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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร      
             

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
  1.1 รหัสหลักสูตร 25500081101676 
  1.2 ช่ือหลักสูตร 
   ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                     
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Technology   
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Food Technology) 
  ช่ือย่อภาษาไทย  วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 
  ช่ือย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food Technology) 
 
3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
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4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ   ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
  
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร  4  ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
        หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ      
        หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ     
        หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
        หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือปฏิบัติการ 

  5.3 ภาษาท่ีใช้   ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
  5.4 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาตทิี่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
       เป็นอย่างดี 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เร่ิมเปิดสอนภาคการศึกษา 

ต้น ปีการศึกษา 2565 
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
   
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 เจ้าหน้าที่ฝา่ยผลิต  เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

พนักงานขายในโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร 
  8.2 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  สถาบันอาหาร สถาบันวิจัยแห่งประเทศไทย  

   
9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  9.1 นางสาวดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 

      เลขประจ าตัวประชาชน  3-7599-00234-xx-x 
    ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   คุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531) 
 

9.2  นายธัชพงศ์  ชูศรี 
            เลขประจ าตัวประชาชน  3-1701-00078-xx-x 

      ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ      Dr. nat. techn. (Chemical Egineering) University of Natural Resources  
 and Applied Life Sciences, Austria (2010) 

วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)   

 
 9.3  นายสุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 

      เลขประจ าตัวประชาชน  3-1005-00086-xx-x 
        ต าแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535) 
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529) 
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 9.4  นางสาวปริญดา  เพ็ญโรจน์ 
เลขประจ าตัวประชาชน   3-1002-01104-xx-x 
ต าแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2530) 
 

9.5  นายประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ 
      เลขประจ าตัวประชาชน  3-7105-00119-xx-x 

        ต าแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ Ph.D. (Food Technology) Massey University, New Zealand (2001) 

M.S. (Postharvest Technology) Asian Institute of Technology,  
Thailand (1993) 
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2532) 

 
9.6  นางสาวสินี  หนองเต่าด า 

เลขประจ าตัวประชาชน  3-2201-00515-xx-x 
ต าแหน่ง     อาจารย์ 
คุณวุฒิ ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 

วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544) 
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540)  

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
          
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ให้ความส าคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับ
ศักยภาพการผลิตของภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองใน
อนาคต 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางเกษตรกรรมมีเกษตรกร 5.8 ล้านครัวเรือนหรือประมาณ 24 
ล้านคน การแปรรูปอาหารเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีต่าง  ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีคุณค่าเพิ่มขึ้น มีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น อุตสาหกรรมอาหารจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2562 ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 11 ของโลก ครองส่วนแบ่งในตลาดโลกราวร้อยละ 2.51  และเมื่อ
เปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชีย พบว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากจีน  
 อย่างไรก็ตาม ประเภทสินค้าอาหารส่งออกของไทยส่วนใหญ่ มักอยู่ในกลุ่มวัตถุดิบขั้นต้นเพื่อน าไป

ผลิตต่อหรือแปรรูป ซึ่งในปัจจุบันเริ่มเกิดปัญหาการแข่งขันด้านราคากับประเทศที่สามารถผลิตวัตถุดิบอาหารได้ใน

ต้นทุนที่ต่ ากว่า ท าให้ไทยเร่ิมสูญเสีย ความสามารถในการแข่งขันลง  จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนานักเทคโนโลยี

อาหาร ในการควบคุมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความ

หลากหลายมากขึ้นจากแหล่งวัตถุดิบที่มีมากภายในประเทศอันเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร จึงมีความส าคัญ

ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งทางเทคโนโลยี

ทุกด้าน จนเกิดการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดและรุนแรง ส่งผลต่อเศรษฐกิจทุกระดับ บัณฑิตที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ควรจะมีความรู้ความสามารถในด้านที่ไม่ใช่ความรู้ที่มาจากความจ าเพียงอย่างเดียวเน่ืองจากสามารถค้นคว้าข้อมูล

ได้ทุกที่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เช่น การสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับคนอื่น ทักษะในการแก้ไขปัญหา

จะมีความส าคัญมาก ตลาดแรงงานจะต้องการคนที่มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้นซึ่งมีการคาดการณ์ว่าบริษัท

จะต้องการปริญญาน้อยลง แต่จะต้องการคนที่มีความสามารถและความช านาญในการท างานเฉพาะทางมากกว่า 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาบัณฑิตจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย 

ความรู้ และทักษะความสามารถ  โดยเฉพาะด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้” ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง 
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“มีเหตุผล” รอบคอบ และระมัดระวัง  ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ท าให้นักศึกษารู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม และสามารถตัดสินใจได้เองโดยใช้หลัก “ความพอประมาณ” ในการด าเนินชีวิตอย่างมี

จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียรอันจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ท าให้นักศึกษามีความเป็นเลิศในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านการวิจัย  และการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการน าความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาหรือต่อยอดภูมิปัญญาไทย เพื่อพร้อมเผชิญต่อการก้าวสู่โลกของการท างานใน

ยุคพลิกผันอย่างมีคุณภาพ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ 
พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปประยุกต์
ได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะของประเทศ และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ันเพื่อท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามขั้นตอนของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

     12.2.1 ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอตามความต้องการของประเทศ 
     12.2.2 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

                            อาหาร 
     12.2.3 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมจากการวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

                            ในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 
   13.1.1 หมวดวิชาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 รายวิชา 
 
  511 106     แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1   3(3-0-6) 
         (Calculus for Biological Scientists I) 
  512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี       4(4-0-8) 
    (Biology for Technologist) 
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  512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี    1(0-3-0) 
    (Biology for Technologist Laboratory) 
   513 101  เคมีทั่วไป 1       3(3-0-6) 
                     (General Chemistry I)     
  513 102   เคมีทั่วไป 2                         3(3-0-6) 
                     (General Chemistry II)    
     513 103  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1      1(0-3-0) 
               (General Chemistry Laboratory I)              
  513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2      1(0-3-0) 
                      (General Chemistry Laboratory II)             
  513 231 เคมีวิเคราะห์ 1      2(2-0-4) 
   (Analytical Chemistry I) 
  513 233   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1     1(0-3-0) 
   (Analytical Chemistry Laboratory I) 
  513 255  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์      1(0-3-0) 
   (Organic Chemistry Laboratory) 
  513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน      3(3-0-6) 
   (Fundamental Organic Chemistry)  
  513 340  ชีวเคมีพื้นฐาน                     3(3-0-6) 
                      (Basic Biochemistry)                             
  513 345   ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                1(0-3-0) 
                      (Basic Biochemistry Laboratory) 
  514 101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1       3(3-0-6) 
    (General Physics I)        
  514 103   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1     1(0-3-0) 
                  (General Physics Laboratory I)    
  518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
   (General Microbiology) 
  518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป     1(0-3-0) 
   (General Microbiology Laboratory) 
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  13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 จ านวน 2 รายวิชา 
  600 201  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0)* 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I)       

 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  1(0-3-0)* 
                      (Creativity in World of Technology and Engineering II) 

หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน 
   สาขาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา 
 
  612 252   เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1      2(2-0-4) 

        (Food Chemistry and Analysis I) 
  612 253   ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1   1(0-3-0) 

       (Food Chemistry and Analysis Laboratory I) 
  612 354    เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2      2(2-0-4) 

       (Food Chemistry and Analysis II) 
  612 355   ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2    1(0-3-0) 

      (Food Chemistry and Analysis Laboratory II) 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 

     เน้นมุ่งผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร โดยมีการผสม 
ผสานความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเน้นความช านาญเฉพาะด้านของบัณฑิต ได้แก่ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ
ทางด้านอาหาร และการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
   
  1.2 ความส าคัญ 

 ปี พ.ศ. 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 12% และ
มีมูลค่าประมาณ 1.02 – 1.10 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ส่งออกหลัก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
ผัก และผลไม้เขตร้อน เป็นต้น นอกจากน้ีภาครัฐได้มีนโยบายผลักดันอาหารไทยสู่ครัวโลกต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2558 เป็น
ต้นมา มีการรวมตัวเป็นตลาดเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ยิ่งท าให้อาหารไทยมีความโดดเด่น
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2593 ประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 9,600 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นถึงราว 2,400 ล้าน
คนจากปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงความต้องการบริโภคอาหารที่มากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นสินค้าหลัก
ที่สามารถท ารายได้เข้าประเทศไทย และหน่วยงานรัฐบาลให้การสนับสนุนส่งเสริมในหลายมิติ อย่างไรก็ตามยังมี
สินค้าอาหารจ านวนมากถูกส่งออกในฐานะเป็นสินค้าขั้นต้นซึ่งมีมูลค่าต่ า และก าลังถูกแย่งชิงโดยประเทศที่มีต้นทุน
ต่ ากว่า การยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่เวทีอาหารระดับสากลที่มีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า และการต่อสู้กับ
คู่แข่งขันรายอื่น ผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งในมิติเชิงสร้างสรรค์ และคุณภาพ
ไปสู่การเพิ่มมูลค่าและความแตกต่างเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่น 

ดังน้ัน  จึงเป็นหน้าที่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทาง  
ด้านเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรที่มี
ความรู้ ความช านาญ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  
 
 1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
  1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอาหาร ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
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  2) เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในงานพัฒนา วิจัย สร้างสรรค์ และพร้อมส าหรับ
การศึกษาในระดับสูงต่อไป 
  3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความคิดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
                 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
 
ล าดับที่ 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่า

ของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
        

PLO2 อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  

        

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ป ระ ก อ บ ธุ รกิ จ แ ล ะ ทั ก ษ ะ
พื้ นฐานที่ จ า เป็ น ต่อการเป็ น
ผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มี ทั ก ษะ ก ารใช้ ภ าษ า  แ ล ะ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ใ น บ ริ บ ท ก า ร สื่ อ ส า ร ที่
หลากหลาย 

        

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และก ารสื่ อ ส ารไ ด้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ 
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ล าดับที่ 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain (Knowledge) 
(Bloom’sTaxonomy (Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO6 แสวงหาความ รู้ได้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการด าเนินชีวิต 

        

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ สุจ ริต  มี
ค ว า ม รับ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ตน เอ ง  
สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

        

PLO8 ใช้ความ คิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานหรือด าเนินโครงการ
ได้ 

        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็น
ระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 
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ล าดับที่ 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain (Knowledge) 
(Bloom’sTaxonomy (Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมี กายภาพ และชีววิทยา
ของอาหารและวิธีการแปร
รูป การควบคุมคุณภาพและ
การจัดการความปลอดภัย
ทางอาหารได้ 

        

PLO11 แสดงทักษะและความ 
สามารถในวิชาโทที่นักศึกษา 
เลือกเรียน 

        

วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป 
Sub PLO11.1 เลือกวิธีการแปรรูป วิธีการ

จัดการผลิตอาหารในระดับ
อุตสาหกรรมได้ 

        

วิชาโทสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Sub PLO11.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มี

ค ว า ม เป็ น ไป ไ ด้ ใน เชิ ง
พาณิชย์ได้ 

        

วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 
Sub PLO11.3 จัดการทดสอบทางประสาท

สัมผัสได้ 
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ล าดับที่ 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO12 น าความรู้ไปใช้ในการจัดการ
หรือการแก้ปัญหาหรือการคิด 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยค านึงถึง
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

        

PLO13 สามารถท างานเป็นทีมได้ทั้ ง
ฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

 
หมายเหตุ   ระบุสัญลักษณ์  ในช่อง Cognitive Domain ระดับต่าง ๆ หรือช่อง Psychomotor Domain  
               และ Affective Domain ตามความเหมาะสม 
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 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
  PLO11  
 PLO10 PLO11.1 PLO11.2 PLO11.3 PLO12 PLO13 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอาหาร  
    ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพใน 
    การประกอบอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยี  
    อาหาร  

      

2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้ มีความ 
สามารถในงานพัฒนา วิจัย สร้างสรรค์  

    และพร้อมส าหรับการศึกษาในระดับสูง 
    ต่อไป 

      

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรมและ 
    จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
    ความคิดความรับผิดชอบต่อตนเองและ 
    สังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้อง 
การของตลาดแรงงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลา 5 ป ี

ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องภายใน
ระยะเวลา 3 ป ี

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 
องค์กร และสถานประกอบการ 
และน ามาปรับในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการประเมินความ 
   พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. มคอ.5 (ของปีที่พบและเสนอปรับ) 
3. มคอ.3 (ของปีที่ท าการสอนใหม่) 
4. สมอ.08 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน 
ที่เน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

1. ส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะการสอน 
    ให้อาจารย์สามารถจัดการ 

      เรียนการสอนที่หลากหลาย      
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เช่น เทคนิคการสอนโดยใช้ 
วิธี Problem based- 
learning 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศและ 
    จัดหา ส่งเสริมให้มีแหล่ง 
    สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

1. มคอ.3 และ มคอ.4 
2. มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
3. มีกิจกรรมการอบรมที่เพิ่มพูนทักษะ 
   การสอนให้แก่อาจารย์ 
4. รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
    ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ 
    เรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. รายงานผลการประเมินการเรียน 
    การสอนของอาจารย์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 3. มีการประเมินผลการจัดการเรียน 
   การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

     เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 
   ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน  
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดม 
   ศึกษา พ.ศ. 2552 และเน้นการ 
   เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
   ที่ 21 
    

6. ผลประเมินการมีส่วนร่วมของ 
    ผู้เรียนในการจัดการเรียนการ 
    สอน กิจกรรมทางวิชาการและ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7 . ราย งานความ พึ งพ อ ใจ ข อ ง
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เน้นการ
เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ 
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่        
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และทักษะการพัฒนาการสอนและ 
การประเมินผล ตามผลลัพธ์การ 
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected  
Learning Outcomes) ภายใน 
ระยะเวลา 3 ป ี

พัฒนาทักษะการสอน ส่งเสริมเพิ่มพูน
ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายให้แก่อาจารย์ โดยเน้นการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) 

1. มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
2. มีกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม 
   การพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ 
   อาจารย์ผู้สอนซึ่งสอดคล้องกับการ 
   ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
   และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   (Expected Learning  
   Outcomes) ของหลักสูตร 
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
   ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่ 
   มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และ    
   ผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง    
   (Expected Learning  
   Outcomes) ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้ เป็นไปตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 
   มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่

น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาต้น   เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาปลาย    เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงการ

ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
        2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

และ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญา
ตรี 

            2.2.3  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
   2.3.1  ปัญหาการปรับตัว 

การด าเนินชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากการด าเนินชีวิตมัธยมศึกษาหลาย
ประการ เช่น การแข่งขันในการเรียน หรืออิสระในการใช้ชีวิต ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากการที่นักศึกษาขาดความ
รับผิดชอบต่อการเรียน  เมื่อมีการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น
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เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัย ปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้นน้ี ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อตัวนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการเงิน 

2.3.2  ปัญหาการเรียน 
 นักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาต่าง ๆ มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่

แตกต่างกัน ท าให้ส่งผลต่อการเรียนรายวิชาพื้นฐานกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และผลการศึกษา 
  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
              2.4.1 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้ค าแนะน า
ในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
                 2.4.2 จัดสอนปรับพื้นฐานในรายวิชาที่นักศึกษามักพบปัญหาในการเรียน เช่น วิชาฟิสิกส์ และวิชา
เคมี ในการศึกษาชั้นปีที่ 1 
    
  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ช้ันปีท่ี  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา  240,000   480,000   720,000   960,000   960,000  

ค่าลงทะเบียน  2,280,000   4,560,000   6,840,000   8,400,000   8,400,000  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  12,397,934   14,562,175   16,763,694   19,004,728   19,744,706  

รวมรายรับ  14,917,934   19,602,175   24,683,694   28,364,728   29,104,706  
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  5,177,496   5,488,146  5,817,434  6,166,480  6,536,469 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,542,941.80   3,085,883.61   4,628,825.41   6,171,767.22   6,171,767.22  
ทุนการศึกษา  40,000   100,000   160,000   220,000   220,000  
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  240,000   480,000   720,000   960,000   960,000  
รวม (ก) 7,00,437.80 9,154,029.61 11,686,259.41 13,518,247.22 13,888,236.22 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์  500,000   500,000   500,000   500,000   500,000  
ค่าครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตร 

 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  

ค่าสิ่งก่อสร้าง      
รวม (ข)  600,000   600,000   600,000   600,000   600,000  
รวม (ก)+(ข) 7,600,437.80 9,754,029.61 11,926,259.41 14,118,247.22 14,488,236.22 
จ านวนนักศึกษา  60   120   180   240   240  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  126,673  81,284 66,257 58,826 60,368 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 126,673 บาท 
 
  2.7 ระบบการศึกษา 
   [  / ] แบบชั้นเรียน 
   [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   [    ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   [     ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
   [    ] อื่น ๆ (ระบุ) 
 
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลอินเทอร์เน็ตในบางรายวิชา 
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  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก  
ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าหนดให้มีวิชาโท 3 วิชาโท  
คือ วิชาโทเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิชาโทการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และวิชาโทวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 
โดยนักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาโทก่อนขึ้นภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ทั้งน้ีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเรียนวิชาโท
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หรือวิชาโทการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือวิชาโทวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส น้ัน 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร พิจารณาจากการเลือกวิชาโทของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียนตาม
ความสนใจ โดยตัดสินผู้มีสิทธิเลือกเรียนวิชาโทจากการเรียงล าดับตามค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่ งไม่นับรวมคะแนนใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคะแนนในหมวดวิชาเลือกเสรี ส าหรับจ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวิชาโทเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร หรือวิชาโทการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือวิชาโทวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส ทางภาควิชาเทคโนโลยี
อาหารจะด าเนินการประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการเลือกเรียนวิชาโทอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
        3.1.1   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
   3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
       3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    จ านวนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ         จ านวน     24  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก      จ านวนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ                         จ านวนไม่น้อยกว่า 104  หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          จ านวน     38  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ            จ านวน       45  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาโท             จ านวนไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกิต 

    วิชาโทบังคับ                         จ านวน     15  หน่วยกิต 
    วิชาโทเลือก            จ านวนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี      จ านวนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
        3.1.3.1 รหัสวิชา  
  หมวดวิฃาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   
SU101 – SU109  วิชาบังคับ  
SU110 – SU199  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาภาษา   
SU201 – SU209  วิชาบังคับ  
SU210 – SU299  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 – SU309 วิชาบังคับ  
SU310 – SU399  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 – SU409  วิชาบังคับ  
SU410 – SU499  วิชาเลือก  

 หมวดวิชาเฉพาะ 
 ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

      เลขสามหลัก เป็นเลขประจ าหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบวิชาน้ัน ๆ ดังน้ี  
     511 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
     512 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
     513 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
    514 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
     518  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
     600  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     612  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
    1  =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  1 - 2         
                          2  =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  2 – 3 
                          3  =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  3           
                          4  =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  4     
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                      เลขสามหลักหลัง หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา  คือ 
     0 = กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
     1 = กลุ่มวิชาทางด้านจุลชีววิทยา 
     2 = กลุ่มวิชาทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
     3 = กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรม 
     4 = กลุ่มวิชาทางด้านการควบคุมคุณภาพ 
     5 = กลุ่มวิชาทางด้านเคมี 
     6-8 = กลุ่มวิชาทางด้านการแปรรูปอาหาร 

  9 = กลุ่มวิชาทางด้านเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีอาหาร สัมมนา  
                                      และโครงงานวิจัย 

          เลขสามหลักหลัง  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา   
 
        3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 
            รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            รายวิชาภาคปฏิบัติการ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมี
วิธีคิด ดังน้ี 
         จ านวนหน่วยกิต   = บ + ป + น 
              3 
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  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ  
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

  เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3 รายวิชา   
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จ านวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
     (1)  วิชาบังคับ   จ านวน  24  หน่วยกิต ประกอบด้วย 

     กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU101 ศิลปะศิลปากร   3(3-0-6)

 (Silpakorn Arts) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
 

   กลุ่มวิชาภาษา   
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (English in the Digital Era) 
SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
 (English for International Communication) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 
 
หมายเหตุ   * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B1 ข้ึนไปและ
 รายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 ข้ึนไป หรือ
 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นท่ีเทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นไม่ต้อง 
 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น ามา
 ค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 

 

              กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 พลเมืองต่ืนรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 
 
              กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 
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                  2)  วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
             กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home) 
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  
SU113 การต้ังค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
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SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 และการสื่อสาร 
 (Computer, Information Technology and Communication  
 Literacy) 
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  
SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
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SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 
SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Healty Care) 
SU150 ภาพยนต์วิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Film Appreciation) 
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding  Ancient World Civilization) 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity) 
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SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ  3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture) 
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 

 
              กลุ่มวิชาภาษา   
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ 3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism) 
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
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SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)  
 (English for Science and Technology) 

 
              กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
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SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries) 
SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 
 (World Regions) 

 
              กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
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        หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า  104  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
               (1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน  38  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1     3(3-0-6) 

(Calculus for Biological Scientists I) 
512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี        4(4-0-8) 
 (Biology for Technologist) 
512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี     1(0-3-0) 
 (Biology for Technologist Laboratory) 
513 101 เคมีทั่วไป 1         3(3-0-6) 
 (General Chemistry I) 
513 102 เคมีทั่วไป 2         3(3-0-6) 
 (General Chemistry II)    
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory I) 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2       1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory II)   
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1        2(2-0-4) 
 (Analytical Chemistry I) 
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1       1(0-3-0) 
 (Analytical Chemistry Laboratory I) 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์       1(0-3-0) 
 (Organic Chemistry Laboratory) 
513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน       3(3-0-6)
 (Fundamental Organic Chemistry) 
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน        3(3-0-6) 
 (Basic Biochemistry) 
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน       1(0-3-0) 
 (Basic Biochemistry Laboratory) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1        3(3-0-6) 
 (General Physics I) 
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514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1       1(0-3-0) 
 (General Physics Laboratory I) 
518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป        3(3-0-6) 
 (General Microbiology) 
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-0) 
 (General Microbiology Laboratory) 
612 103 วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร    3(3-0-6) 
 (Mathematics Methods for Food Technology) 
612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร      3*(2-2-5) 
 (Statistics for Food Technology) 
 
