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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 
หลักสูตรปรบัปรุง/ใหม่  พ.ศ.  2562 

 
ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควชิา :   คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร:  25501811103437 

ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา:  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor  of  Science 
Program in  Food Industry Technology 
 

2.  ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย:     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science (Food Industry Technology) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย):  วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):  B.S. (Food Industry Technology) 
 

 
3.  วิชาเอก 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 
 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 120 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1 รูปแบบ 
                       หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)         หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

            หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี                 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
            อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลักสูตรทางวิชาการ  

 
5.3 ภาษาที่ใช ้
                  

          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 
              หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
    

  5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
                  

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
                 รับทั้งนักศกึษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย และ 
   ภาษาอังกฤษได้ 

    ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) ระบุ  
     
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   
  5.6 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

                 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 
                     ปริญญาร่วมกับสถาบัน........................................................................................ 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
  - เป็นหลักสูตร(ปรับปรุง)พ.ศ. 2562 โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  สาขาวิชา........................................  
พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ ......./..............  เมื่อวันที่  ......... เดือน ................  พ.ศ.  .......... 
  - คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ......./......... 
 เมื่อวันที่  ........ เดือน ..................  พ.ศ.  ..................... 
  - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลกัสูตรในการประชุมครั้งที่ ....../...........   
เมื่อวันที่  ......... เดือน ........... พ.ศ.  ..................... 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน (ระบุปีการศึกษาที่คาดว่าจะไดร้ับ
การเผยแพร่ว่าเปน็หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ โดย
ต้องได้รับการประเมนิคณุภาพการศึกษาในระดับดีอย่างน้อย ๒ ปี ติดต่อกัน) 
 ปีการศึกษา 2564 
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8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
 8.1 พนักงานในหน่วยงานภาคเอกชน ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในตําแหน่งต่างๆ อาทิ   
 - นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Research and Development Specialist)  
 - ผู้ตรวจสอบคณุภาพอาหาร (Food Quality Inspector)  
 - หัวหน้าฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Production Supervisor) 
 - นักวิชาการด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Officer) 
          - นักวิทยาศาสตร์ทางอาหาร (Food Scientist/Technologist) 
 - ที่ปรึกษาด้านการขายผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร (Technical Sale Advisor) 
 
 8.2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร  
                ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) 
 
          8.3 รับราชการ/พนักงานของรัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กระทรวงสาธารณสุข  และสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น  
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง และคุณวฒุิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/ อาจารยป์ระจําหลักสตูร@ 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

นายมารุจ  
ลิมปะวัฒนะ 

3102001249954 Ph.D. Food Science and Technology/The 
University of Georgia, USA/ 2550 

12 12 ภาคผนวก 

   M.Fd.Tech. Food Technology /The University of 
Newcastle, Australia/2542 

   

   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง/2537 

   

2 อาจารย์ ดร. นางสาวณฐมล  
จินดาพรรณ 

3210300950406 Ph.D. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมอาหาร)/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2555 

12 12 ภาคผนวก 

    M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2544 

   

    B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)/ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ/2539 

   

 
 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจาก
สูงสุดไป

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 
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ต่ําสุด) (เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

3 อาจารย์ ดร. นางสาวสมฤดี  
ไทพาณิชย์ 

3102201224173 Ph.D. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2559 

12 12 ภาคผนวก 

    M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2550 

   

    B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548 

   

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

นางสาวอําพรรณ  
ชัยกุลเสรีวัฒน์ 

4101500010903 M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์)/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2544 

12 12 ภาคผนวก 

   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)/ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2541 

   

5 อาจารย์ ดร. นางสาวทิพวรรณ  
จูประจบ 

3800101880984 Ph.D. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)/   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง/2557 

12 12 ภาคผนวก 

    M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)/   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง/2547 

   

    B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)/             
มหาวิทยาลัยรามคําแหง/2542  

   

 @ ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒติรงหรือสัมพนัธ์กับสาขาวชิาที่เปิดสอนโดยมีคุณวุฒิและจํานวนสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   
 * หากมีรายละเอียดมากอาจจะเสนอเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 
        มหาวิทยาลัยสยาม 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” ด้วยการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดการสร้างรายได้ระดับสูง 
และประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับ
รายได้ปานกลาง สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลก ซึ่งโมเดลประเทศไทย 4.0 นั้นเป็นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) โดยการผลักดันการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ซึ่งอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนั้น เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่
แล้วในประเทศที่เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (growth engines) และ
ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้าง
มูลค่าการค้าเป็นจํานวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะ
ถึงจุดอ่ิมตัว และมีความสามารถในการเติบตํ่า จึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาให้
กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าว องค์ประกอบที่
สําคัญประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ
สูง รวมทั้งการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Enterpreneur) ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล  
 
        11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กําหนดเป้าหมายมุ่งสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ ที่กําหนดประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญประการหนึ่งคือการเตรียมศักยภาพคนและโครงสร้าง
พ้ืนฐานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
การศึกษาแนวทางปรับปรุงความพร้อมในการทํางานของผู้สําเร็จการศึกษา สามารถนําไปสู่การเป็น
แรงงานที่ย่ังยืนสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 
 
 

12.  ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจ
ของสถาบัน 
       12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
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12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลิตนัก
เทคโนโลยีการอาหารที่มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสร้างนักเทคโนโลยีการอาหารที่สามารถบูรณาการความรู้กับการ
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และมีทักษะในการจัดการอุตสาหกรรมอาหารที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของประเทศ 

12.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสร้างนักเทคโนโลยีการอาหารที่มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็น
ต่อการทํางานและดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้านภาษาและการ
สื่อสาร การทํางานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ปัญหา การทําวิจัย และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในอุตสาหกรรม 

 

       12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 
      มหาวิทยาลัยสยามมุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือ
กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) โดยการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education, 
OBE) ที่เน้นความเชื่อมโยงกลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ มี
ทัศนคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทํางานใน
บริบทของโลกาภิวัตน์ มีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของ
วัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 
          13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

- วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 

- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ บางรายวิชา  
      

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
- วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์บางรายวิชา เช่น ชีวิตกับ 

สิ่งแวดล้อม 
    - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ ชีววิทยาทั่วไป และปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

 

        13.3  การบรหิารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอื่นๆ ในคณะที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด
ตารางเวลาเรียนและสอบ 

 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
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1.  ปรัชญา  ความสาํคญั  และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

  1.1  ปรัชญา/ความสาํคญั 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร  มุ่งจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การสอนที่เน้นบูรณาการกับการทํางานในภาคอุตสาหกรรม
อาหาร  ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ คือ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมอาหาร เป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรมที่มีสมรรถนะในโลกสมัยใหม่ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 
  1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.2.1 เป้าหมาย / Goals 
  มุ่งสร้างบัณฑิต/กําลังคนด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศที่มีความรู้ทางวิชาการ มี

ทักษะทางวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพนักเทคโนโลยีการอาหาร มีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม สามารถทํางานได้ในพหุวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดบัณฑิต “คิดได้ ทําเป็น” และมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสยาม  

 
 1.2.2 วัตถุประสงค์ / Objectives 
 โดยจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1) เป็นนักเทคโนโลยีการอาหารที่สามารถบูรณาการความรู้กับการทํางานเพ่ือแก้ปัญหา สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

2) มีทัศนคติเชิงบวก มีความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) มีจติสํานึกความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม 

3) ประกอบสัมมาชีพในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

  1.3 ผลลัพธ/์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) 
PLO 1  แสดงออกถึงการเข้าใจตนเอง ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน มีทกัษะใน

การทําปฏิบัติการ แสดงออกซึ่งทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจ มีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม 

PLO 2  มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพ แสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผล มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์พ้ืนฐานตามคู่มือปฏิบัติงาน 

PLO 3  สามารถวางแผนวิเคราะห์และนําเสนอ ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรได้ 

PLO 4  นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติจริง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัย 
 PLO 5  นําไปสู่การสร้างนวัตกรรม ทราบศักยภาพและความสามารถของตนเองในการตัดสินใจ

เข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถทาํงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ กิจกรรม หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้(ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินใน

หมวด ๗ ) 
1. แผนบูรณาการการ
เรียนกับการทํางานจริง
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

1. สร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 
  

กิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจ 

เกิดบันทึกความเข้าใจ
เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) 
หรือเกิดบันทึกข้อตกลง
เครือข่ายความร่วมมือ (MOA) 

 
 

2. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 
 

อบรม/สัมมนาความรู้
ที่เกี่ยวข้อง/นิเทศสห
กิจศึกษา/การ
ปฏิบัติงานจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) 

ร้อยละ 100 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. แผนจัดทําผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(Program Learning 
Outcome) 

จัดทําผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรร่วมกับ
กลุ่มอุตสาหกรรม 

กิจรรมจัดทําผลลัพธ์
การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตรร่วมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

เกิดผลการประเมิน 
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ
หลักสูตรร่วมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ    
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสอง

ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และหากเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้    

 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ให้

คิด 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 -  การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศกึษาที่เทียบเทา่ให้คิด 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์  หรือต้ังแต่ 30 ถึง 45  ช่ัวโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากัน 1 หน่วยกิต 
  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การศกึษาฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  และต้องมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับช่ัวโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 

    ไม่ม ี
 
2.  การดําเนนิการหลักสูตร 



 

มหาวิทยาลัยสยาม   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 10 

2.1  วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน (ระบุช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา) 
    วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. 
2.2  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

    1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
    2. ผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม หรือผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม  
 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1. ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไป
จากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม  

2. ปัญหาข้อจํากัดในการเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาของนักศึกษา
ไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เท่ากัน  

3. ปัญหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
4. ปัญหาการแคลนทุนทรัพย์ 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียน 1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะนําการ
วางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบ่งเวลา 
2. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่ดูแล 
ตักเตือน และให้คําปรึกษาแกน่ักศึกษา 

ปัญหาและข้อจํากัดในการเรียน ความรู้ พ้ืนฐาน 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาของนักศึกษา
ไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เท่ากัน  

จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ 
(ปรับพ้ืนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิชาชีพ เป็น
ต้น) 

ปัญหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  1. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกภาษาอังกฤษใน
ทุกรายวิชา  
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ปัญหาการแคลนทุนทรัพย ์ ทุน กยศ. กรอ. ทุนเรียนดี และทุนต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ....4.....ป ี
 

จํานวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
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ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะสาํเร็จ

การศึกษา 
- - - - 30 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 หน่วย : บาท 
หมวดรายรับ 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าบํารุงการศึกษา 648,000 1,296,000 1,944,000 2,526,000 2,526,000 
2. ค่าลงทะเบียน 1,430,562 2,960,563 4,652,564 5,564,565 4,682,966 

รวม 2,078,562 4,256,563 6,596,564 8,090,565 8,090,565 
หมวดรายจ่าย 2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบเงินเดือน 4,020,000 4,152,000 4,284,000 4,416,000 4,548,000 
2. งบพัฒนาอาจารย์ 165,000 165,000 220,000 220,000 275,000 
3. งบการศึกษาภาคปฏิบัติ 300,000 300,000 400,000 400,000 500,000 
4. งบพัฒนานักศึกษา 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 
5. งบบริการวิชาการ 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 
6. งบพัฒนาการเรียนการสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
7. งบพัฒนาการบริหารและระบบ
คุณภาพ 

20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 

8. งบบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
9. งบการบริหารจัดการหลักสูตร 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 

รวม 4,725,000 4,897,000 5,224,000 5,396,000 5,723,000 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
      แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
  แบบทางไกลผา่นอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
       อ่ืนๆ (ระบุ)  แบบบูรณาการร่วมกับการทํางานในสถานประกอบการ 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอก
ระบบและเพื่ อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ   พ .ศ . 2552  และประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยเรียงหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. 2545 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวม    120    หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

3.1.1  โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
           จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า                   33        หน่วยกิต       
           ประกอบด้วย 

1) ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามท่ีกําหนด จํานวน 18 หน่วยกิต ดังนี้  
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    3  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9 หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3  หน่วยกิต 

2) เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
 
3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ          

จํานวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า           81    หน่วยกิต 
  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ดังนี ้

 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       18      หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ              36       หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ                    3        หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาชีพเลือก                              8       หน่วยกิต 

          5) กลุม่วิชาประสบการณ์ภาคสนาม           16 หน่วยกิต 
 

3.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี               6       หน่วยกิต 
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3.2  รายวิชา   
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้  3 หน่วยกิต 

   *101-101     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี ้   9 หน่วยกิต 

   *101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication)  

  **@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน     3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้)  

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                    3(2-2-5) 
                               (Daily Life English)  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ                3(2-2-5) 
                     (English for Academic Study)  

3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี ้  3 หน่วยกิต 

 **101-301    ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21              3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century)    

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์ให้เรยีนรายวชิาต่อไปนี ้ 3 หน่วยกิต 

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย    3(2-2-5) 
                     (Life, Well-Being and Sports)              
 

และใหเ้ลือกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต ดังนี ้

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 
    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    
**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา    3(2-2-5) 
    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   
**101-104   การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้่านกิจกรรม                3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 
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  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว              3(3-0-6) 
   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
*101-113   ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      
101-114  จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 

 (General Psychology) 
 101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   (Introduction to Sociology) 
 101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics)    

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ      3(2-2-5) 
  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ             3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                      (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                      (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 
 101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 

 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)     3(2-2-5) 
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3.  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

   **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization)              

 **101-303   เทคโนโลยีสีเขยีวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-6)
              (Green Technology for Sustainable Development) 
    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน        3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       
*101-308   คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี      3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 

*101-311   เคมใีนชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 

*101-312   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)               
 (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม      3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น         3(3-0-6)   
   (Statistics and Probability)           
  

