLO 2 : 2A มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ (LO 3.2.1) 

       2B สามารถบูรณาการความรู ท่ี ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามา

ประยุกตใชในงานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ (LO 3.2.3) 

               2C มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกตความรูท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ (LO 3.3.1) 

PLO 3 : มีความคิดสรางสรรคในพัฒนางานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับงานดานธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

Sub PLO 3 : 3A สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ (LO 3.2.2)  

        3B มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางมีระบบ(LO 3.3.2) 

                 3C  สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม (LO 3.4.3) 

         3D  สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม (LO 3.4.4) 

       3E  มีทักษะในการใชเครื่องมือหรือโปรแกรมท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับธุรกิจ

อาหาร และโภชนาการ (LO 3.5.1) 

        3F มีการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอาหาร และโภชนาการโดยใชระบบเทคโนโลยี 

            สารสนเทศหรือสถิติประยุกตท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค (LO 3.5.2) 
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        3G สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ 

                      การนําเสนอท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอาหารและโภชนาการไดอยางเหมาะสม (LO 3.5.3) 

 

 

5. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 
 

ปการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

1 นักศึกษาไดฝกประสบการณในการปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมใหม                    

มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน รุนพ่ี และอาจารยผูสอน มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบในการทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีความรูในหลักทฤษฎีพ้ืนฐานดาน

วิชาการพ้ืนฐาน มีแนวคิดการเปนผูประกอบการ เทคนิคการประกอบอาหารการจัด

ตกแตงอาหาร อาหารไทย และเขาใจงานดานโภชนาการเบื้องตน 

2 มีความรูและทักษะท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาทางดานธุรกิจอาหารและโภชนาการท่ี

เฉพาะเจาะจงเพ่ิมข้ึนท้ังความรูดานวิทยาศาสตรการอาหาร ชีวเคมีทางโภชนาการ 

นวัตกรรมใหมๆทางดานอาหารสุขภาพ และการถนอมอาหาร ตลอดจนเพ่ิมการสราง

พ้ืนฐานในการบริหารธุรกิจและการตลาดดิจิตอล เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานดาน

อาหารและโภชนาการ 

3 สามารถประกอบอาหารประเภทตางๆ ท้ัง การแปรรูปอาหาร การจัดบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม เบเกอรี่และขนมอบ การออกแบบและสรางบรรจุภัณฑ การนําเสนอ

งาน และการทดลองอาหาร  ผานการนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือเปนการ

สงเสริมการขายในงานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4 มีความสามารถในการบูรณาการความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการทําโครงงานทางดาน

อาหารและโภชนาการ มีทักษะฝกปฏิบัติทํางานเปนทีมท้ังในฐานะผูนําหรือสมาชิกใน

กลุมตามบทบาทของนักธุรกิจโภชนาการไดอยางเหมาะสมจากการฝกประสบการณ

จริงในสถานประกอบการ 
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หมวดท่ี 5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 การประเมินผลการศึกษา ตองกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในแต

ละภาคการศึกษา 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  

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 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
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 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                  

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ

สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 

2.2.1 สภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดาน

ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ

ระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขา

ศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียนรวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอ

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา

องคความรูของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดซ่ึง อาทิ (ก) จํานวนสินคาหรือผลิตภัณฑพัฒนา

เองและวางขาย, (ข) จํานานสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ,  (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศล

เพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  โดยตองศึกษา

รายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามหลักสูตรและสอบผานทุกรายวิชาตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00  และเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย

คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

 1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยในสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการเปนอันดับแรก การสนับสนุนดาน

การศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ

และ/หรือตางประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย   

 มีกระบวนการใหความรูวิธีการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหคณาจารย

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน 

  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน เทคนิคการสอน 

การวัดและประเมินผล  

2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหา และแนวทางการแกไข 

ระหวางอาจารยในสาขาวิชา 

3) การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพรผลงานวิจัยสู

สาธารณะ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

1) การสงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร

ตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ตลอดจนการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

2) การสงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

3) กระตุนและพัฒนาใหอาจารยทําผลงานและตําแหนงทางวิชาการ 

4) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู และ

คุณธรรม 
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หมวดท่ี 7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 

 1.1 มีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 

หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและไดนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแลว 

 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยาง

นอย 2 คน 

 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 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

  

2. บัณฑิต 

 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มี

คุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มี
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ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวขอตอไปนี้ 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดาน

คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมิน

จากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

ใชแบบสอบถามกับผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือหารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาค

พิเศษ และภาคนอกเวลา ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจาก

วันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบ

สํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใชระบบการรับนักศึกษาและการสงเสริมความพรอมทางการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา ดังตอไปนี้  

3.3.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เชน โครงการรับตรง โครงการนักศึกษา

โควตาประเภทตางๆ โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย โครงการความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ โครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เปนตน 

3.3.2 คัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ 

และรูปแบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาตอตามความเหมาะสมของแตละโครงการ ซ่ึงโครงการสวนใหญจะมี

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.3.2.1 สอบขอเขียน ซ่ึงมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในการออกขอสอบลักษณะตางๆ ใหขอสอบมีความเปนมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผูสมัคร

เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยใชขอสอบดังนี้ 

    - วิชาศึกษาท่ัวไป 
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- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

    - วิชาชีพเฉพาะสาขา 

 ในแตละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาไดตามความเหมาะสม 

3.3.2.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ / ปฏิบัติ  

3.3.2.3 สอบสัมภาษณ/ สอบปฏิบัติ 

3.3.2.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาตอ 

 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

 3.2.1 การสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ  

 3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (สําหรับผูท่ีมีคะแนนไมผานเกณฑ) 

 3.2.3 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ STEM Education 

  3.2.4 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

3.3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแก

นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี เชน 

1. การจัดโครงการปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางการเรียนใน

หลักสูตรสาขาวิชา รูจักรุนพ่ีรุนนองเพ่ือสรางความกลมเกลียวเครือขายการเรียนรูรวมกัน อีกท้ังไดรูจัก

อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือชี้แนะการลงทะเบียนหลักสูตรในมหาวิทยาลัย  

2. การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษาในแตละชั้นป โดยอาจารยท่ีปรึกษามี

หนาท่ีในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในดานวิชาการ ดานบริการและพัฒนานักศึกษา และดานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของดูแลนักศึกษา 

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) จัดการฝกปฏิบัติจริงเก่ียวกับเสนทางอาชีพของสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ

โดยเชิญวิทยากรผูมีประสบการณท่ีดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับวิชาในสาขามาอบรมใหความรู พรอมฝก