 (2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 45 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1   1*(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2   1*(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
612 101 รากศิลปากรและการประยุกต์ในเทคโนโลยีอาหาร    1*(0-3-0) 
 (Root of Silpakorn and the Application in Food Technology) 
612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   2*(2-0-4) 
 (Agricultural Raw Material Management for Food Industry)   
612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร                3(3-0-6) 
 (Food Microbiology) 
612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร         1(0-3-0) 
 (Food Microbiology Laboratory) 
612 230 วิศวกรรมอาหาร 1              3(3-0-6) 
 (Food Engineering I) 
612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร                   2(2-0-4) 
 (Food Nutrition) 
612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1      2(2-0-4) 
 (Food Chemistry and Analysis I) 
หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 



มคอ. 2 

 
 

33 

612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1     1(0-3-0) 
 (Food Chemistry and Analysis Laboratory I) 
612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1       3(3-0-6) 
 (Food Processing I) 
612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1      1(0-3-0) 
 (Food Processing Laboratory I) 
612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2       2(2-0-4) 
 (Food Processing II) 
612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2      1(0-3-0) 
 (Food Processing Laboratory II)        
612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 1*(0-3-0) 
 ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
 (Information Technology and Computer Applications  
 for Food Research) 
612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร       2(2-0-4) 
 (Food Standard and Regulations) 
612 306 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science) 
612 311 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร      2(2-0-4) 
 (Food Plant Sanitation) 
612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร      1(0-3-0) 
 (Food Engineering Laboratory) 
612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส   2(2-0-4) 
 (Sensory Science and Evaluation of Food) 
612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส   1(0-3-0) 
 (Sensory Science and Evaluation of Food Laboratory) 
612 344 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร     2(2-0-4) 
 (Food Quality Control and Assurance) 
612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร     3(2-2-5) 
 (Physicochemical Principles for Food) 
หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2      2(2-0-4) 
 (Food Chemistry and Analysis II) 
612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2     1(0-3-0) 
 (Food Chemistry and Analysis Laboratory II) 
612 390 การฝึกงาน      1* (ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง) 
 (Practical Training) 
612 401 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
 (Technical English for  Applied Science) 
612 491 สัมมนา         1(0-2-1) 
 (Seminar) 
612 492 โครงงานวิจัย 1        1(0-3-0) 
 (Research Project I) 
612 493 โครงงานวิจัย 2        2(0-6-0) 
 (Research Project II) 
 
 (3) กลุ่มวิชาโท   จ านวนไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนวิชาโทในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงคือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หรือสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ประสาทสัมผัสในแต่ละกลุ่มวิชาโทประกอบด้วยวิชาบังคับจ านวน 15 หน่วยกิต และวิชาเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต  
 

วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  
วิชาโทบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

 
612 332 วิศวกรรมอาหาร 2        3(3-0-6) 
 (Food Engineering II) 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร     2(2-0-4) 
 (Production Management in Food Industry) 
612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
 (Hazard Analysis Critical Control Point for Food Industry) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
 (Productivity Measurement and Modern Management  
 for Food Industry) 
612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร     3(3-0-6) 
 (Food Plant Design and Economics) 
612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร    3(3-0-6) 
 (Packaging Technology in Food Industry) 
 
 วิชาโทเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 
 
612 308 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร     3(3-0-6) 
 (English for Food Technologist) 
612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร     3(3-0-6) 
 (Marketing for Food Product Development) 
612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1       2(2-0-4) 
 (Product Development I) 
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1      1(0-3-0) 
 (Product Development Laboratory I) 
612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2       2(2-0-4) 
 (Product Development II) 
612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2      1(0-3-0)
 (Product Development Laboratory II) 
612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์   2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Product Development) 
612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ    2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Spices)                   
612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 1   2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking I) 
612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร  3(3-0-6) 
 (Molecular Detection Techniques in Food Quality Control) 
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612 412 พิษวิทยาของอาหาร       3(3-0-6) 
 (Food Toxicology) 
612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   3(2-2-5) 
 (Experimental Design for Food Product Development) 
612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management for Food Industry)  
612 432  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
 (Project Feasibility Study for Food Industry) 
612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง    2(2-0-4) 
 (Chilled and Frozen Food Technology) 
612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร                           3(3-0-6) 
 (Food Business Management) 
612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพ     2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Quality Control) 
612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 2         2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking  II) 
612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร      2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Shelf Life Study of Food) 
612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                                        3(3-0-6) 
 (Food Additives) 
612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว       3(3-0-6) 
 (Post Harvest Technology) 
612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว         1(0-3-0) 
 (Post Harvest Technology Laboratory) 
612 466 เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร      3(3-0-6) 
 (Novel Technology for Food Processing) 
612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม       3(3-0-6) 
 (Dairy Products Technology)  
612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค                   2(2-0-4) 
 (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology) 
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612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค    1(0-3-0) 
 (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology Laboratory) 
612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่                2(2-0-4) 
 (Bakery Technology) 
612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอรี่         1(0-3-0) 
 (Bakery Technology Laboratory) 
612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 
 (Valorization of By-Product in Food Industry) 
612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน  และขนมขบเค้ียว     2(2-0-4) 
 (Confectionery and Snack Technology) 
612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง       3(3-0-6) 
 (Fishery Products Technology) 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง     1(0-3-0) 
 (Fishery Products Technology Laboratory) 
612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟ    1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Coffee) 
612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม       1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Milk and Milk Products) 
612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับข้าว            1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Rice) 
612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์   1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Alcoholic Beverages) 
612 488 สตาร์ชดัดแปรและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
 (Modified Starch and Its Applications in Food Industry) 
612 489 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ   3(3-0-6) 
 (Starch-based Food Products Technology)  
612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1   2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Food Science and Technology I 
612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Food Science and Technology II) 
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612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร      4(0-12-0) 
 (Food Industrials Problem Solving) 
 
วิชาโทสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 วิชาโทบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 
612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร     3(3-0-6) 
 (Marketing for Food Product Development) 
612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1       2(2-0-4) 
 (Product Development I)      
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1      1(0-3-0) 
 (Product Development Laboratory I) 
612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2       2(2-0-4) 
 (Product Development II)            
612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2      1(0-3-0) 
 (Product Development Laboratory II) 
612 332 วิศวกรรมอาหาร 2                     3(3-0-6) 
 (Food Engineering II) 
612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   3(2-2-5) 
 (Experimental Design for Food Product Development) 
 
 วิชาโทเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 
 
612 308 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร      3(3-0-6) 
 (English for Food Technologist) 
612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์   2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Product Development) 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร                         2(2-0-4) 
 (Production Management in Food Industry) 
612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
 (Hazard Analysis Critical Control Point for Food Industry) 
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612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ    2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Spices)                   
612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 1   2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking I) 
612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
 (Productivity Measurement and Modern Management for Food Industry) 
612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร  3(3-0-6) 
 (Molecular Detection Techniques in Food Quality Control) 
612 412 พิษวิทยาของอาหาร       3(3-0-6) 
 (Food Toxicology) 
612 420 การวิเคราะห์การเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์    2(2-0-4) 
 (Financial Analysis for Product Development) 
612 424 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์      3(3-0-6) 
 (Product Development Management) 
612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร     3(3-0-6) 
 (Food Plant Design and Economics) 
612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management for Food Industry) 
612 432 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
 (Project Feasibility Study for Food Industry) 
612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง    2(2-0-4) 
 (Chilled and Frozen Food Technology) 
612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร    3(3-0-6) 
 (Quality Management for Food Industry) 
612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร       3(3-0-6) 
 (Food Business Management) 
612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพ     2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Quality Control) 
612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 2         2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking  II) 
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612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร      2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Shelf Life Study of Food) 
612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                                        3(3-0-6) 
 (Food Additives) 
612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร             3(3-0-6) 
 (Packaging Technology in Food Industry) 
612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                3(3-0-6) 
 (Post Harvest Technology)          
612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว         1(0-3-0) 
 (Post Harvest Technology Laboratory) 
612 466 เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร      3(3-0-6) 
 (Novel Technology for Food Processing) 
612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม       3(3-0-6) 
 (Dairy Products Technology) 
612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค     2(2-0-4) 
 (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology) 
612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค    1(0-3-0) 
 (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology Laboratory) 
612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่                2(2-0-4) 
 (Bakery Technology)       
612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอรี่         1(0-3-0) 
 (Bakery Technology Laboratory) 
612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 
 (Valorization of By-Product in Food Industry) 
612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน  และขนมขบเค้ียว     2(2-0-4) 
 (Confectionery and Snack Technology) 
612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง       3(3-0-6) 
 (Fishery Products Technology) 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง     1(0-3-0) 
 (Fishery Products Technology Laboratory) 
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612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟ    1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Coffee) 
612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม       1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Milk and Milk Products) 
612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับข้าว    1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Rice) 
612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์   1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Alcoholic Beverages) 
612 488 สตาร์ชดัดแปรและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
 (Modified Starch and Its Applications in Food Industry) 
612 489 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ   3(3-0-6) 
 (Starch-based Food Products Technology) 
612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1   2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Food Science and Technology I) 
612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Food Science and Technology II) 
612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร      4(0-12-0) 
 (Food Industrials Problem Solving) 
 
วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 
 วิชาโทบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 
612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1       2(2-0-4) 
 (Product Development I) 
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1      1(0-3-0) 
 (Product Development Laboratory I) 
612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์   2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Product Development) 
612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
 (Hazard Analysis Critical Control Point for Food Industry) 
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612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ    2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Spices) 
612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 1   2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking I) 
612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพ     2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Quality Control) 
612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร      2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Shelf Life Study of Food) 
 
 วิชาโทเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 
 
612 308 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร      3(3-0-6) 
 (English for Food Technologist) 
612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร     3(3-0-6) 
 (Marketing for Food Product Development) 
612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2       2(2-0-4) 
 (Product Development II) 
612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2      1(0-3-0) 
 (Product Development Laboratory II) 
612 332 วิศวกรรมอาหาร 2                     3(3-0-6) 
 (Food Engineering II) 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร                         2(2-0-4) 
 (Production Management in Food Industry) 
612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
 (Productivity Measurement and Modern Management  
 for Food Industry) 
612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร  3(3-0-6) 
 (Molecular Detection Techniques in Food Quality Control) 
612 412 พิษวิทยาของอาหาร       3(3-0-6) 
 (Food Toxicology) 
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612 420 การวิเคราะห์การเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์    2(2-0-4) 
 (Financial Analysis for Product Development) 
612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   3(2-2-5) 
 (Experimental Design for Food Product Development) 
612 424 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์      3(3-0-6) 
 (Product Development Management) 
612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร     3(3-0-6) 
 (Food Plant Design and Economics) 
612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management for Food Industry) 
612 432 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
 (Project Feasibility Study for Food Industry)    
612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง    2(2-0-4) 
 (Chilled and Frozen Food Technology) 
612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร    3(3-0-6) 
 (Quality Management for Food Industry) 
612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร       3(3-0-6) 
 (Food Business Management) 
612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 2   2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking II) 
612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                                        3(3-0-6) 
 (Food Additives) 
612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร             3(3-0-6) 
 (Packaging Technology in Food Industry) 
612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                3(3-0-6) 
 (Post Harvest Technology) 
612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว         1(0-3-0) 
 (Post Harvest Technology Laboratory) 
612 466 เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร      3(3-0-6) 
 (Novel Technology for Food Processing) 
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612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม                    3(3-0-6) 
 (Dairy Products Technology)                   
612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค     2(2-0-4) 
 (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology) 
612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค    1(0-3-0) 
 (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology Laboratory) 
612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่                2(2-0-4) 
 (Bakery Technology) 
612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอรี่        1(0-3-0) 
 (Bakery Technology Laboratory) 
612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 
 (Valorization of By-Product in Food Industry) 
612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน และขนมขบเค้ียว     2(2-0-4) 
 (Confectionery and Snack Technology) 
612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง       3(3-0-6) 
 (Fishery Products Technology) 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง     1(0-3-0) 
 (Fishery Products Technology Laboratory) 
612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟ          1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Coffee) 
612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม  1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Milk and Milk Products) 
612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับข้าว    1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Rice) 
612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์   1(0-3-0) 
 (Sensory Panel Training for Alcoholic Beverages) 
612 488 สตาร์ชดัดแปรและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
 (Modified Starch and Its Applications in Food Industry) 
612 489 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ   3(3-0-6) 
 (Starch-based Food Products Technology) 
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612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1   2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Food Science and Technology I) 
612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Food Science and Technology II) 
612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร     4(0-12-0) 
 (Food Industrials Problem Solving) 
 
  หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ถ้านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาเอกบังคับและ
กลุ่มวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ  การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงไว้
ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
         3.1.4.1 แผนการศึกษา (วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

SU101 
SU201 
SU301 
511 106 
513 101 
513 103 
514 101 
514 103 
612 101 

ศิลปะศิลปากร 
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
พลเมืองต่ืนรู้ 
แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  
เคมีทั่วไป 1 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
รากศิลปากรและการประยุกต์ในเทคโนโลยีอาหาร 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1*(0-3-0) 

รวมจ านวน 20 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU102 
SU202 
512 106 
512 107 
513 102 
513 104 
612 102 
612 103 

ศิลปากรสร้างสรรค์ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี   
ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี  
เคมีทั่วไป 2 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
4(4-0-8) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2*(2-0-4) 
3(3-0-6) 

รวมจ านวน 18 
 
หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SUxxx 
513 231 
513 233 
513 255 
513 257 
518 101 
518 102 
612 262 
612 263 

วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
เคมีวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
จุลชีววิทยาทั่วไป  
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 

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

................ วิชาเลือกเสรี 3 
รวมจ านวน 21 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

513 340 
513 345 
612 201 
612 212 
612 213 
612 230 
612 251 
612 252 
612 253 
612 264 
612 265 

ชีวเคมีพื้นฐาน 
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 
จุลชีววิทยาทางอาหาร 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร   
วิศวกรรมอาหาร 1 
โภชนศาสตร์ทางอาหาร 
เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1   
กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3*(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SUxxx 
600 201 
612 302 
612 332 
612 333 
612 342 
612 343 
612 351 
612 352 
612 354 
612 355 

วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร 2 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 
วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส   
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส 
หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร 
การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 
ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 

3 
1*(0-3-0) 
1*(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4)  
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

รวมจ านวน 18 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU203 
SU401 
600 202 
612 304 
612 306 
612 311 
612 334 
612 341 
612 344 

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 

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

รวมจ านวน 19 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
612 390 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน - 
 

หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU402 
612 401 
612 426 
612 461 
612 491 
612 492 
----------- 

นวัตกรรม และการออกแบบ 
ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร 
เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
สัมมนา 
โครงงานวิจัย 1 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะ 

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

4 
รวมจ านวน 18 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วย
กิต 

(บ-ป-น) 
612 493 
--------- 
--------- 

โครงงานวิจัย 2 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกเสรี 

2(0-6-0) 
2 
3 

รวมจ านวน 7 
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         3.1.4.2 แผนการศึกษา (วิชาโทสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU101 
SU201 
SU301 
511 106 
513 101 
513 103 
514 101 
514 103 
612 101 

ศิลปะศิลปากร 
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
พลเมืองต่ืนรู้ 
แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  
เคมีทั่วไป 1 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
รากศิลปากรและการประยุกต์ในเทคโนโลยีอาหาร 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1*(0-3-0) 

รวมจ านวน 20 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU102 
SU202 
512 106 
512 107 
513 102 
513 104 
612 102 
612 103 

ศิลปากรสร้างสรรค์ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี   
ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี  
เคมีทั่วไป 2 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
4(4-0-8) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2*(2-0-4) 
3(3-0-6) 

รวมจ านวน 18 
 

หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SUxxx 
513 231 
513 233 
513 255 
513 257 
518 101 
518 102 
612 262 
612 263 

วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
เคมีวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
จุลชีววิทยาทั่วไป  
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 

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

.............. วิชาเลือกเสรี 3 
รวมจ านวน 21 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

513 340 
513 345 
612 201 
612 212 
612 213 
612 230 
612 251 
612 252 
612 253 
612 264 
612 265 

ชีวเคมีพื้นฐาน 
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 
จุลชีววิทยาทางอาหาร 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร   
วิศวกรรมอาหาร 1 
โภชนศาสตร์ทางอาหาร 
เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1   
กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3*(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SUxxx 
600 201 
612 302 
612 322 
612 323 
612 332 
612 333 
612 342 
612 343 
612 351 
612 354 
612 355 

วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 
วิศวกรรมอาหาร 2 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 
วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส  
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส 
หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร 
เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 
ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 

3 
1*(0-3-0) 
1*(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU203 
SU401 
600 202 
612 304 
612 306 
612 311 
612 320 
612 324 
612 325 
612 344 

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2  
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 

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

รวมจ านวน 21 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

612 390 การฝึกงาน 1* (ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง) 
รวมจ านวน - 

หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU402 
612 401 
612 422 
612 491 
612 492 
----------- 

นวัตกรรม และการออกแบบ 
ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
สัมมนา 
โครงงานวิจัย 1 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
1(0-3-0) 

4 
รวมจ านวน 15 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วย
กิต 

(บ-ป-น) 
612 493 
--------- 
--------- 

โครงงานวิจัย 2 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกเสรี 

2(0-6-0) 
2 
3 

รวมจ านวน 7 
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3.1.4.3 แผนการศึกษา (วิชาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU101 
SU201 
SU301 
511 106 
513 101 
513 103 
514 101 
514 103 
612 101 

ศิลปะศิลปากร 
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
พลเมืองต่ืนรู้ 
แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  
เคมีทั่วไป 1 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
รากศิลปากรและการประยุกต์ในเทคโนโลยีอาหาร 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1*(0-3-0) 

รวมจ านวน 20 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU102 
SU202 
512 106 
512 107 
513 102 
513 104 
612 102 
612 103 

ศิลปากรสร้างสรรค์ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี   
ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี  
เคมีทั่วไป 2 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
4(4-0-8) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2*(2-0-4) 
3(3-0-6) 

รวมจ านวน 18 
 

หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SUxxx 
513 231 
513 233 
513 255 
513 257 
518 101 
518 102 
612 262 
612 263 

--------- 

วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
เคมีวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
จุลชีววิทยาทั่วไป  
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
วิชาเลือกเสรี 

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

3 

รวมจ านวน 21 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

513 340 
513 345 
612 201 
612 212 
612 213 
612 230 
612 251 
612 252 
612 253 
612 264 
612 265 

ชีวเคมีพื้นฐาน 
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 
จุลชีววิทยาทางอาหาร 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร   
วิศวกรรมอาหาร 1 
โภชนศาสตร์ทางอาหาร 
เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1   
กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3*(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
 
หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SUxxx 
600 201 
612 302 
612 322 
612 323 
612 333 
612 342 
612 343 
612 346 
612 351 
612 354 
612 355 

วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 
วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส   
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส 
การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ 
หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร 
เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 
ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 

3 
1*(0-3-0) 
1*(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
2(1-3-2) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

รวมจ านวน 18 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU203 
SU401 
600 202 
612 304 
612 306 
612 311 
612 328 
612 341 
612 344 
612 347 

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 
การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 1 

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

รวมจ านวน 21 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
612 390 การฝึกงาน 1* (ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน - 
หมายเหตุ  *  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU 402 
612 401 
612 441 
612 445 
612 491 
612 492 
................ 

นวัตกรรม และการออกแบบ 
ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 
สัมมนา 
โครงงานวิจัย 1 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะ 

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

4 
รวมจ านวน 16 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

612 493 
--------- 
--------- 

โครงงานวิจัย 2 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกเสรี 

2(0-6-0) 
2 
3 

รวมจ านวน 7 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 
  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 

  Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, 
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and foreign 
countries, and aesthetic connections. 

 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
  การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้และการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  การปลูกฝังเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง  

  Integration of project-based learning focusing on creative activities;  
development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative learning 
and working, students’ community and social responsibilities; instilling Silpakorn 
University identity and culture; creative projects on issues of interest under the 
advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes. 
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SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและ

รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเน่ืองจากโบราณสมัยมาถึง
ปัจจุบัน  ปัจจัยที่ เอื้อต่อการส ร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย  ทั้งน้ี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์
ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation, the 
foundations of human civilization, from the past to the present; contributing factors, 
processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on mankind in each 
period; analysis from the perspective of history and relevant disciplines. 

  
SU111 บ้าน  3(3-0-6) 
 (Home) 
  แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็นพื้นที่ 

เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว โลกาภิวัตน์ ความ
เป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 

  Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the word 
‘home’; space, technology and home design; gender and home; home in context of 
tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; presentation of 
nationality. 

  
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  
  ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข  กลยุทธ์

เพิ่มความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ   
  Meaning, science, and psychology of happiness; management of happiness; 

habits of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, diet, 
mindfulness practice. 
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SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
  การต้ังค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การต้ังค าถามเพื่อสร้างและแสวงหา

ความรู้ วิธีการต้ังค าถาม การต้ังค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์   
  Asking questions in various forms according to science and subjects; asking to 

create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking questions by 
integrating science and arts. 

 
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
  ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน 

สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบประมวลผลกลุ่ม
เมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Overview of the dynamic process of technological innovation; importance of 
technology-driven value creation and economic growth; data science; artificial 
Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and block 
chain; other related technologies. 