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน               3(2-2-5) 
   (Designing Your Dream) 
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**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต              3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์          3(2-2-5) 
  (Creative Photography) 

 
ความหมายรหัสวิชามีดังนี้ 

 รหัส 101-1xx หมายถึง กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รหัส 101-2xx หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร 
 รหัส 101-3xx หมายถึง กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 รหัส 101-4xx หมายถึง กลุ่มวิชา พลศกึษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 
 
1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชพี จํานวน 18 หน่วยกิต  

ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี ้
122-117  ชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร                 2(2-0-4)  
    (General Biology for Food Technology) 
122-118  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร               1(0-2-1) 

 (General Biology Laboratory for Food Technology) 
123-122  เคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร   2(2-0-4) 
 (General Chemistry for Food Technology) 
123-123  ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร                1(0-2-1) 
 (General Chemistry Laboratory for Food Technology) 
123-217  ชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร   2(2-0-4) 

 (Biochemistry for Food Technology) 
123-218  ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร                          1(0-2-1) 
  (Biochemistry Laboratory for Food Technology) 
124-120  ฟิสิกส์ทั่วไปสําหรบัสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร     2(2-0-4) 
  (General Physics for Food Technology) 
124-121  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร               1(0-2-1)  
         (General Physics Laboratory for Food Technology)  
125-119  แคลคูลัสสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร     2(2-0-4)
         (Calculus for Food Technology) 
126-318  สถติิและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น     2(2-0-4)
         (Basic of Statistics and Experimental Design) 

           127-103  โลกของอุตสาหกรรมอาหาร     2(2-0-4) 
                        (World of Food Industry) 
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 สําหรบันักศึกษาที่ไม่ได้จบแผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เรียนเพิ่ม) 
 *127-101  เตรียมพ้ืนฐานทางเคมีและชีววิทยา     3(3-0-6) 

 (Pre-Principles of Chemistry and Biology) 
 *127-102  เตรียมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส ์            3(3-0-6) 
      (Pre- Principles of Mathmatics and Physics) 

 (* เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)) 
 
  2. กลุ่มวิชาชพีบังคับ จาํนวน 36 หน่วยกิต  
   ให้เรียนตามรายวิชาดังนี ้

2.1 เคมีอาหาร  จํานวน 13 หน่วยกิต  
     127-221 เคมีอาหาร 1      3(3-0-6) 

    (Food Chemistry 1) 
     127-225 การวิเคราะห์อาหาร      3(2-3-4) 
                 (Food Analysis)      
     127-321 เคมีอาหาร 2                                 3(3-0-6) 

    (Food Chemistry 2) 
     127-335 ปฏิบัติการเคมีอาหาร                         1(0-2-1) 
     (Food Chemistry Laboratory) 
     127-457 เทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรส             3(2-3-4) 

         (Flavor Chemistry and Technology) 
 

2.2 จุลชีววิทยาทางอาหาร จํานวน 4 หน่วยกิต 
     127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(3-0-6) 

     (Food  Microbiology) 
     127-224 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร                    1(0-2-1) 

    (Food Microbiology Laboratory) 
 

  2.3 การแปรรปูอาหาร จํานวน 7 หน่วยกิต  
     127-323 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1                 3(3-0-6) 

     (Food Processing 1) 
     127-325 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2     3(3-0-6) 

    (Food Processing 2) 
     127-336 ปฏิบัติการกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร       1(0-2-1) 

    (Food Processing Laboratory) 
 

  2.4 วิศวกรรมอาหาร จํานวน 3 หน่วยกิต   
      127-337 วิศวกรรมอาหาร                  3(3-0-6) 

     (Food Engineering) 
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  2.5 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล จาํนวน 6 หน่วยกิต 
       127-432 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร         3(3-0-6) 

                           (Food Quality Assurance and Sanitation) 
       127-430 การประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส                     3(2-3-4) 
          (Sensory Evaluation) 
 

  2.6 การวิจัย จํานวน 3 หนว่ยกิต 
            127-421 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                3(2-3-4) 
                             (Food Product Development) 
 3.  กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ  จํานวน  3  หน่วยกิต  
       127-343  การเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6)  

        (Entrepreneurship) 
 

     4. กลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน 8 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนตามรายวิชาตอ่ไปนี ้

127-340 การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
            (Planning and Production Control in Food Industry) 
127-341 การจัดการการดําเนินงาน     3(3-0-6)

                     (Operation Management)  
127-431  โภชนศาสตร์      3(3-0-6) 

          (Nutrition)   
 127-424  เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร                3(2-3-4) 

             (Food Biotechnology) 
127-441  เทคโนโลยีของการแปรรูปผักและผลไม ้    3(2-3-4) 
    (Fruit and Vegetable Processing  Technology) 
127-442  เทคโนโลยีของธัญพืชและผลิตภัณฑ์        3(2-3-4) 

 (Cereal and Cereal Product Technology) 
127-443 เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ ์           3(2-3-4) 
    (Milk and Milk Product Technology) 
127-445  เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ประมง             3(2-3-4) 
    (Fishery Product Technology) 
127-446 เทคโนโลยีของไขมันและน้ํามันบริโภค     3(2-3-4) 

 (Technology of Edible Fat and Oil) 
127-447 เทคโนโลยีของเครื่องดื่ม                     3(2-3-4) 
    (Beverage Technology) 
127-449 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว                 3(2-3-4) 
    (Post Harvest Technology) 
127-450 พิษวิทยาทางอาหาร                       3(3-0-6) 
    (Food Toxicology) 
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127-452  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม         3(2-3-4) 
    (Fermentation  Technology) 
127-455  เทคโนโลยีเนื้อ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์      3(2-3-4) 
    (Meat, Poultry and Product Technology) 
127-456  เทคโนโลยีของลูกกวาดและช็อกโกแลต             3(2-3-4) 
    (Confectionery and Chocolate Technology) 

 127-458  วัตถุเจือปนในอาหาร                      3(3-0-6) 
 (Food Additive) 

  127-459 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซอุ่ปทานอาหาร                     3(3-0-6) 
            (Food Supply Chain and Logistics Management) 
127-460 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร     3(3-0-6) 
    (Food Packaging Technology) 

 127-461 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1          3(3-0-6) 
  (Agricultural Food product 1) 
 127-462 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1   1(0-2-1) 
  (Agricultural Food Product Laboratory 1) 
 127-463 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 2    3(3-0-6) 
           (Agricultural Food Product 2) 
 127-464 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 2   1(0-2-1) 
 (Agricultural Food Product Laboratory 2) 
 

5. ประสบการณภ์าคสนาม  จํานวน  16  หน่วยกิต 
127-490  เตรยีมสหกิจศึกษาสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร             1(0-2-1) 

  (Pre-co-operative Education for Food Technology) 
@127-492  การกําหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา   1(0-6-0) 

 (Pre-course Experience) 
@127-493  การปฏิบัติงานภาคสนามในอุตสาหกรรมอาหาร          2(0-12-0) 

 (Work Based Learning in Food Industry)  
           (@ เป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)) 

 127-494  สหกิจศึกษาสําหรบัอุตสาหกรรมอาหาร  1                       6(0-36-0) 
         (Co-operative Education for Food Industry 1) 

             127-495  สหกิจศึกษาสําหรบัอุตสาหกรรมอาหาร  2                       6(0-36-0) 
           (Co-operative Education for Food Industry 2) 

6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  6  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 
 

3.3 แผนการศึกษา 
 ให้เป็นไปตามที่คณะวิชาต่างๆกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน 
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร  หลักสูตร 4 ปี  (ภาคปกติ) 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-101      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 
101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย  3(2-2-5) 
122-117 ชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 
122-118 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร        1(0-2-1) 
123-122 เคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 
123-123   ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-2-1) 
127-103 โลกของอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-6-4) 

รวม 14(11-8-25) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-1xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 
101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
101-301    ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
124-120 ฟิสิกส์ทั่วไปสําหรับสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 
124-121 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสําหรบัเทคโนโลยีการอาหาร       1(0-2-1) 
125-119   แคลคลูัสสําหรบัเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 

รวม 17(13-8-30) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
127-492   การกําหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 1(0-6-0) 

 รวม 1(0-6-0) 
 
PLO 1  แสดงออกถึงการเข้าใจตนเอง ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีทักษะในการทําปฏิบัติการ 

แสดงออกซึ่ง ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจ มีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-3xx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ   3(2-2-5) 
127-225 การวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-4) 
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123-217 ชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4) 
123-218   ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร    1(0-2-1) 
127-323 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6) 

รวม 15(12-7-26) 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-4xx กลุ่มวิชา พลศกึษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  3(3-0-6) 
126-318 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น  2(2-0-4) 
127-221 เคมีอาหาร 1 3(3-0-6) 
127-325 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2  3(3-0-6) 
127-336 ปฏิบัติการกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร  1(0-2-1) 
127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(3-0-6) 
127-224 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1(0-2-1) 

รวม 16(14-4-30) 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
127-493 การปฏิบัติงานภาคสนามในอุตสาหกรรมอาหาร 2(0-12-0) 

รวม 2(0-12-0) 
PLO 2  มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพ แสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล มีทักษะใน
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานตามคู่มือปฏิบัติงาน 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-1xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 
 127-321 เคมีอาหาร 2  3(3-0-6) 
127-335 ปฏิบัติการเคมีอาหาร   1(0-2-1) 
127-337 วิศวกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
127-430 การประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส 3(2-3-4) 
127-432 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 3(3-0-6) 

รวม 16(14-5-29) 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-2xx กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร  3(2-2-5) 
127-460 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6) 
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127-457 เทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรส 3(2-3-4) 
127-461 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1 3(3-0-6) 
127-462 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1 1(0-2-1) 
127-490 เตรียมสหกิจศกึษาสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร        1(0-2-1) 

รวม 14(10-9-23) 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
127-494 สหกิจศึกษาสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 1 6(0-36-0) 

รวม 6(0-36-0) 
 

PLO 3  สามารถวางแผนวิเคราะห์และนําเสนอ ประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้ 

 
 
 
 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
127-495 สหกิจศึกษาสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2 6(0-36-0) 

รวม 6(0-36-0) 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
127-343   การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
127-463 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 2 3(3-0-6) 
127-464 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 2 1(0-2-1) 
xxx-xxx กลุ่มเลือกเสร ี1 3(3-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มเลือกเสร ี2  3(3-0-6) 

รวม 13(12-2-25) 
 

PLO 4  - นําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติจริง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัย 
- นําไปสู่การสร้างนวัตกรรม ทราบศักยภาพและความสามารถของตนเองในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
สามารถทํางานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  
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3.4 คําอธิบายรายวิชา 
           3.4.1  หมวดศึกษาทั่วไป  
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

*101-101   หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยนื 3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาที่ย่ังยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); 
basic principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, 
sustainable development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in 
contemporary society with SEP for sustainable development from project-based learning 
or case study 

 
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสังคมโลก  3(3-0-6) 

(Civic Literacy in Thai and Global Context)    
   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ 
ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
กระบวนการทางความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของ
ประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; 
cultural diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social 
responsibility against corruption; relationship between citizenship and developmental 
status of a country; roles and duties of individual as a Thai and global citizen 
 
**101-103 การออกแบบตนเองและบคุลิกภาพเพื่อความเปน็ผูน้ํา   3(2-2-5) 
    (Designing Your Self and Personality for Leadership) 

 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษย
สัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 
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speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; 
human relation skills; team working 

 
**101-104 การบริหารการเงนิอย่างชาญฉลาด   3(3-0-6)  
           (Smart Money Management) 

  การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วน
บุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การ
วางแผนภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพ
ทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; 
loan; tax planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for 
retirement and financial independence 

 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    3(2-2-5)  
  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและ
การเสริมทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การ
สื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรม
บริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนา
ชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among 
learners and community members; techniques and enhanced skills in approaching 
community engagements, community participation, social and life skills, communication; 
service learning; project development and implementation for community development 
and services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 
dimensions of sustainable community development in the 21ST century  

 
**101-106 กฎหมายและการเมืองใกลตั้ว 3(3-0-6)  
  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน 
อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และ
กฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as 
Civil Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws 
related to current social situations 
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101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6)  
  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ 
ปัญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ความสําเร็จในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through 
religious teachings; application for successful working and peaceful living with others 

 
101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5)  
   (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   
  หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกล
ยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; 
analytical thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate 
thinking; applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; 
integrative thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills 
approaching to various resources for lifelong self development   
 
*101-109 มนุษยสัมพนัธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)  
   (Human Relations and Personality Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพ่ือการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรม
ที่เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทํา
ผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่
ชัดเจนและใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for 
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and 
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social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to 
improve personality and fit circumstances; speech improvement through correct 
pronunciation and proper use of language to fit circumstances 
 
*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจําวนั  (Psychology in Daily Life) 3(3-0-6)  
  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและ
การปรับตัว  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; 
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; 
mental health and adjustment 
 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World) 3(3-0-6)  
  การเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก 
กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของ
โลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก 
พัฒนาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของ
อาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high 
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges 
of  Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; 
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-
cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  
 
*101-112 อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies) 3(3-0-6)  
  อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ 
การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; 
modern age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding 
masterworks of fine arts in each era; historical background and cultural heritage of 
Thailand and neighboring countries in ASEAN  
*101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills) 3(2-2-5)  
  คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็น
สําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    
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  Value of education; learning methods for success in higher education;  
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology;  
analytical thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time 
management 

 
101-114  จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology) 3(3-0-6)  
 แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของ
วิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรบัรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลกิภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิต
และการพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, 
objectives of the subject and values of the practice; sensation and perception; 
motivation; learning; personalities and individual differences; emotions; development of 
each step of life; intelligences and measurement; psychological disorders; mental health 
development; self understanding and development 
 