ปฏิบัติการทางดานอาหารหรือโภชนาการ  

2) ใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดฝกอบรม ใหการบริการวิชาการท่ีเก่ียวของกับวิชาใน

สาขากับผูประกอบการหรือประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือใหเกิดทักษะจากการปฏิบัติจริง พรอมทราบและสามารถ

แกไขปญหาท่ีเกิดจากการฝกอบรมในสถานการณจริง 
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3) สงเสริมใหนักศึกษาทําการพัฒนาโครงงานหรืองานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของชุมชน สังคม หรือดําเนินการทําโครงงานจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน สังคมท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชา 

3.4 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา เชน การคงอยูของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล

การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังตอไปนี้ 

3.4.1 มีการดําเนินการสํารวจขอมูล และตรวจสอบขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในแต

ละปการศึกษา ในระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.2 หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ รับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียนของนักศึกษา

ผานสายตรงท่ีปรึกษา หัวหนาหลักสูตร และหัวหนาสาขา ตลอดจนผานกลองรับฟงความคิดเห็น และ

อาจารยท่ีปรึกษา กอนแจงใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และฝายท่ีเก่ียวของพิจารณาแกไขและ

ปรับปรุง 

3.4.3 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.4.4 ในกรณีท่ีมีขอรองเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการจัดการขอ

รองเรียนและผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และมอบหมายใหหัวหนาสาขาวิชา ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือปรับปรุง

การใหบริการแกนักศึกษาและการจัดการขอรองเรียน 

 

4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดคุณสมบัติ 

เฉพาะตําแหนงอาจารยใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 โดยตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท สาขาอาหารและโภชนาการ  

วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

4.1.2 คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนอาจารย และดําเนินการสอบ

คัดเลือก โดยกําหนดใหมีการสอบสอนหรือการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาในท่ีประชุมและสัมภาษณ 

4.1.3 เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 คุณภาพอาจารย  

- รอยละ 20 ของอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละ 40 ของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

- รอยละ 20 ของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจํา

หลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

1) การคงอยูของอาจารย 
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จัดทําแผนการประเมินผลการคงอยูของอาจารยในภาคการศึกษา โดยจะตองมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรคิดเปนรอยละ100 ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และดําเนินการจัดทํารายงาน

อัตรากําลังเพ่ือแสดงอัตราการคงอยูและจะเกษียณในปถัดไปเปนประจํา รายงานเขาสูท่ีประชุมกรรมการ

คณะเพ่ือทราบในเดือนตุลาคม ตนปงบประมาณของทุกป ในกรณีท่ีทราบวามีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ต่ํากวาเกณฑ ทางคณะกรรมการฯตองดําเนินการวางแผนการทดแทนอาจารยท่ีหายไป เพ่ือใหมีอัตราคงอยู

ของอาจารยในหลักสูตรคณะฯ ตามเกณฑท่ีกําหนด 

2) ความพึงพอใจของอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มีแผนการประเมินดาน

ความพึงพอใจดังนี้ 

- มีการประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือหารือดานการบริหารจัดการหลักสูตร

อยางนอย 2 เดือนครั้ง โดยอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกครั้ง 

- มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรในดานตางๆ คือ

การบริหารและพัฒนาอาจารย  กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  ดําเนินจากการ

วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอการบริหารหลักสูตร โดยผลการประเมินในภาพรวม

หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ควรอยูในระดับไมตํ่ากวา3.51 

คะแนน หากมีระดับคะแนนตํ่ากวาเกณฑ กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการประชุมรับทราบ

ปญหาดานตางๆท่ีต่ํากวาเกณฑและดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว พรอมท้ังทําแผนปรับปรุงเพ่ือใหรอบการ

ประเมินครั้งตอไปกลับมาอยูในเกณฑ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

-ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการกํากับ

คุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากอาจารยประจําในสาขาวิชา 

2. คณะกรรมการรวมกันออกแบบหลักสูตร และกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยใช

แนวทางจากหลักสูตรท่ีมีการเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกัน และผานการประเมินผลจาก

กระทรวง อว. เปนท่ีเรียบรอยเปนแนวทางในการจัดทํารางหลักสูตร 

3. อาจารยประจําหลักสูตรนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

4. ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการดานอาหาร ดานโภชนาการ และ

ผูประกอบการ เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตร 

5. นําหลักสูตรเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะ สภา

วิชาการ และอนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยนําหลักสูตรท่ีผาน

การอนุมัติเสนอตอกระทรวง อว.  
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

   5.2.1 การกํากับระบบการจัดผูสอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผูสอนท่ีมีความรูความสามารถใน

รายวิชาท่ีสอน หากรายวิชาใดท่ีตองการผูมีประสบการณมาสอนจะมีการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษเฉพาะ

รายวิชา 

   5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

1) อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) พรอมกําหนดวันสงในแตละภาคการศึกษา 

2) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการตรวจสอบความถูกตองของ มคอ.3 และ 

มคอ.4 ใหสอดคลองตามรายละเอียดรายวิชาในมคอ. 2 

3) มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม

และศิลปะและวัฒนธรรม 

4) รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ มีการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนให

นักศึกษาได เขาฝกประสบการณ ในสถานประกอบการจริง โดยมีการปฐมนิ เทศนักศึกษากอนฝก

ประสบการณวิชาชีพ เขานิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และหลังการฝกประสบการณวิชาชีพให

นักศึกษานําเสนอผลการฝกประสบการณตออาจารยประจําหลักสูตร 

5) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา หากอาจารยผูสอนคนใดมี

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนต่ํากวา 3.50 คะแนน หรือมีขอทวงติงจากนักศึกษา ทางหลักสูตร

จะเชิญอาจารยผูนั้นมาชี้แจงทําความเขาใจ และวางแนวทางแกไขปรับปรุงการสอน 

5.3 การประเมินผูเรียน 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาของอาจารยผูสอน โดยกําหนดใหอาจารยผูสอนมีการรายงานวิธีการท่ีใช

ในการประเมิน เกณฑการประเมิน และผลการประเมินในแตละภาคการศึกษาพรอมท้ังชี้แจงใหนักศึกษา

ทราบ 

2) กําหนดใหผูสอนสงขอสอบท้ังกลางภาคและปลายภาค และชี้แจงการประเมินผลการเรียน

โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีมีผลการเรียนผิดปกติ 

3) มีการกํากับติดตามการจัดทํา มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7 ตามกําหนด 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากรอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ี

หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผล

การดําเนินงานประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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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

ดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และมี

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ซ่ึงสามารถแสดงไดดังนี้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

  6.2.1  หองเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 หองประชุมและบรรยายขนาด 30 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง 

 

6.2.2  หองปฏิบัติการ  มีดังนี้    

      6.2.2.1  หองปฏิบัติการอาหาร 1 

 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดเครื่องครัวพรอมโตะปฏิบัติการ 4 ชุด 

2 ไมโครเวฟ 1 เครื่อง 

3 เครื่องชั่งแบบดิจิตอล 2 เครื่อง 

4 หมอฝาอบ 2 เครื่อง 

5 ตูอบลมรอนขนาด 8 ถาด 1 เครื่อง 

6 เครื่องปนอเนกประสงค 1 เครื่อง 
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   6.2.2.2   หองปฏิบัติการอาหาร 2 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดเครื่องครัวพรอมโตะปฏิบัติการ 4 ชุด 

2 เครื่องชั่งแบบดิจิตอล 4 เครื่อง 

3 เครื่องวัดความชืน้ 1 เครื่อง 

4 เตากระทะสําหรับกวน 1 เครื่อง 

5 เครื่องวัดคาส ี 1 เครื่อง 

6 ตูเพาะบมเลี้ยงเชื้อ 116 ลิตร 1 เครื่อง 

7 หมออัดความดัน 2 เครื่อง 

8 เครื่องปนอเนกประสงค 1 เครื่อง 

    

  6.2.2.3   หองปฏิบัติการศิลป (ปรับเปนหองเรียน) 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 โตะเรียน 30 ท่ีนั่ง 

2 แอรปรับอากาศ 1 เครื่อง 

3 พัดลมติดเพดาน 3 ตัว 

 

      6.2.2.4   ศูนยอาหาร (หองเบเกอรี่) 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 เตาอบไฟฟา 1 เครื่อง 

2 ตูอบลมรอน 1 เครื่อง 

3 ตูแชแข็ง 1 เครื่อง 

4 ตูเย็น 2 ตัว 

5 ชุดเครื่องครัวพรอมโตะปฏิบัติการ 6 ชุด 

6 ตูโชวอาหาร 1 ตัว 

7 เครื่องตีอาหารแขนคู 1 เครื่อง 

8 เตาอบ 1 เครื่อง 

9 เครื่องผสมอาหาร  4 เครื่อง 

10 ตูบมแปงโด 1 เครื่อง 

11 เครื่องชั่งอาหาร 4 เครื่อง 

12 เตาปงยางอินฟราเรด 2 หัว 1 เครื่อง 

13 หมอขาวเกรียบ 2 ชอง 1 เครื่อง 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

14 เครื่องทําทองมวนคู 1 เครื่อง 

15 เตาอบแหงลมรอน 1 เครื่อง 

16 เครื่องปนอเนกประสงค 1 เครื่อง 

   

  6.2.3 หองสมุด 

         ใชหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ซ่ึงมีหนังสือ  ตําราเรียน  

วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส  ศูนยการเรียนรูดวยตนเองการใหบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet)  และการ

ใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ขอมูลจากหองสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 

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 วิจัย       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 

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 ACM Digital Library 

6.2.4.2 H.W Wilson 

6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 

6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
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6.2.4.5 Web of Science 

6.2.4.6 SpringerLink – Journal 

6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 

6.2.4.8 Academic Search Complete 

6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 

6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 

6.2.4.11 Education Research Complete 

6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 

6.2.4.13 ScienceDirect 

6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

   ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของเพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน

นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชา และบางหัวขอก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ

สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย ในสวนของหลักสูตรจะมีหองสมุดยอยเพ่ือบริการหนังสือตําราหรือ

วารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอ่ืน เพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่อง

มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร เปนตน 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) ประเมินความพึงพอใจของผู ใชทรัพยากรดานการเรียนการสอน ท้ังดานหองเรียน

หองปฏิบัติการ และอาจารยผูสอนรายวิชา ประเมินจากการสังเกตการใชงานในรายวิชาท่ีสอน แลวรายงาน

ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมขอมูลและนําผลการประเมิน เพ่ือจัดทําแผน

ปรับปรุง และดําเนินการตามแผน 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key performance indicator)  

 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายดังตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และ

อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปที่ 

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

(1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 
     

(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.5และมคอ.6 ภายใน30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนนิงานทีร่ายงาน

ใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพฒันา

วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
     

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทายบัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 
     

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

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 การประเมินทักษะดังกลาว

สามารถทําโดยการ 

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 น.ศ. ปสุดทาย/บัณฑิตใหม การประเมินหลักสูตรในภาพรวมในรูปแบบสอบถาม 

2.2 ผูวาจางและ/หรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต 

โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และ/หรือจากผูประเมิน การประเมินจากการเยี่ยมชม และขอมูลใน

รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร  

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมขอมูลจากผลการประเมินการเรียนการสอน ของ 

อาจารยผูสอน นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพ่ือทราบปญหาของ
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การบริหารหลักสูตรในภาพรวม และในรายวิชา เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยมีรอบการ 

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 4.2  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซ่ึง 

ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนสมาคม

วิชาชีพ (ถามี) โดยพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และการ

ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือสรุปและจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุงตอไป 
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ภาคผนวก 

ก. เหตุผลและความจําเปน  ในการปรับปรุงหลักสูตร        

ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   

ค. รายละเอียดความสอดคลอง  ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา   

ง. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง    

ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร       

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ช. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 

ซ. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
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ภาคผนวก ก 

เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดีข้ึน เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน และสภาพ

ของสังคม  ตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความสามารถหลากหลาย เชน 

บัณฑิตสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ท่ีสามารถทํางานในสถาบันอาหาร ในโรงแรม โภชนากรใน

โรงพยาบาล หรือในสถานบริการสุขภาพ หรือสถานประกอบการดานอาหาร ตลอดจนสามารถทําอาชีพ

อิสระทางดานอาหารได ซ่ึงสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอัตราการวางงานสูง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีมีแขงขันสูงและการแพรระบาดของโรคติดตอ สงผลใหเกิดการวางงานคอนขางมาก แตอยางไรก็ตาม

อาหารยังคงเปนหนึ่งในปจจัยสี่ท่ีสําคัญของมนุษย และยังเปนธุรกิจท่ีเจริญเติบโตไดตลอดเวลาทําใหมีการ

พัฒนากรรมวิธีการตางๆ เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา และเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร นอกจากนี้ผูผลิตอาหาร