  
SU115  อาหารเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ

อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค  อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ  ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัย
ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

  Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; food 
hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; nutritional 
problems; diseases from nutrition, contamination of food preservatives, and packaging; 
food safety and consumer protection. 
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SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
  เน้ือหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย              

การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี  อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 

  Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in Thailand; 
transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; art works and 
creative concepts of key artists. 

  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  
  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ

ปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
  Visual cultural products in art, design and architecture influenced by 

philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors of a 
global society. 

  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
  การต้ังถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติความ

เชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  Development of settlements in relation to geography and ecology; 
development of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; 
development of architecture and its related arts and architectural heritage; 
contemporary architecture unique to South East Asia. 

  
 
 
 
 



มคอ. 2 

 
 

65 

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
  วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม คุณค่า

ของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in 

literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
  ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ 

ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
  มีทัศนศึกษานอกสถานที่  
  Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, religions 

and beliefs, customs, music, performing arts, and costumes. 
  Fieldwork required. 
  
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
  ความรู้พื้นฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเน่ืองกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เร่ิม

ต้ังแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
  Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in 

Thailand and the ASEAN countries. 
  
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
  การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
  มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Learning theory and meditation practice through self-development activities in 

terms of morality, ethics, and creativity. 
  Field trips required.    
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SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
  ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ือง วิถีชีวิต อาชีพและการ

ด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันและการ
อยู่ร่วมกัน 

  Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant 
activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in multicultural society 
for peaceful co-existence. 

  
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
  การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่าน้ันกับผลกระทบต่อสังคมโลก 
  Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural phenomena 

of significant contemporary world affairs and their effects on the global community. 
  
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
  ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์ การ
คิดเชิงนวัตกรรม 

  Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; creative 
thinking;  innovative thinking. 
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SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
  การศึกษาพื้นที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์

ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้ เรียนในการ
สร้างสรรค์ผลงานและเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  Area-based study; development and process of contemporary applied arts and 
media in the Eastern and Western world for community development as a model for 
students to apply to their own project and as a tool for knowledge seeking. 

  
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21 st Century) 
  ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน ในแต่ละ

วัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การเรียนรู้
ตลอดชีวิตในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

  Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from culture to 
culture; understanding of symbolism in the 21st century through various contemporary 
media; lifelong learning in changing situations. 

 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ในความ

แตกต่างทางพหุวัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  

  Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; awareness of 
the multicultural differences; analysis of contemporary issues; ethical consciousness; 
social and personal responsibility. 
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SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เคร่ืองมือช่วยค้น และการคัดเลือก

แหล่งสารสนเทศเพื่อการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ  วิเคราะห์กระบวนการผลิต
สารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับประเด็นทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

  Importance of information literacy; types of information; tools in searching  
information; selecting information sources and citation formats; analysis of the 
information production process; freedom of information; relationship between 
information and issues relating to politics, economy, society and culture in a 
borderless society. 

  
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
  ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 

ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 
  มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
  Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 

thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking for 
life and social development.  

  Fieldwork required. 
 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษา 
  Basic concepts of information management; data collection, preparation, 

analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case studies. 
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SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทางดารา
ศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ใน
สหัสวรรษที่ 3 

  Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 
forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 
observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday life; 
phenomena and events in the third millennium.     

 
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
  การใช้แสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์น้ า ใช้

ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการมูล
ฝอยอันตรายในครัวเรือน 

  Natural lighting for household energy conservation; water conservation garden; 
indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; solid waste 
composting; household hazardous waste management. 

  
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
  บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 

แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา ความมั่นคง  กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  

  Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days; future trends; fundamental knowledge; creative 
applications; maintenance of securities, laws, and ethics related to computer and 
information. 
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SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  

  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับชีวิต 
แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน   การท างานและการด ารงชีวิต  

  Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and 
expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for 
working and living. 

  
SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พื้นฐานของ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working function 

and basic equipment of everyday appliances. 
  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความปลอดภัย 
  Evolution of communication technology; current and future trends of 

communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; threats 
and security. 
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SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ  การส่ง

จ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

  Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight, wind, 
oil, and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of electricity 
usage cost and charges; selection of electrical appliances; electrical safety assessment; 
saving and reducing electricity usage at homes, offices, and factories; sustainable 
electricity production and usage. 

 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 

ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการจัดการความเครียด 

  Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership 
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building; 
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management; 
communication and controls; stress management. 

 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
  ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงาน
ทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

  Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and 
electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of renewable 
energy resources; selection and management of renewable energy. 
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SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
  ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน การแก้ไข

ปัญหา  ขั้นตอนวิธี  การคิดเพื่อการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและ
แนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล หลักฐาน 
ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 

  Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types of 
problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; problem 
solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of 
information; understanding the sources of information, evidence, and facts; validity 
and reliability. 

  
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรมหลักของ

อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของดนตรี
กับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

  Music in the ASEAN community; history and development of mainstream ASEAN 
music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major songs and key 
ASEAN composers and musicians; the relationship between ASEAN music and other art 
forms; the present situation of ASEAN music. 

 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
  การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพื่อ  การ

พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
  Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for the 

development of music learning and music criticism. 
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SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
  การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของ

สมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความส าคัญของ
คุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน  

  Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; 
benefits of meditation in daily life, study, and work; meditation and stress 
management; importance of morality in meditation practice and daily life. 

  
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
  ลักษณะพื้นฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั้ง
เงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

  Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures from 
the consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes of Thai 
society, and conditions and problems that affect current population’s way of life; 
multiculturalism; trends and directions of change in Thai society in the future. 
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SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
  ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการพระราชด าริใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และวิศวกรรม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติ 

  มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to royal 

initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects related to 
soil, forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency economy philosophy; 
New Theory; application guidelines for the development of self, communities, society, 
and the nation. 

  Field trips required. 
 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
  โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการสร้าง 

ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
  Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works. 
 

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 
  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 

  Development and changes of Thai society; historical background, cultural 
heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, 
politics, the economy and society, as well as other effects on Thai society.   
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SU149 การดูแลสุขภาพ  3(3-0-6)  
 (Health Care)    
  แนวทางการดูแลตนเองส าหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หลักการใช้ยาพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา และโทษจากยาเสพติด 
  Guidelines for self-care on common diseases and illnesses, general principles on 

basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses and misuses, and 
drug addiction. 

  
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์  3(3-0-6)  
 (Film Appreciation)    
  องค์ประกอบพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่คัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา

ประเภท และสไตล์การน าเสนอ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชม 
  Basic elements of selected films:  structure, history, genre, and styles of 

presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of the films. 
 
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding  Ancient World Civilization) 
  ความหมายของค าว่าอารยธรรม ประวัติและความเป็นมาของอารยธรรมโบราณที่ส าคัญ ความ

เหมือนและความแตกต่างของแต่ละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
   The meaning of civilization; the history and origin of important ancient 

civilizations; the similarities and differences among these ancient civilizations which 
still have an impact on today’s society. 

 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity) 
  ความฉลาด ความรู้ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้านการสร้างสรรค์รวมถึงการประยุกต์ดัดแปลง ใน

สังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity, application, 

modification in Thai society from prehistorical period to present. 
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SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
  ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความงาม ประวัติแนวคิดและทัศนะ

ทางด้านความงามของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานความคิดและความเข้าใจในด้านความงาม 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าความงามทั้งในด้าน
สุนทรียศาสตร์และในชีวิตประจ าวัน 

  Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept and 
beauty attitude in each era; thinking foundation and understanding of beauty 
benefitting development of taste and evaluation of beauty from aesthetics and daily 
life. 

 
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 
  กระบวนการและบริบทของการสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก ในช่วงเวลาและพื้นที่ต่าง ๆ การ

ผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านรูปแบบและลักษณะเฉพาะเพื่อเป็นแนว
ทางการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ 

  Process and context of Eastern creativity in different time and space; integration 
of concept and methods engendering development of form and identity for creation 
guideline and application to sciences. 

 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ  3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
  งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองต้ังแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  The art of Bangkok and the development of the city since the past until the 

present days. 
 
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture) 
  งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยต้ังแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  Art and the development of Thai society and culture from the past to the 

present days. 
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SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
  ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัย 
  Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including cultural 

diversity in everyday life in relation to the transformations of contemporary societies. 
 
SU158 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 
  ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกก าลังกาย หลักการและทฤษฎี

การออกก าลังกาย ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต  ความส าคัญของการออกก าลังกายกับ
คุณภาพชีวิต การเลือกรูปแบบการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles and theories of 
exercise; meaning and importance of quality of life; the importance of exercise 
together with quality of life; selecting exercise patterns to improve the quality of life. 

 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  
 (English in the Digital Era) 
 เงื่อนไข :  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ต้ังแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่า ต้ังแต่ระดับ B1 ขึ้นไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 

  Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 
communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 
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SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5)  
 (English for International Communication)  
 วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ต้ังแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่ เทียบเท่าต้ังแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย  

  Developing English skills; improving knowledge of English; using English for 
different purposes; using English as a tool for communication in international and 
culturally and linguistically diverse contexts. 

 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 
  หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
การรู้เท่าทันดิจิทัล 

  Principles of communication; verbal and non-verbal communication; creative 
and effective communication skills in various fields; cross-cultural communication; 
social media communication; digital literacy. 

 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้นข้อมูล

จากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
  Thai language skills for communication; study resources; online information and 

database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 
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SU211 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
  ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์  

ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา 
การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

  General characteristics of language; origins of language; differences between 
human and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of 
language in social contexts; language change; relationship among language, society, 
culture, and ideology; language acquisition; language learning and teaching; general 
characteristics of ASEAN languages and cultures. 

  
SU212 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
  ทักษะการสื่อสารภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวนและ

โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
  Basic French communication skills on art and culture; practice of using proper 

and correct vocabulary and sentence structures. 
  
SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
  การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด การพัฒนา

ทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
  Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; presentation of 

ideas; development of sustainable life skills in the information society. 
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SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

จากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยคง่าย ๆ 
  Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, reading 

and writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 Chinese 
alphabets; language structures and simple forms of sentences. 

 
SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
  ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื้นบ้าน การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน ปริศนา  ค าทาย 

สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่นกับสังคมและ
วัฒนธรรม 

  Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and folk 
performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships between folk 
tales and folk plays and society and culture. 

 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ์ 3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism) 
  การพัฒนาทักษะการอ่านและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณค่าของตัวบทบันเทิงคดี

ทั้งที่แต่งเป็นภาษาอังกฤษและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการวิจารณ์เบื้องต้น 
  Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing meaning and 

value of selected fictional texts originally written in English and translated into English; 
basic practical criticism. 
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SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการน าเสนอ        เชิง

สร้างสรรค์ ทักษะการพูดและเทคนิคการน าเสนอผ่านวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการน าเสนอ
ผลงานด้วยภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือสื่อสารและการ
น าเสนอในบริบททางวิชาชีพอันหลากหลาย 

  Developing English speaking skills through analytical thinking for creative pitching 
and presentation; verbal and non-verbal communication and presentation techniques; 
English presentation skills for creative pitching in public; practice in using English as a tool 
for communication and presentation in diverse professional contexts. 