101-115  สังคมวิทยาเบือ้งต้น  (Introduction to Sociology) 3(3-0-6)  
   อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสงัคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลใน
สังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสรา้งของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการ
ทํางาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลาํดับ ความเจริญทาง
เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people 
in society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; 
attitudes towards working; good human relationships; the importance and evolution of 
institutes by ranking; technology progress and population change 
 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics) 3(3-0-6)  
  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุน
และปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่าง
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิง
เปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource 
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and 
supply of products and services of product factors in the complete and incomplete 
competitive market; production factors and determination of production factors by 
shortening in terms of comparative cost 
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กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 
*101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)  3(2-2-5)  

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษา 
ในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์
สารที่อ่าน หลกัการใช้ภาษาในการเขียนในรปูแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening 
comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing 
and analyzing messages; principles of writing in various forms 
 
*101-202   ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ  (Thai Language for Presentation) 3(2-2-5)  

การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 
        Using Thai language to present information in various situations such as 
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 
presentation reliable information by using the right and effective communication channel 
for learning and work 
 
**@101-203   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรบัพืน้  (English for Remediation) 3(2-2-5)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้ 
  คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่าง
ง่ายในระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and 
answer and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน (English for Remediation) 
 
**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (Daily Life English)       3(2-2-5)  
  คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อ
ในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
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  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา    
      101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว  
 
**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5)  
                    (English for Academic Study)  

วิชาบังคับก่อน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 
การฝึกทักษะทีจ่ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การ

เขียน และคําศพัท์ 
  Practice essential skills in relation to academic study; listening 
comprehension, oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary  
  
**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเสนอแบบมืออาชพี 3(2-2-5)  
   (English for Professional Presentation)  

หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, 
and expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, 
business presentation, and job interview 

 
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน  3(2-2-5)  
   (English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพื่อการสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกบัเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึก
เทคนิคที่เป็นประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, 
reading and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL 
examination; practice useful examination techniques 

 
 
 
 

**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอรส์าํหรับทุกคน 3(2-2-5)  
   (Computer Coding for Everyone) 
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  ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเขียนโปรแกรม การติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การ
รับข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบ
รารี่ทางคณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE 
tools;  Library installation; executing from command line; data type and variable; simple 
input and output; selection statement usage; looping statement usage; function 
definition; math and graphic library and graphic application 
 
101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1) 3(2-2-5)  
  สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 300 คาํ และสํานวน
ต่าง ๆ อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and 
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis 
on correct pronunciation 

 
101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2) 3(2-2-5)  
 วิชาบังคับก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีน
ด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; 
Chinese conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 
 
101-211 ภาษาญี่ปุน่ 1  (Japanese 1) 3(2-2-5)  
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิ
ราคานะและคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; 
Japanese phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension 
at sentence level; writing using Hiragana and Katakana characters  
 
101-212 ภาษาญี่ปุน่ 2  (Japanese 2) 3(2-2-5)  
  วิชาบังคับก่อน : 101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซอ้นขึ้น คําศัพท ์และ สํานวน
อย่างง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and 
simple expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about 
everyday life  
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101-213 ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1) 3(2-2-5)  
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพทท์ี่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar 
structures; vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple 
conversations for daily communication 

 
101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2) 3(2-2-5)  
  วิชาบังคับก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บท
สนทนาอย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ ใช้ในชี วิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุ เฉทเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 
everyday life using simple expressions 

 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

**101-301    ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5)  
     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การ
ให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การ
สร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern 
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and 
social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online 
financial transactions; online purchase through e-commerce services; e-government 
services; digital society balancing; office application usage; info graphic creation; digital 
marketing 
 
**101-302 วิทยาการข้อมลูและจนิตภาพ 3(2-2-5)  
    (Data Science and Visualization) 
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ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยแอพลิเคชัน 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness 
of sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 
applications 
 
**101-303 เทคโนโลยสีีเขยีวเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 3(3-0-6)  
             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลด
ของเสีย  ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; 
product life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental 
impacts using modern technologies 

 
**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม ่        3(3-0-6)  
   (Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การ
สํารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การ
ออกแบบการแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด 
หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and 
start up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; 
product-market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

 
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิง่สาํหรับทุกคน   3(2-2-5)  
 (Internet of Thing for Everyone) 

 ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายใน
และการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

 
 
 

**101-306 ห้องทดลองทีมี่ชีวิตเพื่อความยั่งยืน     3(2-2-5)  
    (Living Lab for Campus Sustainability) 
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หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและ
พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an 
innovative scalable model for the effective project based implementation and 
knowledge transfer; project management emphasized on designing and developing 
buildings for sustainably energy saving 

 
*101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology) 3(2-2-5)  
  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ 
ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสือ่
ประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นขอ้มูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การ
สร้างเว็บเพจเบ้ืองต้น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 
implementation; developing basic Webpage 

 
*101-308  คอมพิวเตอรส์าํหรับการศึกษาและการทํางาน  3(2-2-5)  
  (Computer for Studies and Works)       
  หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้
โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรม
นําเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; 
algorithm and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer 
careers and certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; 
software presentation  
 
*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment) 3(3-0-6)  
  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะ
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural 
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and 
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impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of 
biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following 
philosophy of sufficiency economy 
 
*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  (Healthy Diet) 3(3-0-6)  
  ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร 
อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การ
ปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความ
มั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและ
ทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ   

Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy;  
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food 
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition 
labels; food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; 
food innovation and marketing direction of healthy diets 
 
*101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน  (Chemistry in Daily Life) 3(3-0-6)  

ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญ 
ในชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมี
ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; 
detergents and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; 
chemical prevention and alleviation 
 
*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6)  
   ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้น
ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; 
application of mathematics for statistical interpretation; application of fundamental 
mathematics for problem solving and decision making in daily life 
 
*101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน   (Statistics in Daily Life)  3(3-0-6)  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลสว่นตัว บัญชี
รายรับรายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบ้ืองต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานาย
ผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ 
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     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily 
income and expenses account, business record; basic statistics and probability; 
application of basic statistics in daily life for decision making: spending planning, 
predictive investment, and weather forecast 
 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization) 3(3-0-6)  
  หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็น
ฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการ
ของความเป็นไปได้ทางสถิติเบ้ืองต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking system 
with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; 
numbering system and development of basic statistic possibilities; fundamental 
knowledge of logical numbers  
 
*101-315 สถิติและความน่าจะเปน็   (Statistics and Probability) 3(3-0-6)  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะ
ของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสดัส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 
 
 

กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  
  

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5)  
   (Life, Well-Being and Sports)           

  สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้าง
เสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกาย
ที่มีต่อระบบต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลัง
กายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage 
life; health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, 
medication, cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of 
physical exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices 
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**101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต   3(3-0-6)  
 (Art and Music Appreciation)    

ความรู้ เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม 
ประติมากรรม  นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ 
ความซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะ
ในชีวิตประจําวัน และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและ
สร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, 
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; 
aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value 
of arts as a tool to sustain the human mind 

 
**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม   3(3-0-6)  
 (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์
ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและ
ค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็น
ไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; 
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; 
ways of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and 
dissemination of Thainess 

 
**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน   3(2-2-5)  
  (Designing Your Dream)  

ฝึกทักษะต้ังประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐาน
และให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม 
สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration 
and ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data 
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data 
gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to 
enhance lifelong learning skills 
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**101-405 โยคะ สมาธิ และศลิปะการดาํเนนิชีวิต  3(2-2-5)  
    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ 
การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อ
ควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและ
ศิลปะการดํารงชีวิต 
    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga 
practicing; yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga 
asanas; pranayama; meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation 
before yoga practicing; recommendations and precautions for yoga practicing; equipment 
for yoga practicing; holistic health concept and art of living 
 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสรา้งสรรค ์ 3(2-2-5)  
    (Creative Photography) 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง 
สมดุลของภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera 
and other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual 
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera 
angle, balance, photographic creation and perspective 

 
      * รายวิชาปรับคําอธิบายใหม่   ** รายวิชาใหม ่
 
 
 
3.4.2  หมวดวิชาเฉพาะ   

 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
 

127-101  เตรียมพื้นฐานทางเคมีและชีววิทยา      3(3-0-6) 
 (Pre-Principles of Chemistry and Biology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การวัดผล :  ผา่น (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 

เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) สําหรับนักศึกษาที ่
ไม่ได้จบแผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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  สารเคมีในเซลล์สิ่งมีชีวิต เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การเจริญเติบโตและการแบ่ง
เซลล์ สารพันธุกรรม และกฎของเมนเดล รวมถึงโครงสร้างและการทํางานของพืชและสัตว์ หลักการ
พ้ืนฐานทางด้านเคมี เช่น สสาร พลังงาน และการวัด อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สถานะของสสาร 
สมการเคมี สารละลาย  

  Chemicals in living cell, cell and cell components, cell growth and cell 
division, genetic materials and Mendel’s law including of structures and functions of 
plant and animal. Basic principle of chemistry, such as energy and measurement, atom 
and Periodic table, chemical bonding, state of matter, chemical equations, solutions. 

 

127-102  เตรียมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และฟสิิกส ์    3(3-0-6) 
     (Pre- Principles of Mathmatics and Physics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) สําหรับนักศึกษาที่ 

ไม่ได้จบแผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  พืชคณิตของจํานวน พหุนามและพืชคณิตของพหุนาม การแก้สมการ ฟังก์ชันและการหา
ค่าฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรม ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองต้น เวกเตอร์ หน่วย การเคล่ือนที่แบบต่างๆ 
เสียงและการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

Algebraic number, polynomial and polynomial algebra, solving equations, 
function and function determination, sequence and series, probability and basic of 
statistics, vector, unit, various types of motion, sound and hearing, lightand vision, 
electricity and magnetic, atomic physics, nuclear physics 
 

 
 
122-117  ชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร      2(2-0-4) 
    (General Biology for Food Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

  ความสัมพันธ์ของอาหารกับศาสตร์ทางชีววิทยา สารอินทรีย์ในร่างกายและการรักษา
สมดุล องค์ประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์และการเสื่อมอายุของเซลล์ กรรมพันธ์ุและการถ่ายทอด ได้แก่ 
เบาหวาน มะเร็ง โครงสร้างและความหลากหลายของชนิดพันธ์ุใน พืช  สัตว์ และจุลินทรีย์ และการสร้าง
พลังงานของสิ่งมีชีวิต การย่อยและดูดซึมสารอาหาร สารพิษและการกําจัดสารพิษในร่างกาย  
  Food connection to biology, organic compounds and homeostasis, 
components of cell, cell division and aging, heredity and transmission etc., diabetes and 
cancer, structure and diversity in plants, animals and microorganisms, bioenergetics of 
organisms, digestion and absorption of nutrients, toxins and detoxification in body. 
 
122-118  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปสาํหรบัเทคโนโลยีการอาหาร     1(0-2-1) 
             (General Biology Laboratory for Food Technology)     
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
           ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา 122-117  ชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร  

ได้แก่ ศึกษาส่วนประกอบและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ ลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์ การลําเลียง
สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ สมบัติทางเคมี-กายภาพของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเมตาบอลิสมที่สําคัญ ได้แก่ 
การสังเคราะห์แสง การหายใจระดับเซลล์ สารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความ
น่าจะเป็น การแบ่งเซลล์ การทดสอบหมู่เลือดและการลําเลียงเลือด รวมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศ 

          A study of experiments related to 122-117  General Biology Laboratory for 
Food Technology, study on microscope components and usage, cell and cell 
components, cell transportation, physical and chemical properties of biomolecules, 
metabolism pathway such as photosynthesis and cell respiration, genetic materials, 
probability of gene expression and regulation, cell division, blood group (ABO) testing and 
blood circulation including diversity of organism and ecosystem.     
 
123-122  เคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร      2(2-0-4) 
           (General Chemistry for Food Technology)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  สสารและการวัด อะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว 
ของแข็ง ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดและเบส อุณหเคมี และเคมี
อินทรีย์  

  Matter and measurement, atoms and properties of the elements in the 
Periodic table, chemical bonding, gas, liquids, solids, stoichiometry, solutions, chemical 
kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, thermochemistry and organic chemistry 
and practices of related knowledge. 
 
123-123  ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร       1(0-2-1) 

(General Chemistry Laboratory for Food Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     
              ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา 123-122  เคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร  
ได้แก่ การใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเคมี การวัด การเตรียมสารละลาย ปริมาณสาร
สัมพันธ์ สมดุลเคมี การแยกและการทําให้สารอินทรีย์บริสุทธ์ิ สมบัติของสารอินทรีย์     
    A study of experiments related to 123-122  General Chemistry Laboratory 
for Food Technology, lab equipment and glassware usability in chemical laboratory, 
measurements, solution preparation, stoichiometry, chemical equilibrium, separation and 
purification of organic compounds, properties of organic compounds.compounds, 
hydrocarbons, benzene, aromatics, alcohols, phenols, aldehydes and ketones, 
separations, and purification of organic compounds. 
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123-217  ชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร     2(2-0-4) 
            (Biochemistry for Food Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 122-117  ชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร,  
  123-122  เคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร  

  ความรู้ทั่วไปทางชีวเคมี ศึกษาโครงสร้าง สมบัติทางเคมี-กายภาพ และหน้าที่ของสาร 
ชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลิอิก ประเภทและการทํางานของเอนไซม์และ
โคเอนไซม์ เมทาบอลิสมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ชีวสังเคราะห์ของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน  
พันธุวิศวกรรม ตลอดจนบทบาทของโภชนาการต่อการดํารงชีวิต 

  Biochemical general knowledge; study structures, physico-chemical 
properties and functions of biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein and nucleic 
acid, types and properties action of enzymes and coenzymes, metabolism of various 
biomolecules, biosynthesis of DNA, RNA and protein, genetic engineering including roles 
of nutrition on life style and practices of related knowledge. 
 