ปจจุบันยังเนนถึงความตองการของผูบริโภค ซ่ึงปจจุบันมีแนวโนมใหความสนใจเก่ียวกับอาหาร โภชนาการ 

และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพมากข้ึน ดังนั้น การจัดการศึกษาดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ จึงมีความสําคัญ

ในการสรางบุคลากรท่ีมีความรูในการผลิตอาหาร โดยคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการ ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในการ

ลดปญหาภาวะโภชนาการ และตอบสนองความตองการของผูบริโภค อันจะนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในการมุงสูความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนตอไป โดยเนนบูรณาการหลายศาสตรเขาดวยกัน เพ่ือใหบัณฑิตท่ีจบการศึกษา

สามารถหางานไดเพ่ิมมากข้ึน   ท้ังศาสตรดานธุรกิจ ดานอาหาร และดานโภชนาการ 
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ภาคผนวก  ข 

เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ พ.ศ.2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ พ.ศ.2565 

ปรัชญา 

ผลิตบุ คลากรท่ี มีความรู  ความสามารถและ

จรรยาบรรณดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

กอใหเกิดการสรางอาชีพ ท่ีสนองตอความตองการ

ของตลาด 

ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะในดานธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ กอใหเกิดการสรางอาชีพท่ี

สนองตอความตองการของตลาด สังคม และ

ประเทศชาติ 

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ วัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

1 .มี คุณ ธรรม จริยธรรม  มี เจตคติ ท่ี ดี ในการ

ประกอบวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ 

 

2.มีความรู และมีทักษะในหลักทฤษฎีตลอดจน

สามารถปฏิบัติงานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ

ให ตอบสนองกับความต องการของท อง ถ่ิน 

สอดคลองกับตลาดแรงงาน และสามารถเปน

ผูประกอบการได 

3. มีความคิดสรางสรรค สามารถคนควาวิจัย และ

พัฒนางานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ         

4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสวนรวม ใฝ

รู พ่ึงพาตนเองได  

5.มีความสามารถในการประยุกตใชคอมพิวเตอร

กับการปฏิบัติงานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

1.มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีดี และ

ความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

2.มีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงานดานธุรกิจ

อาหารและโภชนาการท่ีตอบสนองกับความ

ตองการของทองถ่ิน สอดคลองกับตลาดแรงงาน 

และสามารถเปนผูประกอบการได 

 

3. มีความคิดสรางสรรค สามารถคนควาวิจัย และ

พัฒนางานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ         

4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสวนรวม ใฝ

รู พ่ึงพาตนเองได  

5.มีความสามารถในการประยุกตใชคอมพิวเตอร

กับการปฏิบัติงานดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดความสอดคลอง  ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีเพ่ือรองรับความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของโลก  โดยในปจจุบันไดมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมด านอาหาร ที ่เน นการรักษาส ุขภาพ   เขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวัน  ทําใหมีการดําเนินงานทางธุรกิจทางดานอาหารและความปลอดภัยดานอาหาร ใน

ระดับอุตสาหกรรมตาง ๆเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพตลอดจนความปลอดภัยทางดาน

อาหารในหนวยงานตางๆ  ไมวาจะเปนหนวยหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดทํา

ข้ึนเพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและจรรยาบรรณดานธุรกิจอาหารและโภชนาการกอใหเกิด

การสรางอาชีพ รองรับความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการตาง ๆในงานดานอาหาร ดาน

ธุรกิจรานอาหาร ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยเนนใหบัณฑิตมีทักษะดานปฏิบัติงาน มีความรู

ความสามารถดานวิชาการท่ีเก่ียวของกับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานดาน

ธุรกิจอาหาร บริการอาหารและโภชนาการ สามารถใชเครื่องไดอยางถูกตองและปลอดภัย  คิดเปนทําเปน  

และสามารถนําความรูมาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงผลท่ีคาดจะวาไดรับ  ทําใหไดบัณฑิตท่ีมี

คุณสมบัติตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และพัฒนาดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยได

แสดงรายละเอียดของรายวิชาตางๆ  ท่ีตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละขอ   ดังนี้ 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

1 . มี คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  แ ล ะ

จรรยาบรรณท่ีดี และความรับผิดชอบ

ตอสังคมในการดําเนินธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

BSCFN151 

BSCFN112 

BSCFN125 

 

FUNMA122 

 

 

BSCFN148 

 

 

BSCFN150 

 

BSCFN151 

การบริหารธุรกิจขนาดยอม 

อาหารไทย 

สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

สถิติและการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัย

อาหาร 

เทคนิคการสื่อสารและการ

นําเสนอดานอาหารและ

โภชนาการ 

แนวคิดการเปนผูประกอบการ

และการสรางธุรกิจอาหาร 

การบริหารธุรกิจขนาดยอม   

3(3-0-6) 

3(2-3-5) 

6(0-40-0) 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(2-3-5) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

BSCFN128 

 

BSCFN118 

BSCFN123 

BSCFN162 

BSCFN173 

สัมมนาดานธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

หลักการทดลองอาหาร 

โภชนบําบัด 

นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

กฎ ขอบังคับและมาตรฐาน

อาหาร 

1(1-0-2) 

 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

3(3-0-6) 

2 . มีความรู  และมี ทั กษะในการ

ปฏิบั ติ งานด านธุร กิจอาหารและ

โภชนาการท่ีตอบสนองกับความ

ตองการของทองถ่ิน สอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน  และสามารถเป น

ผูประกอบการได 

ดานอาหาร 

BSCFN101 

BSCFN103 

BSCFN149 

BSCFN113 

BSCFN154 

BSCFN118 

BSCFN165 

 

BSCFN158 

 

BSCFN148 

 

 

BSCFN156 

 

BSCFN136 

BSCFN166 

BSCFN167 

 

BSCFN141 

BSCFN159 

เคมีอาหาร 

วิทยาศาสตรการอาหาร 

เทคนิคการประกอบอาหาร 

ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 

หลักและวิธีการถนอมอาหาร 

หลักการทดลองอาหาร 

ภูมิปญญาทองถ่ินอาหาร

ลานนา 

บรรจุภัณฑอาหารและการ

ออกแบบ 

เทคนิคการสื่อสารและ

นําเสนอดานอาหารและ

โภชนาการ 

เทคโนโลยกีารแปรรูปเพ่ือ

ธุรกิจ 

เทคโนโลยีเบเกอรี่ 

อาหารวางเชิงธุรกิจ   

เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ

ขนมหวาน 

ขนมไทย 

หัวขอปจจุบันท่ีเก่ียวของกับ

อาหารและโภชนาการ 

 