 
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)  
 (English for Science and Technology)    
  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท าความเข้าใจ

ประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มพูนศัพท์เทคนิค การเสริมสร้างทักษะการ
น าเสนอและทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  Developing essential English language skills in the field of science and technology; 
understanding current issues in science and technology; expanding technical vocabulary; 
enhancing presentation and writing skills in science and technology contexts. 

 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 
  ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 
  Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online 

society; social responsibility; anti-corruption; community engagement; public spirit. 
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SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพื้นที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

  Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;  
cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; 
vernacular architectures and communities; archeological and historic site; museums 
and galleries; guidelines for cultural heritage management in contemporary context; 
cultural tourism and interpretation. 

  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21 st Century) 
  ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษ

ที่ 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมืองต่ืนรู้ 
  History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative 

projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility, leading to 
being an active citizen. 

 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
  แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม ประกอบ

สร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิดเรื่องสิทธิใน
ร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศสภาพ เพศวิถีใน
ปัจจุบัน 

  Concepts of sex, gender, sexuality; socio-political and cultural contexts defining, 
constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; concepts of 
bodily rights and other related social movements to claim the rights; current situations 
of gender and sexuality. 
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SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและความงามของ

ธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of 

nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility. 
  
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
  การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการสืบพันธุ์  

พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
  Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and reproduction; 

nesting behavior; migration and conservation. 
  
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
  ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของ

ภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ หลักการพื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

  Basic knowledge of environment and natural resources; environmental 
problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works; ecosystem 
services and eco-tourism; basic principle of natural and cultural environmental 
conservation; application of scientific knowledge to conservation of natural 
environment and art works; world heritage. 
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SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
  ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและการแพทย์

ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
  Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 

microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for consumer 
and environmental safety. 

 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
  บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ภัยคุกคาม         

แบบต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็น
ความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เคร่ืองมือที่สามารถใช้งานเพื่อ
เพิ่มระดับความปลอดภัย  

  Internet services and electronic transactions; threats from internet and social 
network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of 
threats; laws related to information technology and communication; online etiquette; 
tools for improving security. 

  
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
  ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบต่อ

ภาวะภูมิอากาศของโลก 
  Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy and its 

impact on global climate. 
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SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

  Science and technology for creative and sustainable development of the 
country with regards to society, economy, education, public health and environment; 
learning science and technology from community learning centers; public 
communication and creation of media to demonstrate the impact of science and 
technology on the community.  

 
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา การ

ประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม 

  Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in the 
future; development, application and management; roles and effects of technological 
and innovative development on life, economy and society. 

  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
  การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพื้นฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน    

การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ  
  General material classifications; basic properties of materials; materials in daily 

life products; material waste management; material recycling methods. 
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SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพและ

เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และการป้องกัน
โรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
เลี้ยง 

  General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible pet 
ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases 
prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 

 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการ มี         

จิตสาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
จิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

  Background, meaning, and importance of public mind; composition of public 
mind in a person; type, concepts and related theories of public mind; factors 
contributing to public mind and related attributes; writing public mind projects. 

 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries)  
  ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม  
อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก  การออกแบบอุตสาหกรรมที่
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

  Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and 
environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, metal, 
and plastic industries; industrial design for environmental conservation. 
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SU325 ภูมิภาคโลก  3(3-0-6)  
 (World Regions)    
  แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์ สภาพทางพื้นที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลายทาง
กายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

  Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, 
social, and cultural activities of people in different regions of the world, recognizing 
the diversity of the physical and cultural worlds. 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
  ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการบริหาร

จัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ัง
และด าเนินธุรกิจใหม่ 

Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, managerial, 
creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and running a new 
venture. 

 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 
  แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การท าความ

เข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ 
  Concepts and principles of innovation creation through the design thinking 

process; understanding challenges; brainstorming; learning through practice and 
creative publicization. 
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SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
  นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน  ฐานข้อมูล       

ธรรมมาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเคร่ืองมือในการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อจัดเก็บ
ถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะ
แหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

  Definition, meaning, and significance of records in relation to working efficiency; 
database; good governance and accountability of organisations; system, standard, and 
tools for systematic record keeping; concepts, theories, and principles of archival 
selection, acquisition, and appraisal for permanent storage in archives; processes of 
managing, providing access, and preserving archives as informational sources, 
knowledge base, and historical evidence. 

 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร

และอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การท่องเที่ยวและ
การผลิตอาหาร 

  Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro-tourism; 
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of 
regulation and standards in agricultural tourism and food production. 
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SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
  นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์

ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบหลายผู้เล่น (โมบา) 
เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หน่ึง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการ
สื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบ
การเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอี
สปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษา
จากการแข่งขันที่น่าสนใจ 

  Definition and types of e-sport; gamification and educational benefits; 
acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA); first-person 
shooting (FPS) game; civility and acceptable practice; communication technology in e-
sport; game broadcasting technology; team strategy and micro-management; playing 
styles; player communication and collaboration; e-sport essential skills, game and e-
sport industry; business models; player and game-caster income; game practice and 
competition with case studies from interesting competitions. 

 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
  ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่

น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน้ าเสีย
และการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  

  Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products from 
industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, wastewater 
treatment, and pharmaceuticals; conducting research on selected biotechnology 
products of interest; in-class presentation of selected products; preliminary 
experiments for creating biotechnology products.  
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SU414  ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
  การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวนการหมักใน

อุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิตสิ่งทอ กระดาษสา 
กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบด้ังเดิม กระบวนการผลิต
ข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

  Production of home-made coconut sugar;  manufacturing of granulated sugar;  
fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of cow 
milk; milk production process; fabric weaving; production process for textile 
manufacturing; mulberry paper; the process of paper production; Thai desserts;  
manufacturing process of desserts; traditional manufacturing process of rice; modern  
manufacturing process of rice; dried foods; drying process. 

 
SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
  ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด 

กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์
ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing 
concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial 
planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 
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SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
  หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท าธุรกรรมที่

ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ การท าธุรกิจระหว่าง
องค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการด้านธุรกรรมดิจิทัล 
การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 

  Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; 
different types of secure and successful online transactions; business-to-business 
(B2 B); business-to-consumer (B2 C); business-to-government (B2 G); digital transaction 
management system; digital marketing; social media. 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1                           3(3-0-6) 

 (Calculus for Biological Scientists I)                        
            ฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการ

ประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ 
               Transcendental functions. Limits and continuity. Differentiation and 

applications. Integrals and applications. Integration techniques.  
     
512 106   ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี           4(4-0-8) 

    (Biology for Technologist) 
               วิชาบังคับก่อน   * 512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี 
            * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 แนวคิดทางชีววิทยา ความหลายหลายของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล เซลล์ การหายใจระดับ 
               เซลล์และการสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์การถ่ายทอด พันธุศาสตร์โมเลกุล และการกลายพันธุ์  
               โครงสร้างและการท างานของระบบอวัยวะ 

Concepts of biology. Biodiversity. Biomolecules. Cells. Cellular respiration.  
Photosynthesis. Transmission genetics. Molecular genetics and mutations. Structure  
and function of organ systems. 
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512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี      1(0-3-0) 
       (Biology for Technologist Laboratory) 
       วิชาบังคับก่อน:  * 512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี   
                      * อาจเรียนพร้อมกัน  

                ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี   
        Laboratory work related to ther contents in 512 106 Biology for Technologist 

   
513 101 เคมีท่ัวไป 1                                                                3(3-0-6) 
 (General Chemistry I)                                  

 ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง 
อุณหพลศาสตร์ 

                     Stoichiometry. Atomic structures and properties of the elements in the 
periodic table. Chemical bonding. Gases. Solids. Thermodynamics. 

   
513 102 เคมีท่ัวไป 2                                                             3(3-0-6) 

 (General Chemistry II)                                 
 วิชาบังคับก่อน:      513 101 เคมีทั่วไป 1 

        ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า จลนศาสตร์เคมี เคมี
อินทรีย์  เบื้องต้น 

         Liquids and solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium. 
Electrochemistry.  Chemical kinetics. Introduction to organic chemistry. 

    
513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                                                                     1(0-3-0) 

 (General Chemistry Laboratory I)                                 
 วิชาบังคับก่อน: 513 101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
   การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา  513 101 เคมีทั่วไป 1 
 Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I. 
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513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2                                                  1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory II)                              

 วิชาบังคับก่อน:      513 102 เคมีทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
  513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 

        การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 513 102 เคมีทั่วไป 2 
        Experiments related to the contents in 513 102 General Chemistry II. 

 
512 107     ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี         1(0-3-0) 

      (Biology for Technologist Laboratory)  
   วิชาบังคับก่อน:  * 512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี 

                     * อาจเรียนพร้อมกัน  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี 

  Laboratory work related to the contents in 512 106 Biology for Technologist 
 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 

 (Analytical Chemistry I)                                                              
 วิชาบังคับก่อน: 513 102  เคมีทั่วไป 2 
  หลักการพื้นฐานของเคมีวิเคราะห์ ทฤษฎีปฏิกิริยากรดและเบส ปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชัน 

ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยาการเกิดตะกอน  การประยุกต์ปฏิกิริยาเหล่าน้ีในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการตกตะกอนและการวัดปริมาตร สมดุลเคมีระหว่างเฟสในการสกัดด้วยตัว
ท าละลาย  
        Basic principles in analytical chemistry. Theory of acid-base, oxidation-
reduction, complex formation and precipitation reactions. Applications of the above-
outlined reactions in quantitative analysis by gravimetric and volumetric methods. 
Interface equilibria in solvent extraction. 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 
 

94 

513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1                                       1(0-3-0) 
 (Analytical Chemistry Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน: 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 

   513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
  ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เคร่ืองมือและเทคนิคในการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารโดยวิธีตกตะกอนและการวัดปริมาตรที่
กล่าวถึงในรายวิชา 513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 

       Errors in chemical analysis. Statistical data analysis. Instrumentation and 
techniques in quantitative chemical analysis. Experiments on chemical analysis 
based on gravimetric and volumetric methods as outlined in 513 231 Analytical 
Chemistry I. 

 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                                           1(0-3-0) 

 (Organic Chemistry Laboratory)                                                               
 วิชาบังคับก่อน:  (1) 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2          
                                             513 250 เคมีอินทรีย์ หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์  
   หรือ       (2) 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2          
                               513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

   การทดลองเกี่ยวกับเทคนิคการแยกและการท าให้บริสุทธิ์  การศึกษาปฏิกิ ริยาของ
สารประกอบ อะลิฟาติกและอะโรมาติก การสังเคราะห์สารอินทรีย์  

                  Experiments on separation and purification techniques. Studies of aliphatic 
and aromatic compound reactions. Synthesis of organic compounds. 
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513 257 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน          3(3-0-6)
 (Fundamental Organic Chemistry)                                                                         
 วิชาบังคับก่อน:       513 102 เคมีทั่วไป 2          
  พันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของ

หมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ พอลิเมอร์ คาร์โบไฮเดรท ลิปิด กรดอะมิโนและเปปไทด์ การประยุกต์เทคนิค
อัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการพิสูจน์ประเภทของหมู่ฟังก์ชัน 

         Chemical bonding. Structures and properties of organic compounds. 
Synthesis  and  reactions of various functional groups. Polymers. Carbohydrates. 
Lipids. Amino acid and peptides. Applications of ultraviolet and infrared 
spectroscopy in functional groups identification. 