123-218  ปฏิบัติการชีวเคมสีําหรบัเทคโนโลยีการอาหาร                      1(0-2-1) 
             (Biochemistry Laboratory for Food Technology)   
วิชาบังคับก่อน : 122-118 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 
                    123-118 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 
          ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา 123-217  ชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ 
การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก รวมทั้งศึกษาการใช้เทคนิค
ต่างๆ ที่ใช้ในงานด้านชีวเคมี เช่น โครมาโตกราฟฟี สเปกโตรโฟโตเมตรี และการสกัดดีเอ็นเอ เป็นต้น 

A study of experiments related to 123-217 Biochemistry for Food  
Technology,  study on chemical reactions of carbohydrate, protein lipid and nucleic acid, 
including study of the various techniques used in biochemistry e.g. chromatography, 
spectrophotometry and DNA extraction, etc. 

 
124-120  ฟิสิกส์ทั่วไปสําหรับสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร    2(2-0-4) 
              (General Physics for Food Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

        มิติและหน่วย แรง งาน พลังงาน สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และการถ่ายเทความร้อน คลื่นเสียง แสง สี กัมมันตภาพรังสี ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่นไมโครเวฟ โดยเน้นที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางอาหาร  

  Dimensions and units, force, work, energy, mechanical properties of 
matter, fluid mechanics, heat and heat transfer, sound wave, light, color, radioactivity, 
electricity, magnetic, microwave by focusing on the food technology and practices of 
related knowledge. 
 
124-121  ปฏิบัติการฟสิิกสท์ั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร                           1(0-2-1) 
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 (General Physics Laboratory for Food Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา 124-121 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสําหรับเทคโนโลยี
การอาหาร  ได้แก่ ทําการทดลองเกี่ยวกับการวัด การเคลื่อนที่ กฎของนิวตัน สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิง
เส้น กฎของบอยล์ ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ  แม่เหล็ก และ ทัศนศาสตร์เชิงประยุกต์ 

A study of experiments related to 124-121 Biochemistry for Food 
Technology, experiments on measurement, motion, Newton’s law, linear thermal 
expansion, Boyle’s law, direct current, alternative current, magnetic and application of 
optics. 
 
125-119  แคลคลูัสสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร   2(2-0-4)              
     (Calculus for Food Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
  ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ และเทคนิคการหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ 
และการประยุกต์ 
  Limits and continuity, derivatives, integrals and technique of integration, 
differential equations and application. 
 
126-318  สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน้                            2(2-0-4) 
            (Basic of Statistics and Experimental Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
            ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การทดสอบสมมติฐานที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง แผนแบบการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ แผนแบบการทดลองแบบสุ่ม
อย่างสมบูรณ์ภายในบล็อก และแผนแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 
 Basic statistics, descriptive statistics, statistical hypothesis testing, linear 
regression analysis, non-parametric methods, an introduction to experimental design, 
completely randomized design (CRD), randomized complete block design (RCBD), 
factorial design. 
 
127-103  โลกของอุตสาหกรรมอาหาร (World of Food Industry)  2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารต่อเศรษฐกิจ  สุขภาพ  และความมั่นคง
ทางอาหารที่ย่ังยืนของประชากรโลก ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทอุตสาหกรรมอาหาร แหล่ง
วัตถุดิบ การแปรรูป กระบวนการผลิตอาหาร และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต   
  Role and importance of the food industry toward the economy, health 
and sustainable food security of the world population including basic knowledge of the 
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food industry, raw materials sources, food processing, food production process and the 
future trends of the food industry  
 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
1. กลุ่มเคมีอาหาร 
 

127-221 เคมอีาหาร 1 (Food Chemistry 1)      3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 123-217  ชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 
  โครงสร้าง และสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบในอาหาร ได้แก่ น้ํา โปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน และรงควัตถุ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหาร คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้สารเคมีบางชนิดในอาหาร สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เรื่อง
ปัจจุบันของสถานการณ์โภชนศาสตร์ในระดับสากลและประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเคมีอาหาร 
  Structural and chemical properties of food components such as water, 
protein, fat, carbohydrates, minerals, vitamins and pigments, chemical reaction of food 
during production and storage, properties and applications of some chemicals in foods, 
food Allergens, current issues of global and local nutrition situation of related food 
chemistry 
 
127- 321 เคมีอาหาร 2 (Food Chemistry 2)     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 127-221 เคมีอาหาร 1 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ธัญพืช ผักและผลไม้ 
นม ไข่ เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์ น้ํามันบริโภค เครื่องดื่ม ลูกกวาดและช็อกโกแลต และ
เอนไซม์ทางอาหาร เป็นต้น วัตถุกันเสีย และสารพิษในอาหาร 
    Physicochemical changes in foods and food products such as cereals, 
fruits and vegetables, milk, eggs, meat, poultry fishery and their products, edible oils, 
beverages, confectionery, food enzymes, etc., food preservatives and food toxins 
 
127-335  ปฏิบัติการเคมีอาหาร  (Food Chemistry Laboratory)  1(0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

ฝึกปฏิบัติ การตรวจวิเคราะห์และติดตามปฏิกิริยาเคมี สารออกฤทธิ์สําคัญ องค์ประกอบ 
ของอาหารระดับโมเลกุล คณุค่าทางโภชนาการของอาหาร ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของอาหาร การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีความซับซ้อนเพื่อการวิเคราะห์ และการตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร  
  Practices on chemical analysis and monitor of chemical reactions, 
important active ingredients, molecular food compositions, nutritional assessment of 
foods, chemical reactions related to food characteristics, using sophisticatedly 
equipments and tools for analysis and quality inspection of foods 
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127-225   การวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis)    3(2-3-4) 
วิชาบังคับก่อน : 123-122  เคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 
  อธิบายหลักการสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร 
สมบัติทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของอาหาร การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ และการ
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของอาหาร การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผล และ
ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Explaining the principles of sampling, preparation of samples, analytical 
methods for food constituents, food chemistry and food physics, using equipments and 
tools for basically analysis and quality inspection of foods, using statistical program for 
analyzing and interpreting and practices of related knowledge 
 
127-457  เทคโนโลยีและเคมีของกลิน่รส       3(2-3-4) 

   (Flavor Chemistry and Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 127-321 เคมีอาหาร 2   
 เทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรสเป็นสหวิทยาการทั้งทางด้านเคมี จิตวิทยา และประสาท
วิทยาของการรับรู้กลิ่นรส วิชานี้มุ่งศึกษาความรู้โดยทั่วไปทางเคมีของกลิ่นรส และการประยุกต์ใช้ กลไก
การรับรู้กลิ่นรสของมนุษย์ สารเคมีสําคัญที่ให้ลักษณะเฉพาะตัวของกลิ่นรสอาหาร การเปลี่ยนแปลงของ
กลิ่นรสจากกระบวนการผลิต การแปรรูป และการเก็บอาหาร การเรียนรู้เทคนิคสกัดแยก และวิเคราะห์
กลิ่นรสจากอาหาร รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตหรือสังเคราะห์กลิ่นรสอาหาร พร้อมทั้งปฏิบัติการและดูงาน
นอกสถานที่ 
  Flavor chemistry and technology is a multidisciplinary area of study: 
chemistry, psychology and neurology of flavor perception. This course is designed to 
provide a broad introduction to the area of flavor chemistry and application including 
the mechanism of human flavor perception, character and impact chemical compounds 
of aroma in food system, flavor deterioration from food processing and storage, 
technique of flavor extraction and analysis and flavor production technology as well as 
hands-on experience in laboratory and flavor factory visit 
 
2. กลุ่มจุลชีววิทยาทางอาหาร 

 

127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร  (Food  Microbiology)    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 122-117  ชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร               
  การจําแนกจุลินทรีย์ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์  การควบคุมจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่มีบทบาทความสําคัญต่ออุตสาหกรรม
อาหาร การเน่าเสียของอาหาร หลักในการถนอมอาหาร  การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 
กระบวนการหมัก การผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก อาหารเป็น
พิษจากจุลินทรีย์ มาตรฐานอาหารและการควบคุมทางด้านจุลชีววิทยา   
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Classification of microorganisms, microbial growth, factors affecting 
microbialgrowth, control of microorganisms, role of microorganisms in food industries, 
food spoilage affected by microorganisms, principles in food preservation, microbial 
screening for industrial, fermentation process, food microorganism production for 
industrial, food fermentation, poisoning microorganisms, food standard and 
microbiological control 
 
127-224 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology Laboratory)  1(0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี            
  ปฏิบัติการสอดคล้องกับรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษา
ลักษณะรูปร่างของเซลล์ เทคนิคการทําให้ปราศจากเชื้อ การทําให้ได้เซลล์บริสุทธ์ิ การเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อ การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหาร 
ปริมาณแบคทีเรียมาตรฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร การตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ําและอาหาร 

Laboratory related to food microbiology such as study of morphological 
microorganisms by microscope, aseptic technique, pure culture technique, medium 
preparation, determination of viable count technique in food, determination of types and 
food borne diseases microorganism, standard of bacterial content in food microbiology, 
coliform bacterial and detecting methods. 
 
 
 
 
 
3. กลุ่มแปรรูปอาหาร 
 
127-323 กรรมวิธีการแปรรปูอาหาร 1 (Food Processing 1)   3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน : 124-120  ฟิสิกส์ทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 
           ทฤษฎีและหลักการของการถนอมและแปรรูปอาหาร ได้แก่ ความหมายของปฏิบัติการ
เฉพาะหน่วย กระบวนการแปรรูปแบบกะและต่อเนื่อง การเตรียมวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป การถนอม
อาหารโดยใช้น้ําตาล เกลือ รมควัน การลดขนาด การแยกทางกล การผสมและขึ้นรูปอาหาร การลวก การ
แลกเปลี่ยนความร้อน การพาสเจอไรส์ การสเตอไรส์และยูเอชที การกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ การอบ 
การย่าง และการทอด  
     Theory and principles of food process and preservation, definition of unit 
operation, batch and continuous processing, material preparation for processing, 
preservation using sugar, salt and smoke, size reduction, mechanical separation, food 
mixing and forming, blanching, heat exchange, pasteurization, sterilization and UHT, 
processing establishment, baking, roasting and frying 
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127-325  กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2 (Food Processing 2)     3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน : 127-323 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1 
   หลักการและเทคนิคของกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การอบแห้ง การแช่เย็น การ
แช่แข็ง การทําให้เข้มข้น การใช้รังสี ไมโครเวฟและอินฟราเรด การแยกโดยใช้เมมเบรน การดันผ่านเกลียว 
กระบวนการให้ความร้อนแบบโอมห์มิค การใช้ความดันสูง ภาชนะบรรจุอาหาร การบรรจุและปิดผนึก
ภาชนะบรรจุ และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอื่นๆ ที่ทันสมัย 
               Principles and techniques of food process such as drying, chilling, freezing, 
concentration, irradiation, microwave and infrared, membrane separation, extrusion, 
ohmic heating, high pressure, food package, filling and sealing of food container and 
others related novel techniques. 
 
127-336  ปฏิบัติการกรรมวธิีการแปรรูปอาหาร (Food Processing Laboratory) 1(0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี  
  ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับรายวิชากรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1 และ 2 เช่น การเตรียม
วัตถุดิบก่อนการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารโดยใช้น้ําตาล เกลือ รมควัน การลดขนาด การแยกทาง
กล การผสมและขึ้นรูปอาหาร การลวก และการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน เป็นต้น  
     The practical work in accordance with the lecture of food processing 1 
and 2, i.e., raw materials preparation, preservation using sugar, salt and smoke, size 
reduction, mechanical separation, food mixing and forming, blanching and thermal 
processes.  
 
4. กลุ่มวิศวกรรมอาหาร 
127-337 วิศวกรรมอาหาร  (Food Engineering)     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 124-120 ฟิสิกส์ทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร และ 125-119  แคลคูลัสสําหรับ
เทคโนโลยีการอาหาร           

หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมอาหาร หน่วยและการเปลีย่นหน่วย  สมดุลมวลสารและ
พลังงาน การไหลของไหล การถ่ายเทโมเมนตัม การถ่ายเทมวลและความร้อน และการคํานวณที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการเฉพาะหน่วยที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร เช่น การทาํแห้ง การแช่แข็ง การระเหย การ
แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น  

      Fundamental principles of food engineering-unit and unit conversion, mass 
and energy balance, fluid flow, momentum transfer, mass and heat transfer. Theory and 
operation of equipments used for food processing including related calculation; for 
example, drying, freezing, evaporation, heat exchanger.  

 
5. กลุ่มการประกันคุณภาพและสุขาภิบาล       
 
127-430 การประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส     3(2-3-4)  
            (Sensory Evaluation of Food) 
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วิชาบังคับก่อน : 126-318 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 
 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารและการรับรู้ของมนุษย์ หลักการและวิธีการ
ประเมินลักษณะประจําและความชอบของอาหารโดยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่าง การทดสอบเชิง
พรรณนา การทดสอบความชอบและการยอมรับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ การออกแบบวิธี
ทดสอบและแนวปฏิบัติที่ดี การวิเคราะห์ผลทางสถิติและปฏิบัติการที่เกี่ยวขอ้งกับวิธีการทดสอบแบบต่างๆ 
 Sensory characteristics of food and human perception, principles and 
procedures for assessing food attributes and hedonic properties including difference 
tests, descriptive tests and affective tests, factors impacting sensory judgments, test 
design and good practices, statistical analysis of data and practical works pertinent to 
various types of tests 
 
127-432 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร          3(3-0-6)         

  (Food Quality Assurance and Sanitation) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จลุชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2,  
                   127-325 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2 
 ขั้นตอนและมาตรการดําเนินการสําหรับการประกันคุณภาพ หลักการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ปัจจัยคุณภาพและการตรวจวัดคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ  
ความปลอดภัยของอาหาร โปรแกรมการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร กฎหมายอาหาร หรือข้อกําหนด 
หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดทําระบบประกัน
คุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
 Regulations and standards involving for quality assurance. Quality control of raw 
materials, production process and product. Quality factors and quality measurement. The 
statistics used in quality control. Food safety. The food sanitation, law, food or any rules 
or standards for food products, both domestically and internationally. Preparation of 
quality assurance systems for the food industry. 