3(2-3-5) 

3(3-0-6) 

3(1-4-4) 

3(1-4-4) 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 

 

 

3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 

3(1-4-4) 

3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 

3(1-4-4) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 ดานธุรกิจ 

BSCFN150 

 

BSCFN151 

BSCFN152 

 

BSCFN144 

BSCFN145 

BSCFN174 

แนวคิดการเปนผูประกอบการ

และการสรางธุรกิจอาหาร 

การบริหารธุรกิจขนาดยอม 

การตลาดดิจิทัลเพ่ืองานดาน

ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

องคการและการจัดการ 

การสงเสริมการขาย 

การจัดการหวงโซอุปทาน 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(2-3-5) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

ดานโภชนาการ 

BSCFN105 

BSCFN108 

BSCFN123 

BSCFN161 

BSCFN163 

 

BSCFN164 

 

สรีรวิทยา 

โภชนาการเบื้องตน 

โภชนบําบัด 

ชีวเคมีทางโภชนาการ 

โภชนาการสําหรับการพัฒนา

ตามวัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ผูสูงอายุ 

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

3(2-3-5) 

3(3-0-6)  

3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 

 

3. มีความคิดสรางสรรค  สามารถ

คนควาวิจัย และพัฒนางานดานธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ         

FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัย

อาหาร 

3(3-0-6)  

 

BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ 

3(0-6-3)  

 

BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

6(0-40-0) 

BSCFN162 นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 3(2-3-5) 

BSCFN164 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ผูสูงอายุ 

 

3(2-3-5) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

และสวนรวม ใฝรู พ่ึงพาตนเองได 

BSCFN128 สัมมนาดานธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

1(1-0-2) 

 

BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 3(1-4-4) 

BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ 

3(0-6-3) 

 

BSCFN160 การฝกงานทางธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

3(0-40-0) 

BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

6(0-40-0) 

BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 3(1-4-4) 

BSCFN166 อาหารวางเชิงธุรกิจ 3(1-4-4) 

BSCFN167 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ

ขนมหวาน 

3(2-3-5) 

 

BSCFN146 ศิลปะการจัดดอกไมเพ่ืองาน

ธุรกิจอาหาร 

3(1-4-4) 

BSCFN171 ศิลปะการสรางโมเดลอาหาร 3(1-4-4) 

BSCFN128 

 

สัมมนาดานธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

1(1-0-2) 

5. มีความสามารถในการประยุกตใช

คอมพิวเตอรกับการปฏิบัติงานดาน

ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัย

อาหาร 

3(3-0-6) 

BSCFN148 เทคนิคการสื่อสารและการ

นําเสนอดานอาหารและ

โภชนาการ 

3(2-3-5) 

BSCFN152 การตลาดดิจิทัลเพ่ืองานดาน

ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

3(2-3-5) 

BSCFN158 บรรจุภัณฑอาหารและการ

ออกแบบ 

3(2-3-5) 

BSCFN169 การกําหนดและจัดอาหาร

สําหรับบุคคลตาง ๆ 

3(1-4-4) 
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ภาคผนวก ง 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑข้ันต่ํา 

ของ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2560 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 

   1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร  5 5 

   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  3 3 

   1.3 กลุมวิชาภาษา  15 15 

   1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 6 

   1.5 กลุมวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  2 2 

    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 97 97 

   2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  18 18 

   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  64 64 

   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  15 15 

    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

    

รวม 120 133 133 
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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)   

 GEBSO102  การพัฒนาคุณ ภาพชี วิตและ

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 เบื้ 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  จิตวิทยาเพ่ือการดํ าเนินชีวิต 

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 เศ 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) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

 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 การคิดและการตัดสิน ใจเชิ ง

วิทยาศาสตร 

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

วิทยาศาสตรสมัยใหม 

3(3-0-6) 

 GEBSC104  การสร า งกระบ วน การท าง

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 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 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 ภาษาอั งกฤษ เพ่ื อ ทั กษะการ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

ทํางาน 

  GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

  GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบ

ธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 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  นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 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 สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2565

จํานวน 97 หนวยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

97 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

97 

หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  

1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 18 1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 18 

BSCFN101 เคมีอาหาร 3(2-3-5) BSCFN101 เคมีอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFN102 ฟสิกสสําหรับงานอาหาร 3(3-0-6) -  

BSCFN103 วิทยาศาสตรการอาหาร 3(3-0-6) BSCFN103 วิทยาศาสตรการอาหาร 3(3-0-6) 

BSCFN104 หลักสถิติเพ่ืองานธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

3(3-0-6) FUNMA122 สถิติและการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยอาหาร 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

97 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

97 

หนวยกิต 

BSCFN105 สรีรวิทยา 3(3-0-6) BSCFN105 สรีรวิทยา 3(3-0-6) 

BSCFN106 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) BSCFN161 ชีวเคมีทางโภชนาการ 

(อยูกลุมวิชาชีพบังคับ) 

3(3-0-6) 

BSCFN111 การดําเนินธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6) -  

BSCFN120 เทคโนโลยีบรรจภุัณฑอาหาร 3(2-3-5) -  

2. กลุมวิชาชีพบังคับ 64 2. กลุมวิชาชีพบังคับ 64 

BSCFN107  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 

BSCFN150 แนวคิดการเปนผูประกอบการ

และการสรางธุรกิจอาหาร 

3(3-0-6) 

 

BSCFN108 โภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6) 

 

BSCFN108 โภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6) 

BSCFN109 การสุขาภิบาลอาหารและความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

3(3-0-6) BSCFN153 ความปลอดภัยและสุขาภิบาล

อาหาร 

3(3-0-6) 

BSCFN110 หลักการประกอบอาหาร 3(2-3-5) BSCFN149 เทคนิคการประกอบอาหาร 

(อยูกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

3(1-4-4) 

BSCFN111  การดําเนินธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6) BSCFN151 การบริหารธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6) 

BSCFN112 อาหารไทย 3(2-3-5) BSCFN112 อาหารไทย 3(2-3-5) 

BSCFN113  ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 3(1-4-4) BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 3(1-4-4) 

BSCFN114 วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

3(3-0-6) -  

BSCFN115  ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ 

3(3-0-6) - 

 

 

BSCFN116 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

3(2-3-5) BSCFN152 การตลาดดิจิทัลเพ่ืองานดาน

ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

3(2-3-5) 

BSCFN117 การถนอมอาหาร 3(2-3-5) BSCFN154 หลักและวิธีการถนอมอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร 3(2-3-5) BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร 3(2-3-5) 