 
513 340 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                        3(3-0-6) 

 (  Basic Biochemistry)                                                                                 
 วิชาบังคับก่อน: 512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี 

   513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน              
 โครงสร้าง หน้าที่และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล หน้าที่และกลไกการท างานของเอนไซม์
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล  

        Structure, function and metabolism of biomolecules. Enzyme function and 
mechanism.  Molecular genetics.   

 
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน                                                1(0-3-0) 

 (Basic Biochemistry Laboratory)                                                                   
 วิชาบังคับก่อน: 513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
        513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์   

 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 
 Experiments related to the contents in 513 340 Basic Biochemistry. 
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514 101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1                             3(3-0-6) 
            (General Physics I)                     

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตร์ของของไหล  ทฤษฎี 
      จลน์ของแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์  การสั่นและคลื่นเสียง 

Mechanics of particles and rigid bodies.  Properties of matter. Fluid  
mechanics. Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound . 

 
514  103    ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป  1           1(0-3-0) 

      (General Physics Laboratory  I) 
      วิชาบังคับก่อน: 514 101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า  

                                  10 สัปดาห์ 
การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา  514 101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
Experiments related to the contents in 514 101 General Physics I. 

 
518 101 จุลชีววิทยาท่ัวไป                                            3(3-0-6) 

 (General Microbiology) 
 วิชาบังคับก่อน: *518 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 

*อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การกระจาย สัณฐานวิทยา และการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรีย ไวรัสและรา  เทคนิคปลอด
เชื้อและการเก็บรักษาจุลินทรีย์ แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์          
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ประโยชน์และโทษของ
จุลินทรีย์ 

                Distribution, morphology and multiplication of bacteria, virus and fungi. 
Aseptic technique and microbial preservation. Basic knownledge of structure and 
function of cells. Metabolismn. Microbial genetics. Response of immune system. 
Beneficial and harmful effects of microorganisms. 
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518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป                                        1(0-3-0) 
 (General Microbiology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน:     *518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

           *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป  
       Experiments related to the contents in  518 101 General Microbiology. 
 
600 201     ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1   1(0-3-0) 
       (Creativity in World of Technology and Engineering I) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
 อัตลักษณ์ของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษา   
และกิจกรรมส าหรับการก่อร่างความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้เคร่ืองมือการคิดพื้นฐาน 

Identity of technologists and engineers who graduate from Silpakorn 
University. Case studies and activities for idea generation in technology and 
engineering using basic thinking tools. 

 
600 202     ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2   1(0-3-0) 
       (Creativity in World of Technology and Engineering II) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
      กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้กระบวนการ

เชิงระบบ ทักษะการท างานในอนาคตส าหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
       Case studies and activities for problem solving in technology and engineering 

using systematic processes. Future work skills for creative technologists and 
engineers. 
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612 101  รากศิลปากรและการประยุกต์ในเทคโนโลยีอาหาร                       1(0-3-0) 
        (Root of Silpakorn and the Application in Food Technology) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U     
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประวัติ การด า เนินชีวิต และผลงานของ

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปะและการสร้างสรรค์ ทฤษฎี
ศิลปะเบื้องต้น การประยุกต์ทฤษฎีทางศิลปะเบื้องต้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยี
อาหาร 

History of Silpakorn University. Autobiography, living and works of Professor 
Silpa Bhirasri. Identity of Silpakorn University. Art and creativity. Elementary art  
theory. Applications of elementary art for food technology creativity. 

 
612 102  การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร     2(2-0-4) 
        (Agricultural Raw Material Management for Food Industry) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ประเภทและสมบัติของวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร โลจิสติกส์ของ

สินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงภายหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ผลไม้ และธัญชาติ การเปลี่ยนแปลง
หลังการตายในเน้ือสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ าภายหลังการจับ การเก็บรักษา การจัดการและ
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร การประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของ
วัตถุดิบทางการเกษตร  

Types and properties of agricultural raw materials for food industry. Logistics 
of agricultural produce. Post harvest changes of vegetables, fruits and cereals. 
Postmortem changes in meat. Post harvest changes of aquatic animals. Storage, 
management and quality control of agricultural raw materials for food industry. 
Food processing and product development from agricultural raw materials. Sensory 
evaluation of agricultural raw materials. 
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612 103  วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร    3(3-0-6) 
(Mathematics Methods for Food Technology) 

กราฟของฟังก์ชัน ปริพันธ์และการประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร เมทริกซ์และ
ตัวก าหนด การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อย วิธีการหาผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อย 

Graphs of functions. Integrals and their applications for food technology. 
Matrices and determinants. Solutions of ordinary and partial differential 
equations. Numerical solution methods for ordinary and partial differential 
equations. 

 
612 201  สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร      3(2-2-5) 

(Statistics for Food Technology) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง       
การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและความแปรปรวนของข้อมูล การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบ
สมมติฐาน การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
เทคโนโลยีอาหาร 

Probability theory. Probability distribution. Population and sampling. 
Central tendency and variation of data measurement. Statistical estimation. 
Hypothesis testing. Experimental design and data analysis using software packages 
for food technology. 
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612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(3-0-6) 
       (Food Microbiology) 

วิชาบังคับก่อน: 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป 
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป   

จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมอาหาร การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ การเสื่อมเสีย
ของอาหารโดยจุลินทรีย์ หลักการถนอมอาหารที่สัมพันธ์กับจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้เกิด
โรคอาหารเป็นพิษ การควบคุมคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 

Significance of microorganisms in the food industry. Microbial 
contamination. Microbial food spoilage. Principles of food preservation related to 
microorganisms.Food poisoning microorganisms. Quality control of microorganisms 
in food. 

 
612 213  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร      1(0-3-0) 

       (Food Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน:   *612 212  จุลชีววิทยาทางอาหาร     

                *อาจเรียนพร้อมกันได้  
        การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา  612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร  

Experiments related to topics in 612 212 Food Microbiology.   
 

612 230 วิศวกรรมอาหาร 1       3(3-0-6) 
(Food Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
ระบบหน่วยวัดทางวิศวกรรมอาหาร คุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร สมดุลมวลสาร

และพลังงาน กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวลสาร การท าความเย็น การ
แช่เยือกแข็งอาหาร แผนภาพไซโครเมตริกส์ และหน่วยปฏิบัติการเบื้องต้น 

Unit measurements in food engineering. Physical properties of food. Mass 
and energy balance. Fluid mechanics. Heat transfer. Mass transfer. Refrigeration. 
Food freezing. Psychrometric chart. Introduction to unit operations. 
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612 251   โภชนศาสตร์ทางอาหาร       2(2-0-4)  
       (Food Nutrition)      

   วิชาบังคับก่อน:  513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน          
  สารอาหารและบทบาทต่อสุขภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและบทบาทต่อสุขภาพ          

ปรีไบโอติก และโปรไบโอติก โภชนาการตลอดวงจรชีวิตของคน สถานการณ์ด้านโภชนาการของ
ประเทศไทย การเสริมสารอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ โรคภูมิแพ้อาหาร 
ฉลากโภชนาการ  

Nutrients and functions on health. Bioactive compounds and functions on 
health. Prebiotics and probiotics. Nutrition throughout the human life cycle. 
Situation of nutrition in Thailand. Food fortification and dietary supplements. 
Functional food. Food allergy. Nutrition labeling.  

 
612 252   เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1       2(2-0-4) 
  (Food Chemistry and Analysis I) 
  วิชาบังคับก่อน:  513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 

   โครงสร้างทางเคมี สมบัติ และบทบาทขององค์ประกอบทางเคมีในอาหาร ประกอบด้วย  
น้ า โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด เอนไซม์ วิตามินและเกลือแร่ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ในอาหาร การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีในอาหารเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปและ
การเก็บรักษา  

            Chemical structures, properties and roles of chemical components in  
food including water, proteins, carbohydrates, lipids, enzymes, vitamins and 
minerals. Analysis of chemical components in food. Changes of chemical 
components in food after processing and storage. 

 
612 253   ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1     1(0-3-0) 
  (Food Chemistry and Analysis Laboratory I) 
  วิชาบังคับก่อน:  *612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 

      *อาจเรียนพร้อมกันได้  
   การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1  

Experiments related to topics in 612 252 Food Chemistry and Analysis I.  
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612  262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1        3(3-0-6) 
       (Food Processing I) 
       วิชาบังคับก่อน:      612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร    

ส่วนผสมที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร การเตรียมวัตถุดิบส าหรับการแปรรูป หลักการแปรรูอาหาร 
การแปรรูปด้วยความร้อน เอกซ์ทรูชัน การท าแห้ง การแช่เยือกแข็ง  การฉายรังสี การหมักดอง 
สมบัติและการจัดการน้ าส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 

Food ingredients. Raw material preparation for processing. Principles of 
food processing. Thermal processing. Extrusion. Dehydration. Freezing. Irradiation. 
Fermentation. Water properties and management for food industry. Novel 
technology in food industry. 

 
612 263    ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1                  1(0-3-0) 

     (Food Processing Laboratory I)  
       วิชาบังคับก่อน:   *612 262  กรรมวิธีแปรรูปอาหาร  1         

               *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
        การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1  

Experiments related to topics in 612 262 Food Processing I.  
 
612 264  กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2       2(2-0-4) 

       (Food Processing II)                                     
           วิชาบังคับก่อน:  612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1        

 เทคโนโลยีการแปรรูปจ าแนกตามประเภทของอาหาร การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้
และของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร แนวคิดการจัดการธุรกิจอาหาร 

Processing technology categorized by food commodities. By-product  
and waste utilization from food industry. Food business management concept. 
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612 265    ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2      1(0-3-0) 
               (Food Processing Laboratory II)  
                วิชาบังคับก่อน:    *612 264  กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 

               *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
        การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2  

Experiments related to topics in 612 264 Food Processing II.  
 

612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 1(0-3-0) 
 ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
 (Information Technology and Computer Applications for Food Research) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
      ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป
อาหาร 
 Types of scientific and technological publications. Sources of information for 
food science and technology. Methods of article searching. Methods of patent 
searching. Using software for data analysis and presentation. Using software for 
calculation in food processing. 

 
612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร      2(2-0-4) 

      (Food Standard and Regulations) 
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร 

กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งของไทยและนานาชาติ กฎระเบียบ และข้อบังคับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตอาหาร 

                  Standard of food products. Regulations related to food industry. Thai  
and international food regulations. Environmental regulations related to food 
production. 