 
6. กลุ่มวิจัย 
127-421 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development)  3(2-3-4) 
วิชาบังคับก่อน : 126-318 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น, 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร,  
                    127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2 
 ความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การสร้างนวัตกรรมอาหาร
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การกลั่นกรองและคัดเลือกแนวความคิด การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสม วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ตลาด กระจายสินค้า  
และการขายเชิงพาณิชย์ 
 Importance of agricultural product development, development and 
process of innovative product, such as product idea concept and product concept 
screening, product prototype design, product optimization, analysis and examination of 
products including marketing analysis, distribution and commercial sales 
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กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ 

 
127-343 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

ความหมายของธุรกิจ ทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสําเร็จ  
หลักการพ้ืนฐานของการเริ่มต้นและการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจ การจัดหาเงินทุน การทําบัญชี 
การทําการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารรวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง  

Meaning of business, skills necessary to succeed as an entrepreneur, 
fundamentals of starting and operating a business, development of a business plan, 
funding a business, accounting, marketing food products and related services.  
 
 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 

127-431  โภชนศาสตร์ (Nutrition)       3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 123-122  เคมีทั่วไปสําหรบัเทคโนโลยีการอาหาร 
          เรื่องปัจจุบันของสถานการณ์โภชนาการในระดับสากลและประเทศไทย เป้าหมายแห่ง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ  ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการ
และค่าอ้างอิงมาตรฐาน ระบบการย่อยและดูดซึมของร่างกาย บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารต่อ
ร่างกาย การจัดแผนบริโภคและเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชันและเภสัชโภชนภัณฑ์ โภชนาการ
กับการเกิดโรค ผลกระทบของการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางโภชนาการ 
 Current issues of global and local nutrition situation, Sustainable 
Development Goal of United Nations related to nutrition, dietary requirements and 
reference standards, human digestive system and absorption,  roles and function of 
nutrients for human body, dietary planning and food choices for health,  functional foods 
and nutraceuticals, nutrition-related diseases, effects of processing and storage on 
nutritional quality. 
 

 
127-340 การวางแผนและควบคุมการผลติในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร     3(3-0-6) 
            (Planning and Production Control in Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 126-318  สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น และ  
                    127-323  กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1  

การออกแบบและวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต แผนภูม ิและแผนภาพ
การไหลของวัสดุและกระบวนการ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาและจัดซื้อ การ
จัดการสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การศึกษาและออกแบบงาน การบริหารงานความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย 
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Plant layout and design, production planning and design, flow chart and 
flow diagram of material and process, logistics and supply chain management, 
purchasing, warehouse management, product distribution, safety and occupational 
management 
 
127-341 การจัดการการดําเนนิงาน      3(3-0-6)  
           (Operation Management)  
วิชาบังคับก่อน:  126-318 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น และ  
                    127-323 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1  
                     ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน การบริหารโครงการ การพยากรณ์สมรรถภาพ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบห่วงโซ่อุปทาน การวางผังและทําเลที่ต้ังสถานที่ 
การวัดและออกแบบงาน การวางแผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการตารางงาน การควบคุมคงคลัง 
การบริหารและควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 

          Operations strategy, project management, forecasting a capacity, product 
design and manufacturing process Selection, supply chain design, facility layout and 
location, job design and measurement, operations planning and schedule management, 
inventory control, quality management and control, productivity improvement  

 
127-424  เทคโนโลยชีีวภาพทางอาหาร  (Food Biotechnology)   3(2-3-4) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
 ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพ  กระบวนการผลิตสารชีวภาพ ซึ่งได้จาก
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม การนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของการนําไปใช้ดังกล่าว สิทธิบัตรและกฎหมายทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ดูงานนอกสถานที่ 

 Definition and scope of biotechnology, production process of bio-products 
from plants, animals and microorganisms, genetic engineering, utilization of 
biotechnology  in food industry, patents and laws related to biotechnology, field trip 
 
 
127-441  เทคโนโลยีของการแปรรูปผักและผลไม้        3(2-3-4) 
             (Fruit and Vegetable Processing Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
 ชนิดของผักและผลไม้และคุณภาพที่เหมาะสมต่อการแปรรูป คุณค่าทางโภชนาการ การ
เตรียมวัตถุดิบ การใช้น้ําตาลและเกลือในการแปรรูป การทําผลไม้บรรจุกระป๋อง แช่แข็ง ทําแห้ง การดอง 
เป็นต้น การบรรจุหีบห่อและมาตรฐานการส่งออก พร้อมทั้งปฏิบัติการและดูงานนอกสถานที่ 
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 Varieties and qualities of fruits and vegetables suitable for food processing, 
nutritional values of fruit and vegetables, preparation of raw material, use of sugar and 
salt for fruits and vegetables processing, fruit canning, freezing, drying, fermentation, 
packaging and standards of vegetables and fruits for export including laboratory practice 
and field trip 

 
127-442 เทคโนโลยีของธัญพืชและผลิตภัณฑ์           3(2-3-4) 

  (Cereal and Cereal Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 

ความรู้เบื้องต้นและความสําคัญของธัญพืช  การแบ่งชนิดของธัญพืช การเสื่อมเสีย การ
เก็บรักษาและการขนส่งธัญพืช โครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี โภชนาการและการนําไปใช้ประโยชน์ของ
ธัญพืช กระบวนการแปรรูปเป็นแป้ง คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของแป้งจากธัญพืช  การประยุกต์ใช้
แป้งในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เส้น ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภค ผลิตภัณฑ์หมัก และ 
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เป็นต้น แป้งที่ต้านทานการย่อยสลาย การดัดแปรแป้งและการนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหาร พร้อมทั้งปฏิบัติการ และการดูงานนอกสถานที่ 

Basic information and importance of cereals, classification, spoliation, 
storage and transportation of cereal grains, structure, chemical compositions nutrition 
value and application of cereals, starch processing, chemical and physical properties of 
cereal starch, application of starch from cereals, application of starch in various food 
products, i.e., noodle, cereal breakfast, fermented product and bakery products, 
hydrolysis-resistant starch, modified starch and application, and using them in food 
product including laboratory practice and field trip 

 
127-443  เทคโนโลยขีองนมและผลิตภัณฑ์       3(2-3-4)  
            (Milk and Milk Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
               องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ํานมดิบ กระบวนการผลิตนมและ
ผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ การตรวจสอบทางเคมี กายภาพ และ จุลินทรีย์ การเก็บรักษาและเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพน้ํานมดิบและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งปฏิบัติการและดูงานนอก
สถานที่ 

     Chemical composition and physicochemical properties of raw milk, 
processes of milk and milk products, physical, chemical and microbiological inspection, 
storage and spoilage of milk products, standard and quality control of milk and milk 
products including laboratory and field trip 
 
127-445 เทคโนโลยีของผลติภัณฑ์ประมง (Fishery Product Technology)  3(2-3-4) 
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วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
 สรีรวิทยาของสัตว์น้ํา สมบัติทางเคมีและกายภาพของสัตว์น้ํา วิเคราะห์และการ
ตรวจสอบสารบ่งชี้และจุลินทรีย์ของสัตว์น้ํา เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา กฎหมายและมาตรฐานสัตว์น้ําใน
อุตสาหกรรม พร้อมทั้งปฏิบัติการและดูงานนอกสถานที่ 

 Physiology of fishery, physicochemical properties of fishery, quantitative 
analysis of chemical and inspection microorganisms index, processing technology, 
legislation and standards industry including laboratory practice and field trip 
 
127-446 เทคโนโลยีของไขมันและน้ํามันบริโภค          3(2-3-4) 
             (Technology of Edible Fat and Oil) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
         ความรู้เกี่ยวกับชนิด โครงสร้างทางเคมีของไขมันและน้ํามัน ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของไขมันและน้ํามันที่ใช้บริโภค การผลิตไขมันและน้ํามันในอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการทําให้
บริสุทธ์ิ ประกอบด้วยขั้นตอนการกําจัดยางตะกอน การทําให้เป็นกลาง การฟอกสี การกําจัดกลิ่น และตก
ผลึกลําดับส่วน การใช้ไขมันและน้ํามันในผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการลดไขมันและ
แคลอรี่หรือใช้สารทดแทนไขมัน ตลอดจนการดัดแปรไขมันและน้ํามันด้วยเอนไซม์ พร้อมทั้งปฏิบัติการ
และดูงานนอกสถานที่ 

 Physical and chemical properties of edible fat and oil consumption, 
methods in industrial production including extraction, colloid and free fatty acid 
elimination, bleaching, deodorization, spoilage, storage and product development  
including laboratory practice and field trip 

 
127-447 เทคโนโลยีของเครือ่งดื่ม (Beverage Technology)   3(2-3-4) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
          ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ทั้งชนิดที่อัดแก๊สและไม่อัดแก๊ส 
วัตถุดิบ กรรมวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต การควบคุมการผลิต  การบรรจุและบรรจุภัณฑ์  รวมถึงการ
ตรวจสอบทางด้านองค์ประกอบ คุณค่าทางโภชนาการและจุลินทรีย์ ตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องดื่มแต่ละประเภท ตลอดจนการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มในปัจจุบัน และแนมโน้มในอนาคต พร้อม
ทั้งปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 Types of alcoholic and non-alcoholic beverages, raw materials and 
beverage processing both carbonation and non-carbonation, relevant instruments and 
process control, inspection of compositions, nutrition and microorganisms, market and 
legislation for each beverages, development and trend of beverage production including 
laboratory practice and field trip 
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127-449 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  (Post Harvest Technology)  3(2-3-4) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
          ความสําคัญ การประเมิน และสาเหตุของการสูญเสียผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้ง
องค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
สูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีความบริบูรณ์ ดัชนีในการเก็บเกี่ยว  คุณภาพมาตรฐาน  การ
ป้องกันและควบคุมโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การทําให้เย็น การเก็บรักษา การ
ขนส่ง และการแปรรูปผลิตผลสดพร้อมบริโภคและการเตรียมผลิตผลออกสู่ตลาด พร้อมทั้งปฏิบัติการและ
ดูงานนอกสถานที่ 

 Importance, loss evaluation and causes of loss, structure and chemical 
compositions, physiological and biochemical of fresh produce and the important 
produce, harvesting index, quality and standards, storage in modified and controlled 
atmosphere, packaging and transportation including laboratory practice and field trip 
 
127-450 พิษวิทยาทางอาหาร  (Food Toxicology)       3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
 ชนิดและแหล่งของสารที่ก่อให้เกิดพิษในอาหาร ทั้งจากจุลินทรีย์ สารเคมี และสารพิษที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติของพืช สัตว์ และอาหารทะเล วิธีการกําจัดและตรวจสอบสารพิษเบื้องต้น ผลกระทบ
ต่อกระบวนการแปรรูปอาหาร ตลอดจนชีวิตมนุษย์ รวมท้ังการป้องกันและควบคุมการเกิดพิษในอาหาร 
และการดูงานนอกสถานที่ 

 Types and sources of toxic substances that cause the food, both chemical 
and microbial toxins that occur naturally in plants, animals and seafood, eliminate 
method and determine toxic substances, impact on food processing, human life, 
including the prevention and control of food poisoning and field trip 
 
127-452 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม  (Fermentation  Technology)  3(2-3-4) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
         กระบวนการหมักในอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย์  การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมจากธรรมชาติ  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ และการผลิตผลิตภัณฑ์หมัก  
กระบวนการทั้งก่อนการหมัก  กระบวนการหมัก  และกระบวนการหลังการหมัก   กระบวนการบําบัดน้ํา
เสียจากอุตสาหกรรมหมัก พร้อมทั้งปฏิบัติการกระบวนการหมักผลิตภัณฑ์อาหารแข็ง  และอาหารเหลว 
และดูงานนอกสถานที่ 

 Microbial fermentation technology, microbial selection for commercial 
significance, factors effect on microbial growth and fermentation production, upstream 
process, fermentation and downstream process, wastewater treatment of fermentation 
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industry, including fermentation laboratory practice, solid state and liquid state and field 
trip 

 
127-455 เทคโนโลยีเนื้อ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์         3(2-3-4) 
            (Meat, Poultry and Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
 สรีรวิทยาของสัตว์ปีก สมบัติทางเคมีและกายภาพของสัตว์น้ํา วิเคราะห์และการ
ตรวจสอบสารบ่งชี้และจุลินทรีย์ของสัตว์ปีก เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์ปีก กฎหมายและมาตรฐานสัตว์น้ําใน
อุตสาหกรรม พร้อมทั้งปฏิบัติการและดูงานนอกสถานที่ 

 Physiology of poultry, physicochemical properties of poultry, quantitative 
analysis of chemical and inspection microorganisms index, processing technology, 
legislation and standards industry including laboratory practice and field trip 
 
127-456 เทคโนโลยีลูกกวาดและช็อกโกแลต      3(2-3-4) 
 (Confectionery and Chocolate Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
            ประเภทของลูกกวาดและช็อกโกแลต สมบัติและหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต กรรมวิธีการผลิต เทคนิค และอุปกรณ์ในการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  การเก็บรักษา และการตลาด พร้อมทั้งปฏิบัติการและดูงานนอกสถานที่ 
 Types of candies and chocolates, properties and functionality of raw 
materials for manufacturing confectioneries, techniques, equipment and quality control 
of products, packaging, storage and marketing of confectioneries including laboratory and 
field trip 
 