BSCFN119 อาหารลานนา 3(2-3-5) -  

BSCFN120 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร 3(2-3-5) BSCFN158 บรรจุภัณฑอาหารและการ

ออกแบบ 

3(2-3-5) 

BSCFN121 เทคโนโลยีการนําเสนอดาน 3(2-3-5) BSCFN148 เทคนิคการสื่อสารและการ 3(1-4-4) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

97 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

97 

หนวยกิต 

อาหารและโภชนาการ  นําเสนอดานอาหาร 

(อยูกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

BSCFN122 การจัดการภัตตาคาร 3(2-3-5) BSCFN155 การจัดบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

3(2-3-5) 

BSCFN123 โภชนบําบัด 3(2-3-5) BSCFN123 โภชนบําบัด 3(2-3-5) 

BSCFN124 กระบวนการแปรรูปอาหาร 3(2-3-5) BSCFN156 เทคโนโลยีการแปรรูปเพ่ือธุรกิจ 3(2-3-5) 

BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

6(0-40-0) 

 

BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

6(0-40-0) 

 

BSCFN126 การฝกงานทางธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

6(0-40-0) 

 

-  

  BSCFN160 การฝกงานทางธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

3(0-40-0) 

 

BSCFN127 ปญหาพิเศษ 3(0-6-3) BSCFN175 ปญหาพิเศษสําหรับธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

3(0-6-3) 

BSCFN128 สัมมนาดานธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

1(1-0-2) BSCFN128 สัมมนาดานธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

1(1-0-2) 

 

  BSCFN157 ศิลปะการประกอบอาหาร

ตะวันตก 

3(2-3-5) 

 

3.กลุมวิชาชีพเลือก 15 3.กลุมวิชาชีพเลือก 15 

BSCFN129 โภชนาการแมและเด็ก   3(2-3-5) -  

BSCFN130 โภชนาการเด็กวัยเรียนและวัยรุน 3(2-3-5) -  

BSCFN131 โภชนาการสําหรับวัยผูใหญ 3(2-3-5) -  

BSCFN132 โภชนาการผูสูงอายุ  3(2-3-5) -  

BSCFN133 โภชนศาสตรชุมชน  3(2-3-5) -  

BSCFN134 อาหารเพ่ือสุขภาพ 3(2-3-5) BSCFN162 นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

(อยูในกลุมวิชาชีพบังคับ) 

3(2-3-5) 

BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 3(1-4-4) BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 

(อยูในกลุมวิชาชีพบังคับ) 

3(1-4-4) 

BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี่  BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี่ 3(2-3-5) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ 
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97 

หนวยกิต 

BSCFN137 อาหารตะวันตก 3(2-3-5) -  

BSCFN138 อาหารวางและเครื่องดื่ม   3(1-4-4) -  

BSCFN139 อาหารภัตตาคาร 3(1-4-4) -  

BSCFN140  เทคโนโลยีขนมหวาน 3(1-4-4) -  

BSCFN141 ขนมไทย 3(1-4-4) BSCFN141 ขนมไทย 

(อยูในกลุมวิชาชีพบังคับ) 

3(1-4-4) 

BSCFN142  อาหารอาเซียน 3(1-4-4) -  

BSCFN143 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6) -  

BSCFN144 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) BSCFN144 องคการและการจัดการ  3(3-0-6) 

BSCFN145 การสงเสริมการขาย 3(3-0-6) BSCFN145 การสงเสริมการขาย 3(3-0-6) 

BSCFN146 ศิลปะการจัดดอกไมเพ่ืองาน

ธุรกิจอาหาร 

3(1-4-4) BSCFN146 ศิลปะการจัดดอกไมเพ่ืองาน

ธุรกิจอาหาร 

3(1-4-4) 

BSCFN147 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ 

3(1-4-4) BSCFN159 หัวขอปจจุบันท่ีเก่ียวของกับ

อาหารและโภชนาการ 

3(1-4-4) 

  BSCFN163 โภชนาการสําหรบัการพัฒนาตาม

วัย 

3(2-3-5) 

  BSCFN164 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ผูสูงอายุ 

3(2-3-5) 

  BSCFN165 ภูมิปญญาทองถ่ินอาหารลานนา 3(2-3-5) 

  BSCFN166 อาหารวางเชิงธุรกิจ 3(2-3-5) 

  BSCFN167 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ

ขนมหวาน 

3(1-4-4) 

  BSCFN168 การประกอบอาหารเชิงโมเลกุล 3(1-4-4) 

  BSCFN169 การกําหนดและจัดอาหารสําหรับ

บุคคลตาง ๆ 

3(1-4-4) 

  BSCFN170 ศิลปะการตกแตงหนาเคก 3(1-4-4) 

  BSCFN171 ศิลปะการสรางโมเดลอาหาร 3(1-4-4) 

  BSCFN172 อาหารฟวชัน 

 

3(1-4-4) 

 



129 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

97 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธรุกิจอาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

97 

หนวยกิต 

  BSCFN173 กฎ ขอบังคับและมาตรฐาน

อาหาร 

3(3-0-6) 

  BSCFN174 การจัดการหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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 ภาคผนวก ฉ 

รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 

1.  คณะกรรมการดําเนินงาน 

1.1 รศ.ดร.อัจฉรา   ดลวิทยาคุณ ประธานกรรมการ 

1.2 

1.3 

ผศ.อําไพ   สงวนแวว 

นางชญาภา   บัวนอย 

กรรมการ 

กรรมการ 

1.4 นางสาวดลพร        วองไวเวช กรรมการ 

1.5 นางสาววรรณวิมล   พุมโพธิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

         

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  (ตามรายช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ) 

2.1 ดานวิชาการ  

 1) ผศ.ดร.จิตตะวัน   กุโบลา 

 

อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย 

2.2 ดานวิชาชีพ  

 1) นายชายกร   สินธุสัย อดีตผูอํานวยการบริหารจัดการพ้ืนท่ี สถาบันการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.) สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 2) รอยโทวิทิต   นวลตา นักโภชนากร ประจําโรงพยาบาลคายวชิรปราการ 

 3) นายเกียรติชัย   กูลศิริศรีตระกูล เจาหนาท่ีอาวุโส-ผูเชี่ยวชาญดานเบเกอรี่ สถาบันการจัดการ

ปญญาภิวัฒน 

2.3 ดานผูใชบัณฑิต  

 1) นางสาวศิริพร   สงวนแวว เจาของสถานประกอบการ 
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ภาคผนวก ช 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 

คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ 

ปรับปรุงหลักสูตร 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 

ขอ 13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

0.8 
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เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

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

อยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1;  

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        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  

2.  ช่ือ – สกุล                  นางสาวอัจฉรา  ดลวิทยาคุณ       

3. ตําแหนงทางวิชาการ      รองศาสตราจารย       

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร       

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร 2554 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คศ.ม. อาหารและโภชนาการ 2544 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศศ.บ. อาหารและโภชนาการ 2540 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

Dholvitayakhun, A., Kaewwongkhieo, T. and Kluabwang, J.  (2019).  Application of Food 

Exchange List Program for Elderly Dietary Planning.   In Proceedings of the 

International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS 2019 ) , 

13-15 March 2019. Hong Kong: Iaeng.org. 196-199. (เกณฑขอ 11) 

Dholvitayakhun, A., Kaewwongkhieo, K. and Kluabwang, J.  (2018).  Computer Program of 

Nutrition Assessment for Elderly Dietary Planning by Using Food Exchange list.   In 

The International Conference on Technology Science Social Sciences Humanities 

International Conference (TeSSHI2018), 2-3 May 2018. Malaysia: Universiti Teknologi 

MARA. 1-4. (เกณฑขอ 11) 
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อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ, จักรกฤษณ  เคลือบวัง  และธนวัชร  แกววงษเขียว. (2563). การทดสอบ

ประสิทธิภาพการประเมินภาวะโภชนาการของผูสูงอายุดวยโปรแกรมคํานวณรายการอาหาร

แลกเปลี่ยน. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “การประชุมสังคมศาสตรวิชาการ

ระดับชาติ ความม่ันคงทางอาหารสูสังคมไทยท่ียั่งยืน” ครั้งท่ี  16 , วันท่ี 24 มกราคม 2563.  

เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. หนา 393-399. (เกณฑขอ 10) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Dholvitayakhun, A., Kaewwongkhieo, T. and Kluabwang, J.  (2019).  Mobile Application 

Development of Nutrition Assessment for Elderly.  International Journal of 

Engineering Research in Computer Science and Engineering, 6( 12) .December 

2019. India: IJSR. 16-20. (เกณฑขอ 11) 

อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ, จักรกฤษณ  พลขันธ, ชยุฒย เกิดแกว, วราภรณ บุญศรี, ศศิประภา สุขกลา 

และศิริลักษณ แจมหมอ.  (2564).  การพัฒนาเสนสปาเก็ตตี้จากขาวไรซเบอรี่ผสมงาดํา โดยใช

เทคนิคการข้ึนรูปแบบเสนดวยโมเลคคิวลารแกสโตรโนมี. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.สุวรรณภูมิ, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1. ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564. นนทบุรี: มทร.สุวรรณภูมิ. 

23-33. (เกณฑขอ 10) 

อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ และวรรณวิมล  พุมโพธิ์.  (2561) การผลิตทับทิมกรอบโดยใชเทคนิคการข้ึน

รูปทรงกลมแบบแชแข็งยอนกลับ.  วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปท่ี 13 

ฉบับท่ี 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม.  49-59. (เกณฑขอ 

13) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

  -ไมมี- 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา โภชนาการเบื้องตน 

• ชื่อวิชา โภชนบําบัด 

• ชื่อวิชา หลักการประกอบอาหาร 

• ชื่อวิชา หลักการทดลองอาหาร 

• ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 “ไมมี” 
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    7.3  ประสบการณการในดานปฏิบัติการ/ดานวิชาชีพ (ถามี)  
 “ไมมี”             

 

 

                                                                (ลงชือ่)        

          (รองศาสตราจารยอัจฉรา  ดลวิทยาคุณ) 
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       ลําดับท่ี 2 

 

 

 
แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  

2.  ช่ือ – สกุล                  นางสาวดลพร วองไวเวช          

3. ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย       

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร       

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร ปร.ด. วิทยาศาสตรการอาหาร 2563 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. คหกรรมศาสตร 2552 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 2549 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

“ไมมี” 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Weerawatanakorn, M., Rojsuntornkitti, K., Pan, M.H., & Wongwaiwech, D. (2018). Some 

phytochemicals and anti-inflammation effect of juice from Tiliacora triandra 

Leaves. Journal of Food and Nutrition Research, 6(1), January. United States : 

Science and Education Publishing. 32-38. (เกณฑขอ 12) 
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Wongwaiwech, D., Weerawatanakorn, M., Tharatha, S., & Ho, C.T. (2019). Comparative 

study on amount of nutraceuticals in by-products from solvent and cold 

pressing methods of rice bran oil processing. Journal of Food and Drug Analysis, 

27(1), January. Taiwan : Food and Drug Administration, Taiwan (TFDA). 71-82. 

(เกณฑขอ 12) 

Weerawatanakorn, M., Meerod, K., Wongwaiwech, D., & Ho, C. (2019). Policosanols: 

Chemistry, occurrence, and health effects. Current Pharmacology Reports, 5(3), 

March. Switzerland : Springer International Publishing AG. 131-149. (เกณฑขอ 12) 

Wongwaiwech, D., Weerawatanakorn, M., & Boonnoun, P. (2020). Subcritical dimethyl 

ether extraction as a simple method to extract nutraceuticals from byproducts 

from rice bran oil manufacture. Scientific Reports, 10(1), December. England : 

Nature Research. 1–10. (เกณฑขอ 12) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 “ไมมี” 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา เคมีอาหาร 

• ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

• ชื่อวิชา อาหารวางและเครื่องดื่ม 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีเบเกอรี่ 

• ชื่อวิชา อาหารตะวันตก 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษ 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 “ไมมี” 

 

    7.3  ประสบการณการในดานปฏิบัติการ/ดานวิชาชีพ (ถามี)  
 “ไมมี”            

             

                                                                (ลงชื่อ)        

                 (นางสาวดลพร วองไวเวช) 
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      ลําดับท่ี 3 

 
 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  

2.  ช่ือ – สกุล                  นางสาววรรณวิมล พุมโพธิ์          

3. ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย       

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร       

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร 2558 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2555 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

 วรรณวิมล พุมโพธิ์ และอัจฉรา  ดลวิทยาคุณ. (2561). ผลของความเขมขนและเวลาในการเกิดเจ

ลของเฉากวยข้ึนรูปแบบทรงกลม. ใน: รายงานการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการและการ

ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ ครั้งท่ี 2. วันท่ี 17-

18 พฤษภาคม 2561 เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. หนา 919-923. (เกณฑขอ 10) 

วรรณวิมล พุมโพธิ์, วิษณุวัฒน คนงาม, สุริยา หลาบัววงค และภูมิใจ สะอาดโฉม. (2563). การศึกษา

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสี

อินฟราเรดไกล และการประเมินทางประสาทสัมผัส. ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติ  
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“นอรทเทิรนวิจัย” ครั้งท่ี ๖ "นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ดวยสมุนไพรไทย", วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

ตาก: วิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 30-40. (เกณฑขอ 10)  

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ และวรรณวิมล  พุมโพธิ์.  (2561) การผลิตทับทิมกรอบโดยใชเทคนิคการข้ึน

รูปทรงกลมแบบแชแข็งยอนกลับ. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม. ปท่ี 13 

ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 กรุงเทพมหานคร: ม.สยาม. 49-59. (เกณฑขอ 13) 

วรรณวิมล พุมโพธิ์, วิษณุวัฒน คนงาม, สุริยา หลาบัววงค และภูมิใจ สะอาดโฉม. (2563). การผลิต

ไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี , ป ท่ี  14 ฉบับ ท่ี  2, กรกฏาคม -ธันวาคม 2563. 