127-458 วัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additive)                  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
 ความหมายและความสําคัญของวัตถุเจือปนอาหาร หลักเกณฑ์ในการใช้วัตถุเจือปน
อาหาร ชนิด และหน้าที่ของวัตถุเจือปนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ข้อกําหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร อันตรายจากการใช้วัตถุเจือปนอาหารและการป้องกัน 
 Meaning and importance of food additives, types, functions, guidelines, 
laws and regulations on using food additives in food and beverage industry, dangers of 
using food additive and protection 
 
127-459 การจัดการโลจิสตกิส์และห่วงโซอุ่ปทานอาหาร                               3(3-0-6) 

  (Food Supply Chain and Logistics Management) 
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วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
              การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  
ทุกกระบวนการในการไหลของวัตถุดิบและข้อมูลจากผู้ผลิตขั้นแรกสุดไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ   กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การจัดหาและจัดซื้อ  การ
ผลิต  การจัดการสินค้าคงคลัง  การกระจายสินค้า และการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการโซ่อุปทาน 
 Food supply chains and logistics related to food industries, all processes 
including manufacturers and consumers to increase the value of products or service, 
strategies related to supply chain management, purchasing, warehouse management, 
production distribution and evaluating efficiency of food supply chain 
 
127-460 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร (Innovative Food Packaging)    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
 ประเภทของวัสดุบรรจุภัณฑ์ บทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ทาง
อาหาร เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีการบรรจุอาหาร การ
พัฒนานวัตกรรมและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ความสะดวก ความย่ังยืน และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลาก ข้อบังคับ และกฎหมายบรรจุภัณฑ์ 
 Types of packaging materials, functions of packaging, types of food 
packaging, packaging printing technology, packaging testing, innovative food packaging 
technology, innovation development and packaging designs for adding value, 
convenience, sustainability and safety of food products, Labeling and packaging laws and 
regulations 
 
127-461 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1 (Agricultural Food products 1)   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-321 เคมีอาหาร 2, 127-325 กรรมวิธีการแปรรูป
อาหาร 2 
          กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตรต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารที่
สอดคล้องกับแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์ผัก
และผลไม้ และผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและสมุนไพร วัตถุเจือปนอาหาร และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 
เป็นต้น 
  Processing of various agricultural food products in food industry that 
corresponding the students experience training resources such as meat products, fishery 
products, fruit and vegetable products, spices and herbs products, food additives and 
food packaging technology etc. 
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127-462 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1      1 (0-2-1) 
            (Agricultural Food Products Laboratory 1) 
วิชาบังคับก่อน : 127-224 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร, 127-335 ปฏิบัติการเคมีอาหาร, 127-336 
ปฏิบัติการกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร  

ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับรายวิชาผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1 และดูงานนอก 
สถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้อง 
 Practices on accordance with the course of Agricultural food products 1 and field 
trips in the related food industries. 
 
127-463 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 2 (Agricultural Food Products 2)  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 127-460 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1 
           กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตรต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น 
ผลิตภัณฑ์ธัญพืช ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์น้ํามันบริโภค ผลิตภัณฑ์เครือ่งดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ และผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel food products)  
  Processing of various agricultural food products in food industry such as 
cereal products, dairy products, edible oil products, beverage products, food products 
for special dietary uses and novel food products 
 
127-464 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 2    1(0-2-1) 
            (Agricultural Food Products Laboratory 2) 
วิชาบังคับก่อน : 127-461 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1   

ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับรายวิชาผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 2 และดูงานนอก 
สถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้อง 
  Practices on accordance with the course of Agricultural food products 2 
and field trips in the related food industries. 
 

กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
 

127-490  เตรียมสหกิจศึกษาสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร                              1(0-2-1) 
             (Pre-co-operative Education for Food Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
             เตรียมศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านอาหาร  เพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนการฝึกงานภาคสหกิจศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 Preparation of practical information by experts from food industry and a class 
advisor necessary for students prior to attending co-operative education at the food 
manufacturers. 
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127-492 การกําหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา  1(0-3-1) 
(Pre-course Experience) (S/U)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยการสังเกตการณ์ การประเมิน การสรปุ และ
การวิจารณ์ กระบวนการผลิตและการควบคมุคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม 
 Observation, evaluation, conclusion, and criticism of the production process, 
and hygienic quality of food and other related industrial plant.  

  
127-493 การปฏิบัติงานภาคสนามในอุตสาหกรรมอาหาร  2(0-12-0) 
            (Work-Based Learning in Food Industry) (S/U) 
วิชาบังคับก่อน : 127-335 ปฏิบัติการเคมีอาหาร, 127-336 ปฏิบัติการกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 
  ศึกษากระบวนงานและฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 200 
ช่ัวโมง การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติสู่การฝึกงานในหน้าที่ต่างๆ ตามภารกิจของสถานที่
ฝึกงานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น และการนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์ พร้อมส่งรายงาน โดยผ่าน
ความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน 
  Work process study and practice in food industry for a minimum of 200 
hours; integration of knowledge and experience to farm practicum; training in a variety of 
jobs followed by mission organization; problem solving and presentation of practicum 
experience including complete report. 
 
 
127-494  สหกิจศึกษาสาํหรับอุตสาหกรรมอาหาร 1    6(0-36-0) 
             (Co-operative  Education for Food Industry 1) 
วิชาบังคับก่อน :  127-490 เตรียมสหกิจศึกษาสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 
                     127-493 การปฏิบัติงานภาคสนามในอุตสาหกรรมอาหาร 
             การปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร เสมือนพนักงานของ
หน่วยงานตามลักษณะงานในตําแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือก ศึกษาโจทย์ปัญหา วิเคราะห์ วางแผน และ
นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ภายใต้การดูแลจากพนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ 
และอาจารย์ที่ปรึกษา   
  Work practice in food industry as an employee according to the job 
description, problem-based study, analysis, planning and presentation of a systematic 
approach to solving problems under supervision of mentors and advisors. 
 
127-495  สหกิจศึกษาสาํหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2    6(0-36-0) 
              (Co-operative  Education for Food Technology 2) 
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วิชาบังคับก่อน :  127-494  สหกิจศึกษาสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 1 
            การปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านอาหาร  เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะ
งานในตําแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือก ดําเนินงานตามแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รายงาน
ความก้าวหน้า สอบจบและจัดทํารายงาน ภายใต้การดูแลจากพนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 Work practice in food industry as an employee according to the job description, 
work operation according to the systematic approach to solving problems, progress 
report, final examination and report preparation under supervision of job supervisor and 
coop advisors in order to provide qualified students as requirement of the workplace. 
 

3.4.2  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 
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            3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

นายมารุจ  
ลิมปะวัฒนะ 

3102001249954 Ph.D. Food Science and Technology/The 
University of Georgia, USA/ 2550 

12 12 ภาคผนวก 

   M.Fd.Tech. Food Technology /The University of 
Newcastle, Australia/2542 

   

   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง/2537 

   

2 อาจารย์ ดร. นางสาวณฐมล  
จินดาพรรณ 

3210300950406 Ph.D. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมอาหาร)/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2555 

12 12 ภาคผนวก 

    M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2544 

   

    B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร)/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ/2539 

   

 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียง

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
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นางสาว) จาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

บทความวชิาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

3 อาจารย์ ดร. นางสาวสมฤดี  
ไทพาณิชย์ 

3102201224173 Ph.D. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2559 

12 12 ภาคผนวก 

    M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2550 

   

    B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2548 

   

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

นางสาวอําพรรณ  
ชัยกุลเสรีวัฒน์ 

4101500010903 M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์)/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2544 

12 12 ภาคผนวก 

   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)/ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2541 

   

5 อาจารย์ ดร. นางสาวทิพวรรณ  
จูประจบ 

3800101880984 Ph.D. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)/   มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/2557 

12 12 ภาคผนวก 

    M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)/   มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/2547 

   

    B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)/มหาวิทยาลัยรามคําแหง/2542    
 

  3.2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร  
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ หลักสูตร หลักสูตร
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ปัจจุบัน ปรับปรุง (เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

นายมารุจ  
ลิมปะวัฒนะ 

3102001249954 Ph.D. Food Science and Technology/The 
University of Georgia, USA/ 2550 

12 12 ภาคผนวก 

   M.Fd.Tech. Food Technology /The University of 
Newcastle, Australia/2542 

   

   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง/2537 

   

2 อาจารย์ ดร. นางสาวณฐมล  
จินดาพรรณ 

3210300950406 Ph.D. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมอาหาร)/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2555 

12 12 ภาคผนวก 

    M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2544 

   

    B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร)/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ/2539 

   

 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/
นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียง
จาก

สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

3 อาจารย์ ดร. นางสาวสมฤดี  
ไทพาณิชย์ 

3102201224173 Ph.D. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2559 

12 12 ภาคผนวก 
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    M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2550 

   

    B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)/จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2548 

   

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

นางสาวอําพรรณ  
ชัยกุลเสรีวัฒน์ 

4101500010903 M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์)/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2544 

12 12 ภาคผนวก 

   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)/ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2541 

   

5 อาจารย์ ดร. นางสาวทิพวรรณ  
จูประจบ 

3800101880984 Ph.D. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)/   มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/2557 

12 12 ภาคผนวก 

    M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)/   มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/2547 

   

    B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)/มหาวิทยาลัยรามคําแหง/2542    
 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน  
(ชม./สปัดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ

นางสาวกาญจนา  
มหัทธนทวี 

3101201510558 Ph.D. Food Science (Flavor Chemistry)/University of 
Florida, USA/2548 
 

12 12 ภาคผนวก 

   M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม)/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2534 
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 อาหาร   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีวิทยา)/ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร)/2531 

   

7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

นางสาวธัญญาภรณ์ 
ศิริเลิศ 

3559900069773 Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2548 

12 12 ภาคผนวก 

   M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)/ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง/2544 

   

   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)/ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/2537 
 

   

8 อาจารย์ ดร. นางสาวณัฏฐิกา  
ศิลาลาย 

3949900045277 Ph.D. Food Science and Technology /  
University College Cork / 2011 

12 12 ภาคผนวก 

  M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (International program 
in Food and Nutrition for Development)/ 
มหาวิทยาลัยมหิดล/2546 

   

  B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)/
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/2542 
 

   

9 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

นางจิรนาถ บุญคง 3840100660247 M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวเคมี)/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2544 
 

12 12 ภาคผนวก 

   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา)/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขต
หาดใหญ่)/2541 

   

10 ผู้ช่วย นางสาวปิยนุสร์  3160100124694 M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวเคมี)/ 12 12 ภาคผนวก 
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ศาสตราจารย ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

น้อยด้วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/2544  
 

   B.Sc. 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)/
มหาวิทยาลัยมหิดล/2541 
 
 

   

ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน  
(ชม./สปัดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

11 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

นางสุภาพร พงษ์มณี 3101500927329 M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม)/จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2536 

12 12 ภาคผนวก 

  B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2533 

   

 
 3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
  ไม่มี 
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  4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นไปตาม 

ความเห็นชอบของหลักสูตรฯ มีการกําหนดประสบการณ์ภาคสนาม จํานวนทั้งหมด 16 หน่วยกิต โดย
มีรายวิชาดังนี้ 
  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต  (127-490  เตรียมสหกิจ
ศึกษาสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร) และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 15 หน่วยกิต  รวมเป็น
เวลาทั้งสิ้น 12 เดือน โดยมีรายวิชา ดังนี้  127-492  การกําหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา  127-
493  การปฏิบัติงานภาคสนามในอุตสาหกรรมอาหาร  127-494  สหกิจศึกษาสําหรับอุตสาหกรรม
อาหาร  1 และ 127-495  สหกิจศึกษาสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2  
 
          4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) สามารถรับรู้บทบาทของผู้ประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ  
2) สามารถบอกขั้นตอนการแปรรูป และการควบคุมคุณภาพอาหารได ้ 
3) สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
4) สามารถแสดงออกซึ่งความเข้าใจในการจัดการในองค์กร 
5) สามารถคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้ 
6) สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล และนําเสนอได้อย่างเป็นระบบ 
7) สามารถอธิบายองค์ความรู้ตามความต้องการของสถานประกอบการได้ตามท่ีกําหนด 

 

          4.2  ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม 

ชั้นปีที ่
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน 

ชั้นปีที่ 1 หมวดศึกษาทั่วไป+ วิชาเฉพาะ  
(พ้ืนฐานวิชาชีพ) 

Pre-course Experience (2 เดอืน) 
LO 1.1: นศ. สามารถรับรู้บทบาทของผู้ประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ  
LO 1.2: นศ. สามารถบอกขั้นตอนการแปรรูป และการควบคุมคณุภาพ
อาหารได้  

ชั้นปีที่ 2 
หมวดศึกษาทั่วไป + วิชาเฉพาะ 

(พ้ืนฐานวิชาชีพ +  วิชาชีพบังคับ) 

Work Based Learning (2 เดือน) 
LO 2.1: นศ. สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
LO 2.2: นศ. สามารถแสดงออกซึ่งความเข้าใจในการจัดการในองค์กร 

ชั้นปีที่ 3 
หมวดศึกษาทั่วไป + วิชาเฉพาะ   
(วิชาชีพบังคับ + วิชาชีพเลือก) 

+ Industrial Problem Based Learning (PrBL) 

Co-op I (4 เดือน) 
LO 3.1: นศ. สามารถคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้ 
LO 3.2: นศ. สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล และนําเสนอได้อย่างเป็น
ระบบ 

ชั้นปีที่ 4 

Co-op II (4 เดือน) 
LO 4.1: นศ. สามารถ
อธิบายองค์ความรู้ตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการได้ตามที่กําหนด 

 
วิชาเฉพาะ (เสริมทักษะ

วิชาชีพ + วิชาชีพเลือก) + 
Project Based 

Learning (PBL)) + 
วิชาเลือกเสรี 
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 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
                   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 12 เดือน  

 
  5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
         5.1  คําอธิบายโดยย่อของการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
                 ทําการศึกษาวิจัยโดยใช้โจทย์ หรือตามความต้องการจากสถานประกอบการ 
(Industrial Problem Based และ Project Based) โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และลงมือปฏิบัติ
จริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ 
และประเมินผลการทดลอง  สรุปวิจารณ์ผลการทดลอง ตลอดจนการเขียนรายงานที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัย และผ่านการประเมิน โดยคณะกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร   
 

         5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของโครงงานหรืองานวิจัย 
1) มีจริยธรรมในการทําวิจัย  

 2) สามารถคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได ้
 3) สามารถสืบค้น รวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์้อมูล สรุปอย่างเป็นระบบ 
 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอโครงงานหรืองานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 

         5.3  ช่วงเวลา 
        ปีการศกึษาชั้นปีที่  3 และ 4 
 

         5.4  จํานวนหน่วยกิต 
        12 หน่วยกิต 
 

         5.5  การเตรียมการ 
          1. อาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตรทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย เพื่อให้

คําแนะนําปรึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจ และนําเสนออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่สนใจ      

       2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 
      

         5.6  กระบวนการประเมินผล 
       1. ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดย อาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงจากสถาน

ประกอบการ 
      2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทํางานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยง

จากสถานประกอบการ จากการสังเกตและจากการรายงาน ด้วยวาจา และเอกสาร 
      3. ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่ เลี้ยงจากสถาน

ประกอบการ   
4. ประเมินการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่

เลี้ยงจากสถานประกอบการ  จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และ
รายงาน
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***หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความรู้และทกัษะในการผลติและควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารระดับอุตสาหกรรม 

จัดการเรียนรู้แบบ active learning การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาโดยเชิญผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารมา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม  

มีความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมอาหาร  จัดการเรียนรู้แบบโครงงานจากโจทย์วิจัยของสถาน
ประกอบการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมอาหารในรายวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มีความสามารถด้านการบริหารจัดการวาง
แผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอาหาร 

เชิญผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารมามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน 

มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยใช้
เกณฑ์ประเมินสมรรถนะร่วมจากสถานประกอบการ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
        2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 
 

2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  
 1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม 
จริยธรรมเช่นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่อง
ผู้ทําความดี 

 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

 4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรม
จริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

 6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของ 
ศิลปะและดนตรี รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 
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2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าช้ันเรียนตรง
เวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลาย 
ภาค ที่เป็นไปอย่างสุจริต 

3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมี
วินัย ความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

  2.1.2 ด้านความรู้ 
2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2) สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับ 

การเรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้ 
2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียน
การสอนที่เป็น (Active Learning)     

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนด้านสังคมโลกผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  

3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริง
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  หรือมี
ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ เพื่อให้มีการเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 

5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก 
โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่าง
มีความสุข 

6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการ
ทํารายงาน การนําเสนองานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

 
2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลาย

ภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอก

ห้องเรียน 
4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํา 

รายงาน หรือการนําเสนองาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  
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2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี 
เหตุผล 

2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 

3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา
ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การ 

สังเกต การสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์  แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ใน
ลักษณะการประเมินสภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการ
แก้ปัญหา 

2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 
2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการ 

แก้ปัญหา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่การต้ัง

คําถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ใน

รายวิชาทักษะที่นํามาใช้ในสถานการณ์จริง 
 

2.1.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 
1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

    2) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    3) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีเหมาะสม 

2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางาน
เป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความ
แตกต่างของตนในสังคม 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม มีมนุษย

สัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วย

การเรียนรู้ เช่น ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้ โอกาสให้ผู้ เรียนได้มี โอกาส

แสดงออกในการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม 
 2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของ 
ผู้เรียน 

2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 
 

2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทาง 

คณิตศาสตร์และสถิติในการดํารงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 
 

2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด  
การอ่าน การเขียนและการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด  
การอ่าน การเขียน และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายและเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 



 

มหาวิทยาลัยสยาม   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร                                                 70 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้
ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

ทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 
2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ช้ันเรียน และการร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ ผลงาน โดยใช้

เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการ 

ทดสอบปลายภาค 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา  
        2.2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ําเสมอ 
3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
5) เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก

ตามปกติของนักศึกษา 
3) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 

 
  2.2.2 ด้านความรู้ 

2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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1)  มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่ สัมพันธ์กับสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพบังคับ เสริมทักษะ
วิชาชีพ และวิชาชีพเลือก 

2) มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
ผู้ประกอบการ เช่น แนวคิดในการสร้างธุรกิจต้นแบบ การวางแผนธุรกิจ การสร้าง Start Up เป็นต้น 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4) รู้กฎระเบียบ ข้อกําหนดทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง  
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปยํ้าความรู้
ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีก
วิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การ
บรรยาย การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การ
เรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง  

3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในอุตสาหกรรม
และการทัศนศึกษา จากวิทยากรภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจ
และทันสมัย 

4) การถาม ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน                   
 
2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน  
การสอบย่อย การนําเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าช้ัน  

2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ              
 

 2.2.3 ด้านความรู้ทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่
ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ โดยไม่ต้องอาศัยคําแนะนํา                                                                         

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น    

3) สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มเคมี
อาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล 
และการวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ  ได้แก่ การดูแลจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ  การวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

4) สามารถใช้ทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหา 
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สาระสําคัญของสาขาวิชา 
2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
1) การแนะนําและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้า

ศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับช้ันเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม   
2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา 

หรือสถานการณ์จําลอง 
3) การจัดให้มรีายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา 

ให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหมจ่ากความรู้เดิมด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ได้แก่ 
วิชาเทคนิควิจัย ปัญหาพิเศษ           

  4) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดง 
ความคิดเห็นได้มากขึ้น 
 2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา   
3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาเทคนิควิจัย 

 
 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

1) มีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม 

2) สามารถปรบัตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นาํและ
สมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ 

4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ใช้การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนํากฎ กติกา 
มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 

  2) มอบหมายการทํางานแบบกลุ่มย่อย ทีส่ลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม  
และตําแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม   

3)  ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม  
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
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  2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  

1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม  สรุปผลการ 
ประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ ่

  2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน                                
 

 2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่างเหมาะสม 
2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล คัดเลือก  

วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  สามารถใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารและนําเสนอได้อย่าง 

เหมาะสม 
  4) การสืบค้นและการใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยี การสร้างสรรค์

และนวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงาน 

2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคํานวณในทุก
รายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้
คําแนะนํา 

2) มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายใน
การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล/รายกลุ่ม 

3) เรียนจากประสบการณ์ตรง และจากการฝึกปฏิบัติ (WBL) 
4) เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PrBL) 
5) เรียนจากประสบการณ์ตรงและการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Co-op) 
6) เรียนแบบใช้โครงงาน (PBL) 
7) จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการใช้ภาษาและการนําเสนอ 

             
   2.2.5.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 

2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแกโ้จทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่
เคยพบมาก่อน 
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3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคล
หรือรายงานกลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผดิชอบ   

4) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การนําเสนอสัมมนา  

5) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
  2.2.6 ทักษะพิสัยในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัยในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
1) สามารถรับรู้บทบาทผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

และสามารถเลือกตัวแบบที่สนใจ 
2) สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนําหรือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
3) สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

 
    2.2.6.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยใน
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

1) เรียนจากประสบการณ์ตรงจากการดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร(Pre-course Experience) 

2) เรียนจากประสบการณ์ตรง และจากการฝึกปฏิบัติ (WBL) 
3) เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PrBL) 
4) เรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Co-op) 
5) เรียนแบบใช้โครงงาน (PBL) 

 
    2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพสิัยในอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร 

1) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
2) ประเมินจากการนําเสนอปากเปล่า 
3) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
4) ประเมินจากการนําเสนอปากเปล่า 
5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
6) ประเมินจากการทํารายงาน/โครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

                 ความรับผิดชอบหลัก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน •  • •  • •  • • 
  • 

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก •  • • •  •  •     

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา •  • • •   • • •    

101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด •  • •   • •    • 
 

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม • • • •   • • • •    

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว •  • •   •  • 
    

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชวีิต •  •    • •      

101-108 หลักตรรกศาสตรแ์ละทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต •  •  • •  •     • 

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ •  • •   • • • • •   

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน •  • • •   •     • 

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่ •  •  •    •    • 

101-112 อารยธรรมศึกษา •  •  •    •    • 

101-113 ทักษะการศึกษา •  • • •    •    • 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-114 จิตวิทยาทั่วไป •  •  •   •     • 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น •  •    • •     • 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์ •  •  •   •    •  

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร •  • • •    •  •   

101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ •  • • •    •  •   

101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น  • • •   •   •  •   

101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน • •  • •  •  •  •   

101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ  • •  • •  •  •  •   

101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ • •  • •  •  •  •   

101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน • •  • •  •  •  •   

101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน  •  • •   •    • 
 

101-209 ภาษาจีน 1  •  • • •    •  •   

101-210 ภาษาจีน 2 •  • • •    •  •   

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 •  • • •    •  •   

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 •  • • •    •  •   

101-213 ภาษาเกาหลี 1 •  • • •    •  •   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-214 ภาษาเกาหลี 2 •  • • •    •  •   
 
3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 •   •   • 
 •   • • 

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ •   • • 
   •   •  

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน •  •    • • 
   •  

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่   

•  • • • • •  •    • 

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน •  •  •    •    • 

101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน •  • • •  •  •     

101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ •  • •  •      • • 

101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน •  • •  •      • • 

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม •  • •   • •      

101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  •  • •   • •      

101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน  •  • •   • •      

101-312 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน •  • • •  •     •  

101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล •  • • •  •     •  

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม •  • • •  •     •  

101-315 สถิติความน่าจะเป็น •  • • •  •     •  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย •  • •   • •     • 

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต •  • •  •  •     • 

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม •  • • •   •   •   

101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน •  •  • •       • 

101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชวึิต •  • •  •  •      

101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์ •  •  •  • •    •  
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 ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผิดชอบรอง 
 

                                                                    
                                             จุดมุ่งหมาย 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยใน
อุตสาหกรรมการแปร

รูปอาหาร 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

(2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา   

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
122-117  ชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร          ο •   •    ο   • • ο    ο ο     

122-118  
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการ
อาหาร                ο •   •    ο   • • ο    ο      

123-122  เคมีทั่วไปสาํหรับเทคโนโลยีการอาหาร  ο •   •    ο    •     ο ο     

123-123  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสําหรับเทคโนโลยีการ
อาหาร  ο •   •    ο   • • ο    ο      

123-217  ชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร  ο •   •    ο    •     ο ο     

123-218  ปฏิบัติการชีวเคมสีําหรับเทคโนโลยีการอาหาร  ο •   •    ο   • • ο    ο      

124-120  ฟิสิกส์ทั่วไปสําหรบัสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร  ο •   •    ο    •    • ο ο     

124-121  
ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไปสาํหรับสาํหรบัเทคโนโลยี
การอาหาร  ο •   •    ο   • • ο   • ο      

125-119 แคลคูลัสสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร  ο •   •    ο    •    •       

126-318 สถิติและการวางแผนการทดลองเบือ้งต้น  ο •   •    ο    •    •       

127-101  เตรียมพื้นฐานทางเคมีและชีววิทยา  ο •   •    ο    •     ο ο     

127-102  เตรียมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส ์  ο •   •    ο    •    • ο ο     

127-103  โลกของอตุสาหกรรมอาหาร  ο •   •    ο    •     ο ο     
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                                                จุดมุ่งหมาย 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพสิัยใน
อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
2. กลุ่มวิชาชีพบงัคับ                         

       2.1 เคมีอาหาร                         

127-221 เคมีอาหาร 1  • ο   •    •    •      ο     

127-321 เคมีอาหาร 2  • ο   •    •    •      ο     

127-335 ปฏิบัติการเคมีอาหาร  • ο   •      •  • •   •       

127-225 การวิเคราะหอ์าหาร  • ο   •      •  • •   •       

127-457 เทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรส  • • ο ο • • ο   ο  • • ο ο   • •  ο • • 
       2.2 จุลชีววิทยาทางอาหาร                         

127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร ο ο •   •  ο  ο  •  •     ο ο     

127-224 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร   ο ο •   •    ο   • • ο    ο ο     

       2.3 การแปรรูปอาหาร                         

127-103   โลกของอุตสาหกรรมอาหาร ο  •   •  ο   ο •  •  ο   • ο     

127-323 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1 ο  •   •  ο   ο •  •  ο   • ο     

127-325 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2 ο  •   •  ο   ο •  •  ο   • ο     

127-336 ปฏิบัติการกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร  ο  •   •  ο  ο ο  • • • ο   ο •     

       2.4 วิศวกรรมอาหาร                         

127-337 วิศวกรรมอาหาร  ο  •   •  ο   ο •  •  ο  • ο ο     

       2.5 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล                         



 

มหาวิทยาลัยสยาม   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 81 
 

 
                                                จุดมุ่งหมาย 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพสิัยใน
อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

127-432 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร       • ο ο   •  ο  ο ο •  •     ο ο     

127-430 การประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส   •   •  •   •   • •    •      

       2.6 การวิจัย                         

127-421 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร •   ο  ο •   ο •     • ο   • ο  • ο 
3. กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ                         

127-343 การเป็นผู้ประกอบการ • ο  ο  ο •   ο •   ο  • ο   •     

4. กลุ่มวิชาชีพเลือก                         
127-340 

 
การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงาน 
อุตสาหกรรมอาหาร •   ο  ο  •   ο •     ο •  • ο  ο  

127-341 การจัดการการดําเนินงาน •   ο  ο  •   ο •     ο •  • ο  ο  

127-431 โภชนศาสตร์ •   ο  •  ο    •  •  ο ο  • ο     

127-424 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร • ο  •  •  ο    • • • • ο ο  • ο     