กรุงเทพมหานคร: มทร.พระนคร. 85-97. (เกณฑขอ 13) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

 “ไมมี” 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา วิทยาศาสตรการอาหาร 

• ชื่อวิชา สุขาภิบาลและความปลอดภัยในการทํางาน 

• ชื่อวิชา วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 

• ชื่อวิชา การถนอมอาหาร 

• ชื่อวิชา สรีรวิทยา 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 “ไมมี” 

 

    7.3  ประสบการณการในดานปฏิบัติการ/ดานวิชาชีพ (ถามี)  
 “ไมมี”               

             

                                                                (ลงชือ่)        

                 (นางสาววรรณวิมล พุมโพธิ์) 
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       ลําดับท่ี 4 

 

 
 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  

2.  ช่ือ – สกุล                  นางชญาภา บัวนอย          

3. ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย       

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร       

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศศ.ม. คหกรรมศาสตรศึกษา 2541 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บธ.บ. 

ศศ.บ. 

การตลาด 

ศึกษาศาสตร-คหกรรม

ศาสตร 

2555 

2538 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

อําไพ  สงวนแวว, ชญาภา  บัวนอย, พิมพภัช  โรจนบุญยนท และอัจฉรา  ดลวิทยาคุณ. (2560).  

การพัฒนาผลิตภัณฑหมูยอรสค่ัวกลิ้ง. ใน : รายงานการประชุมวิชาการและการประกวด

นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ ครั้งท่ี 1. วันท่ี 17-18 

สิงหาคม 2560 เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. หนา 119-124. (เกณฑขอ 10) 

ชญาภา บัวนอย, เอกลักษณ สุมนพันธ และประมูล บัวนอย. (2562) การสรางลวดลายบนใบตอง

สําหรับตกแตงอาหารดวยแสงเลเซอร. ใน  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “การประชุม

วิชาการระดับชาติมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี11”, ระหวางวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 

2562 เชียงใหม: มทร.ลานนา. หนา 326-334.  (เกณฑขอ 10) 
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   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

  -ไมมี- 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

    -ไมมี- 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 

• ชื่อวิชา การแกะสลักเพ่ือการตกแตง 

• ชื่อวิชา การปนจากดินไทย 

• ชื่อวิชา ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม 

• ชื่อวิชา การจัดการภัตตาคาร 

• ชื่อวิชา ศิลปะการจัดและตกแตงสถานท่ี 

• ชื่อวิชา ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 

• ชื่อวิชา สัมมนาดานธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษ 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 “ไมมี” 

 

    7.3  ประสบการณการในดานปฏิบัติการ/ดานวิชาชีพ (ถามี)  
 “ไมมี”              

             

 

                                                                (ลงชือ่)        

                 (นางชญาภา บวันอย) 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

      ลําดับท่ี 5 

 

 
แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  

2. ช่ือ – สกุล                    นางสุมลมาลย  อรรถวุฒิชัย  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย   

4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรีปทุม บธ.ม. การตลาด 2544 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บธ.บ. การตลาด 2536 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

สุมลมาลย อรรถวุฒิชัย, ยุพิน มีใจเจริญ, สมใจ  วงคเทียนชัยและ สรินยา  สภัทรานนท. (2564). “การ

พัฒนาผลิตภัณฑโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ: กรณีศึกษา กลุมโครเชตฟอรเลิฟ บานปามะมวง                 

จ. ตาก. ใน  การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 7 รูปแบบออนไลน, ระหวาง

วันท่ี   12-14 พฤษภาคม 2564. เชียงใหม: มทร.ลานนา. หนา 633-638. (เกณฑขอ 10) 

เผด็จ ทุกขสูญ สมใจ วงคเทียนชัย และสุมลมาลย อรรถวุฒิชัย. (2564) . ปจจัยสวนประสมการตลาด    

แอปพลิเคชันการสั่งซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคในอําเภอเมืองตาก. ใน  การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ รูปแบบออนไลน ครั้งท่ี 31, ระหวางวันท่ี 20-21 พฤษภาคม  

2564. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. หนา 698-699. (เกณฑขอ 10) 
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สมใจ วงคเทียนชัย, สุมลมาลย อรรถวุฒิชัย, จักรรัฎฐ ธรรมจิต, ชนกภร สุขลาภ และเผด็จ ทุกขสูญ 

(2563). “การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการใชบริการรานกาแฟสดของ

ผูบริโภคในจังหวัดตาก”. ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 9, วันท่ี 23-24 มกราคม 

2563 พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หนา 1075-1089. (ISBN (E-book): 978-616-7820-87-3). 

(เกณฑขอ 10) 

สุมลมาลย อรรถวุฒิชัย, สมใจ วงคเทียนชัย, ชนกภร สุขลาภ และจักรรัฏฐ ธรรมจิต (2560). “การศึกษา

ความสัมพันธระหวางการจัดการโลจิสติกสและผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจของภาคการเกษตรในพ้ืนท่ี

จังหวัดตาก” ในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 8, วันท่ี  

7-8 สิงหาคม 2560. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. หนา 380-391.(

เกณฑขอ 10) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

  -ไมมี- 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

           -ไมมี- 

7.  ระดับปริญญาตรี……14…….ป  

- พฤติกรรมผูบริโภค 

- หลักการตลาด 

- ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

- การวางแผนการตลาด 

- ชองทางการจัดจําหนายทางการตลาด 

- การตลาดสินคาชุมชน 

- การตลาดอิเล็กทรอนิกส 

- การจัดการธุรกิจขนาดยอมของผูประกอบการ 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท………….ป  

            -ไมมี- 

  7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

7.2.1 ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดตาก 

 

 

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

            (นางสุมลมาลย  อรรถวุฒิชัย) 
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