127-441 เทคโนโลยีของการแปรรูปผักและผลไม้ • ο  •  •  ο    • • • • ο ο  • ο     

127-442 เทคโนโลยีของธัญพืชและผลิตภัณฑ์ • ο  •  •  ο    • • • • ο ο  • ο     

127-443 เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ์ • ο  •  •  ο    • • • • ο ο  • ο     

127-455 เทคโนโลยีเนื้อ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ • ο  ο  •  ο    ο • • ο ο •  • ο     
127-445 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ประมง • ο  ο  •  ο    ο • • ο ο •  • ο     
127-446 เทคโนโลยีของไขมนัและน้ํามันบริโภค • ο  •  •  ο    • • • • ο ο  • ο     

127-447 เทคโนโลยีของเครื่องดื่ม • ο  •  •  ο    • • • • ο ο  • ο     

127-449 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว • ο  •  •  ο    • • • • ο ο  • ο     
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                                                จุดมุ่งหมาย 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพสิัยใน
อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

127-450 พิษวิทยาทางอาหาร •   ο  •  ο    •  •  ο ο  • ο     

127-452 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม • ο  •  •  ο    • • • • ο ο  • ο     

127-454 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร •   ο  •  ο    •  •  ο ο  • ο     

127-456 เทคโนโลยีของลูกกวาดและช็อกโกแลต • ο  •  •  ο    • • • • ο ο  • ο     

127-458 วัตถุเจือปนในอาหาร •   ο  •  ο    •  •  ο ο  • ο     

127-459 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอาหาร •   ο  ο  •   ο •      •  • ο  ο  
127-460 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร  • ο   •    •    •      •     

127-461 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1        •   ο  •  ο    •  •  ο ο  • ο     

127-462 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 1  ο  •  •      • •  •     ο ο    

127-463 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 2        •   ο  •  ο    •  •  ο ο  • ο     

127-464 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 2  ο  •  •      • •  •     ο ο    

5. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม                         

127-490 เตรียมสหกิจศึกษาสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร   • ο   ο  ο     ο    ο       

127-492 การกําหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา         ο ο ο    ο    •  ο    •  •   

127-493 การปฏิบัติงานภาคสนาม ο • • • •   ο ο    • • •    • ο  • • ο 

127-494 สหกิจศึกษาสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 1 • • • • •   • •  • • • • • • •   •  • • • 
127-495 สหกิจศึกษาสําหรับเทคโนโลยีการอาหาร 2    • • • • •   • •  • • • • • • •   • • • • • 

สรุปรวมหลักสูตร • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
     ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
     ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้ 
     เพื่อการดํารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี 
     เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ 
     ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
     หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
     ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
     สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา 
     ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อ 
     ตนเองและผู้อื่น 
4.2 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นําและ 
     ผู้ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการดํารงชีวิต 
5.3 สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
     สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 
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  หมวดวิชาเฉพาะสาขา  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพสิัยใน
อุตสาหกรรมการแปรรูป

อาหาร 
1.1 มีจิตสํานกึและตระหนัก

ในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 แสดงความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างสม่าํเสมอ 

1.3 มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

1.4  เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับขององคก์ร
และสังคม 

1.5  เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่
สั มพั นธ์กั บสาขาเทคโน โลยี
อุ ต ส าห ก รรม อ าห ารอ ย่ า ง
กว้างขวางและเป็นระบบ  ใน
หมวดพื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพ
บังคับ เสริมทักษะวิชาชีพ และ
วิชาชีพเลือก 

2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ 
องค์ความรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
เป็นผู้ประกอบการ เช่น แนวคิด
ในการสร้างธุรกิจต้นแบบ การ
วางแผนธุรกิจ การสร้าง Start 
Up เป็นต้น 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ท า ง วิ ช า ก า ร ใน ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.4 รู้กฎระเบียบ  ข้อกําหนดทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลง 

3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง 
ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้อสรุปที่ไดใ้นการแก้ไขปญัหาหรืองาน
อื่นๆ โดยไม่ตอ้งอาศัยคําแนะนํา          

3.2 สามารถศกึษาวิเคราะห์ปญัหาและ
เสนอแนวทางการแก้ไขไดอ้ย่าง
สร้างสรรค ์โดยคํานึงถึงความรู้ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณใ์น
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนัน้    

3.3 สามารถใช้ทักษะและความรู ้
ความเขา้ใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มเคมี
อาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูป
อาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกนั
คุณภาพและสุขาภิบาล และการวจิยั 
ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ  
ได้แก่ การดูแลจัดการการผลติ
ผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจวิเคราะห์
อาหาร การควบคุมและประกัน
คุณภาพ  การวิจัย และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  

3.4 สามารถใช้ทักษะภาคปฏิบัติที่ไดร้ับการ
ฝึกฝน ตามเนื้อหา สาระสําคัญของ
สาขาวิชา 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม 

4.2 สามารถปรับตัวและทํางาน
ร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นํา
และสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 วางตัวและแสดงความ
คิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หนา้ที่ และความ
รับผิดชอบ 

4.4 สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

5.1 สามารถใช้ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่าง
เหมาะสม 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการรวบรวม
ข้อมูล คัดเลือก วิเคราะห์ 
และนําเสนอข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถใช้ทักษะทางภาษา
ในการสื่อสารและนําเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 

5.4 การสืบค้นและการใช้งาน
เครื่องมือและเทคโนโลยี 
การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เอกลักษณ์และ
คุณภาพชีวิต การสอนหรอื
การเรียนรู ้การ
ติดต่อสือ่สารและการ
ประสานงาน 

6.1 สามารถรับรู้บทบาท
ผู้ประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหาร และ
สามารถเลือกตัวแบบ
ที่สนใจ 

6.2 สามารถปฏิบตัิงานได้
ตามข้อแนะนําหรอื
ปฏิบัติได้ดว้ยตนเอง 

6.3 สามารถวางแผนการ 
     ปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง

รวดเรว็ ถูกต้อง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 
1.1   นักศึกษามีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของชั่วโมงที่มีการสอนในวิชานั้น 
 
1.2   สัญลักษณ์ของการวัดผล 

 ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลําดับขั้น(Grade) โดยมีแต้มประจํา  
(Grade Point) ดังนี้ 

         ลําดับขัน้           ความหมาย   แต้ม 
  A   ดีเยี่ยม    4.00 
  B+    ดีมาก    3.50 
  B    ดี    3.00 
  C+    ค่อนข้างดี   2.50 
  C   พอใช้     2.00 
  D+    อ่อน    1.50 
  D   ผ่าน     1.00 

  F   ตก       0 
 
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีกระบวนการดังนี้ 

  
2.1  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ  ทําหน้าที่ตรวจแฟ้มสะสมรายวิชาประมวลผลการตรวจ 

แฟ้ม สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงรายวิชาในการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป  
 
2.2   มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก

สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอก  และภายใน
สถาบัน  ทําหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อสอบและกระบวนการวัดและประเมินผล 

 
3.   เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่า
กว่า  2.00 (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่                              

1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 
1.1.1  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
1.1.2  สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ 
1.1.3  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย  
1.1.4  มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
1.2.1  ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
1.2.2  ให้คําแนะนําและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
1.2.3  ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

1.3  การดําเนินการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมี

สําหรับการเป็นอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้ 

1.3.1  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
1.3.2  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.3  สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ 
1.3.4  สนับสนุนให้ทํางานวิจัย 
1.3.5  แนะนําทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.6  ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน 
1.3.7  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
1.3.8  จัดต้ังหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพื่อช่วยอาจารย์ในการทําวิจัย 

 
2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน 

ผู้บริหารและผู้เรียน 
2.1.2  จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ประจําปี โดยเน้นที่ ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา (course 
description)  

2.1.3  สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ 
ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1.4  จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทํา blue print การออก 
ข้อสอบ การประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม 

2.1.5  สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ 
สอนและการประเมินผล 



 

มหาวิทยาลัยสยาม   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 87 
 

2.1.6  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
2.1.7  สนับสนุนให้ทําวิจัยในชั้นเรียน 

     2.1.8  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
          2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ 
2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิ 

ตําแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
2.2.3  กําหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
2.2.4  สนับสนนุให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ 

 
**** หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร **** 

1.   การบริหารหลักสูตร 
มีการบริหารหลักสูตร โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็น

อาจารย์ประจําในกลุ่มวิชาต่างๆของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อทําการประเมินผลและควบคุม
คุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมอบหมายความรับผิดชอบตามรายวิชาแก่ผู้
ประสานงานรายวิชาตามความถนัดและความเหมาะสมแก่อาจารย์ 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเค้าโครงการสอน ในส่วนของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน และแนวทางการประเมินของรายวิชา โดยอาจารย์ประจํารายวิชาเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด และดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ  

3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาข้อสอบก่อนที่จะนําเข้าที่ประชุมพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

4.  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทําแบบประเมินทุกภาคการศึกษา ประมวลผล และ
แจ้งแก่อาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้ดําเนินการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

5.  มีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจําในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
อาจารย์ประจําแหล่งฝึก เกี่ยวกับการดําเนินการของหลักสูตร และนําผลการประเมินมารวบรวม และพิจารณา 
เพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม  
 
2.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
  เนื่องจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุก

คณะวิชาในมหาวิทยาลัย จึงใช้งบประมาณของส่วนกลาง โดยให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
พอเพียง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนร่วมกับคณะวิชาอื่นๆในส่วนของ

อาคารเรียนและห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆประจําห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 
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ซึ่งมีหนังสือและตําราด้านต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น 164,209 เล่ม และมีบริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยสํานักหอสมุดเปิดทําการในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 – 19.00 น. และวัน
อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อให้มีความพอเพียงในการใช้งาน

ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ เปิดโอกาสให้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆสั่งหนังสือและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบเข้าห้องสมุด 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร มีหน่วยงานดูแลด้าน

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีการจัดสรรทรัพยากร มีการดําเนินการสอบถามถึงความเพียงพอของ
ทรัพยากรในการเรียนการสอน ได้แก่ ตําราเรียน อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และพิจารณาโดยประเมินถึง
ความสําคัญของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
3.   การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
3.1.1  อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
   3.1.2  มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

3.1.3  มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
และมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

3.1.4  กําหนดให้มีการสอบการสอนและสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สมัครโดยคณะกรรมการ 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ต้องประชมุร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียน 

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  
3.2.2  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ 

แนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
3.3.1  สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.  
3.3.2  มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาโดยอาจารย์

พิเศษหรือวิทยากรนั้นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมวุีฒิการศึกษาอย่างตํ่าปริญญาโท หรือมีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการ และผลงานตรงตามหัวข้อที่จะให้สอน 
 
4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
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  บุคลากรสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ซึ่งต้องผ่านการ
สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบข้อเขียนมุ่งเน้นความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง 
และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา 

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
มีการพัฒนาให้มีเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

5.   การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

5.1  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นักศึกษา 
5.1.1  อาจารย์แต่ละท่านมีภาระอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งถูกกําหนดโดยมหาวิทยาลัยในการดูแล 

ให้คําปรึกษาในด้านต่างๆแก่นักศึกษา มีการระบุวัน เวลา ที่สามารถให้คําแนะนําแก่นักศึกษาได้อย่างน้อย 3 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

5.1.2  อาจารย์ประจําวิชาจะกําหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อให้นักศึกษาขอรับคําปรึกษา 
เกี่ยวกับรายวิชานั้นเพื่อให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นไปตามกฎระเบียบของสํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย 

สยาม โดยนักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์ม คําร้องทั่วไป เพื่อยื่นต่อนายทะเบียน โดยระบุเรื่องที่ต้องการยื่นคํา
ร้อง พร้อมเหตุผลประกอบ  

 
6.   ความต้องการตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จาก
หน่วยงานที่บัณฑิตสังกัดอยู่ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากบัณฑิตจบการศึกษาในปีนั้นๆ เพื่อนําข้อมูลทั้งหมด
มาประมวลและดําเนินการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 

  
7.   ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการจัดต้ังและดําเนินกลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ โดย
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆ โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการต่างๆดังนี้ 

- จํานวนนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจถึงความเหมาะสมในการเรียนการ 
สอนในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป (เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ) 

- ผู้ใช้บัณฑิตจํานวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจในบุคลิกภาพและความรู้  
ความสามารถในการทํางานของนักศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป (เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ) 
 
 
 
 
 

7.    ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 
ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ปีการศึกษา 
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2562 2563 2564 2565 2566 
1.อาจารย์ประจําหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวน   การดําเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรอื 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แลว้ 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10.จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนน 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. อ่ืนๆ ระบุ.....      
รวมตัวบ่งชี้(ข้อ) ในแตล่ะปี 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 10 10 10 11 12 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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1.    การประเมินประสิทธิผลของการสอน      
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนําไปใช้ การประเมิน 

การสอน และนํามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม) 
อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่กําหนดนักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ 

ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การต้ังคําถามและการตอบคําถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถทราบได้ว่ากลยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่และควรปรับเปลี่ยนอย่างไร   

 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทําการประเมินการสอน 
ของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สือ่การสอน 
 
2.    การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  
และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.2  คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่ 
จบการศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์ภายในหมวดวิชา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 2.3  ประมวลผลการสํารวจ 

 
3.    การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน 
อย่างน้อย 3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 
4.    การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

นําข้อมูลการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทําการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจ  
และนํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
 

* หมายเหตุ แนบเอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
เอกสารแนบ 

1. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรทกุท่าน 
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2. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม และหลกัสูตรที่ปรับปรงุใหม่ (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 
3. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตาม มคอ.1 กับรายวิชาในหลักสูตร (กรณีหลักสูตรทีม่มีาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขา/สาขาวิชา) 
4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
5. บทสรุปผู้บริหาร 
6. ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม 
7. ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) กับ ผลการเรียนรู้ 

 
 

 