 
 
 



มคอ. 2 

 
 

104 

612 306     ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
    การอ่านบทความและเขียนสรุปใจความส าคัญ การตีความหมายของส านวน การเขียน

รายงาน การเขียนจดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความ การเขียนประวัติส่วนตัว การติดต่อสื่อสาร การ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะน าตัว การสัมภาษณ์งาน การน าเสนอด้วยวาจา การอธิบาย
ความ 

   Reading articles and writing summary. Interpretation of idioms, Report 
writing. Writing of corresponding letters and memoranda. Curriculum vitae writing. 
Communication. English for job application. Self introduction. Job interview. Oral 
presentation. Explanation. 

 
612 308 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร  3(3-0-6) 
       (English for Food Technologist) 

 การอ่านบทความและสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ  
แผนภูมิ กราฟและตาราง การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ 

Reading scientific and technological articles and publications. Explanation  
of procedures, charts, graphs and tables.  Abstract and article writing. 

 
612 311    การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร       2(2-0-4)     
      (Food Plant Sanitation)  

       การวางผังโรงงาน หลักสุขาภิบาลของการออกแบบอุปกรณ์เคร่ืองมือในโรงงานอาหาร  
การควบคุมสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์และพาหะน าเชื้อโรค สุขวิทยาส่วน
บุคคล การควบคุมคุณภาพน้ า การก าจัดขยะและการบ าบัดน้ าเสีย 

Plants layout. Sanitary aspects of food plants equipment design. Sanitary  
control in food plants. Control of microorganisms and pathogenic carriers. Personal  
hygiene. Water quality control. Waste disposal and waste water treatments. 
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612 320  การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    3(3-0-6)     
(Marketing for Food Product Development) 

        แนวความคิดทางการตลาด ระบบการตลาดอาหาร สภาพแวดล้อมทางการตลาด ส่วน
ประสมการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจและพื้นที่ทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีทางการตลาด แผนการตลาด 

Marketing concepts. Food marketing systems. Marketing environment. 
Marketing mix. Market segmentation. Consumer behavior. Marketing research for 
business opportunity setting and marketing landscape of new products. Marketing 
technology. Marketing plan. 

 
612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1       2(2-0-4) 

(Product Development I) 
บทบาทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การค้นหาและคัดกรองแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

Roles of product development in food industry. Product development 
process. Searching and screening for ideas on new products. New product 
concept development. Prototype product development. Project feasibility study.  

 
612 323  ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1      1(0-3-0) 

(Product Development Laboratory I)   
  วิชาบังคับก่อน: *612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  

*อาจเรียนพร้อมกันได้  
จัดท าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายจนได้สูตรและกรรมวิธี

การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเบื้องต้นในระดับห้องปฏิบัติการ 
Conducting an assigned food product development project to obtain 

preliminary recipes and processing methods for a prototype product at a 
laboratory scale. 
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612 324    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2              2(2-0-4) 
(Product Development II) 

  วิชาบังคับก่อน :  612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  

เทคนิคการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ เทคนิคการพัฒนากระบวนการแปรรูป การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อาหาร การทดสอบผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ การคิดต้นทุนและการต้ังราคา 
การประเมินอายุการเก็บรักษา การทดสอบและการวางแผนตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
และล้มเหลวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Product formulation techniques. Process development techniques. Food 
packaging design. Product testing and quality control. Costing and pricing. Shelf-
life evaluation. Market testing and planning. Success and failure factors in product 
development. 
 

612 325   ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2      1(0-3-0) 
  (Product Development Laboratory II) 
  วิชาบังคับก่อน: *612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2  

*อาจเรียนพร้อมกันได้  
จัดท าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายต่อเน่ืองจากรายวิชา 

612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  จนได้สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ต้นทุนการผลิต ที่พร้อมส าหรับการน าไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

Continuation of the assigned the food product development project of 
the 612 323 Product Development Laboratory I to obtain recipe and processing 
method with mock-up packaging of prototype product ready for industrial scale 
production. 
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612 328  การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์      2(1-3-2) 
(Sensory Evaluation for Product Development)  
เงื่อนไข : เรียนรายวิชา 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัสมา  

ก่อน โดยมีผลการประเมินผลปลายภาคแล้ว แต่ไม่จ าเป็นต้องสอบผ่าน 
วิธีการประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การทดสอบผู้บริโภคและการยอมรับผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา 
Sensory evaluation methods for product concept development of 

products. Consumer and product acceptance testing. Case studies.  
 

612 332 วิศวกรรมอาหาร 2       3(3-0-6) 
(Food Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน: 612 230  วิศวกรรมอาหาร 1 

หน่วยปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมอาหาร การกวนและการผสมของเหลว การกลั่น 
การสกัด การแยกโดยใช้เมมเบรน การตกผลึก และการลดขนาด 

Unit operations in food engineering. Agitation and mixing of liquids. 
Distillation. Extraction. Membrane separation. Crystallization. Size reduction. 

 
612 333    ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร      1(0-3-0)     

       (Food Engineering Laboratory)  
           วิชาบังคับก่อน: 612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 

        การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 230 วิศวกรรมอาหาร 1  
   Experiments related to topics in 612 333 Food Engineering Laboratory.   
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612 334   การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร     2(2-0-4) 
 (Production Management in Food Industry) 

แนะน าระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้า
คงคลัง การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดตารางการผลิต การจัดการความ
ปลอดภัยและซ่อมบ ารุง ไคเซ็น ลีนและการตรวจสอบย้อนกลับส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร การ
วางแผนระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร 

Introduction to production systems. Forecasting techniques. Inventory 
control. Inventory management. Production planning. Production control. 
Production scheduling. Maintenance and safety management. Kaizen. Lean and 
traceability for food production systems. Food safety management system 
planning. 

 
612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 

(Hazard Analysis Critical Control Point for Food Industry) 
การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการแปรรูปอาหาร การบ่งชี้อันตรายและจุดควบคุม

วิกฤติ ระบบเอกสาร การน ามาใช้  
Hazard analysis in food processing. Identification of hazards and critical 

control points. Document system. Implementation. 
 
612 342  วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส   2(2-0-4) 
                (Sensory Science and Evaluation of Food) 

ความส าคัญของการประเมินด้วยประสาทสัมผัส สรีรวิทยาและจิตวิทยาพื้นฐานส าหรับ
การประเมินด้วยประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมิน การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้ชิม 
วิธีการประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส การวิเคราะห์สถิติของข้อมูลการประเมินด้วย
ประสาทสัมผัส 

Importance of sensory evaluation. Physiological and psychological bases 
for sensory evaluation. Factors influencing evaluation, panel selection and 
training. Methods of sensory evaluation. Statistical analysis of sensory evaluation 
data. 
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612 343  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส    1(0-3-0) 
  (Sensory  Science and Evaluation of Food Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน:   * 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส 

      * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหาร
ด้วยประสาทสัมผัส   
 Experiments related to topics in 612 342 Sensory Science and Evaluation 
of Food.  

 
612 344 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร    2(2-0-4) 
  (Food Quality Control and Assurance) 

หลักการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร การเสื่อมเสียและการประเมินอายุการเก็บ
รักษาของอาหาร หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์คุณภาพ
ทางกายภาพของอาหารด้วยเคร่ืองมือ เทคนิคการควบคุมคุณภาพอาหาร การประยุกต์สถิติในการ
ควบคุมคุณภาพ พื้นฐานการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุม
คุณภาพอาหาร 

Principle in food quality control and assurance. Deterioration and shelf-life 
evaluation of foods. Authority and responsibility of food quality control 
personnel. Instrumental analysis for physical properties of food. Techniques for 
food quality control. Application of statistics for quality control. Fundamental of 
total quality management. Using artificial intelligence in food quality control.  

 
612 346  การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ           2(1-3-2)             

(Sensory Evaluation for Spices) 
ชนิดของเคร่ืองเทศ คุณภาพทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัส ของเคร่ืองเทศที่

ส าคัญ เน้นเคร่ืองเทศในอาหารไทย การฝึกฝนผู้ชิมเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของเคร่ืองเทศ 

Types of spices.  Chemical and sensory quality of important spices 
emphasizing on spices in Thai food.  Panelist training for sensory quality 
evaluation of spices.   

 



มคอ. 2 

 
 

110 

612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 1       2(1-3-2)     
  (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking I) 

เทคนิคการปรุงอาหารไทย การฝึกฝนผู้ชิมเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของอาหารไทยบางชนิด 

Techniques for Thai food cooking.  Panelist training for sensory quality 
evaluation of some Thai foods. 

 
612 351    หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร     3(2-2-5) 
  (Physicochemical Principles for Food) 
  วิชาบังคับก่อน: 513 102 เคมีทั่วไป 2 

 หลักการทางเคมีกายภาพ อุณหพลศาสตร์ แก๊ส สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี  
ปรากฏการณ์พื้นผิว ระบบคอลลอยด์ เคมีไฟฟ้า การเกิดผลึก การเปลี่ยนวัฏภาคและวิทยากระแส
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหาร  

   Physicochemical principles. Thermodynamics. Gas. Solution. Chemical  
kinetics. Surface phenomena. Colloidal system. Electrochemistry. Crystallization. 
Phase transition and rheology related to raw material handling, food processing 
and storage.  
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612 352  การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
(Productivity Measurement and Modern Management for Food  
Industry)  

ความส าคัญและค านิยามของผลิตภาพ การวัดและการวิเคราะห์ผลิตภาพ ผลิตภาพในรูป
ของมูลค่าเพิ่ม เทคนิคและวิธีการเพิ่มมูลค่าส าหรับปรับปรุงผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
หลักการและค านิยามของการจัดการสมัย ใหม่  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
สภาพแวดล้อมในการจัดการ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การออกแบบกระบวนการการจัดการ
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   

Importance and definition of productivity. Productivity measurement and 
analysis. Productivity in terms of value added. Techniques and value added 
methods for productivity improvement in food industry. Principles and definitions 
of modern management. Planning and strategic management. Environment of 
management. Thailand Quality Award. Management process design for food 
industry. 

 
612 354    เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2       2(2-0-4) 
  (Food Chemistry and Analysis II) 
  วิชาบังคับก่อน:  513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 

 โครงสร้างทางเคมี สมบัติ บทบาทและการเปลี่ยนแปลงของรงควัตถุ และสารประกอบที่
ให้กลิ่นรส ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล สารพิษในอาหาร สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร หลักการวิเคราะห์
อาหารด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และการวิเคราะห์เชิงความร้อน 

Chemical structures, properties, roles and changes of pigments and flavor 
compounds. Browning reactions. Toxic substances in food. Food allergens. 
Principle of food analysis by spectroscopy, chromatography, and thermal analysis 
techniques. 
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612 355   ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2      1(0-3-0) 
  (Food Chemistry and Analysis Laboratory II) 
  วิชาบังคับก่อน:  *612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2   
         *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 
Experiments related to topics in 612 354 Food Chemistry and Analysis II. 
 

612 390  การฝึกงาน             1 (ไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง) 
 (Practical Training) 

เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร  
On site training program in a factory or an organization related to food 

technology.  
 
612 401  ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
     (Technical English for Applied Science) 

    การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนส าหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอ่านบทความ
และ สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง 
การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ 

        Speaking, listening, reading and writing for technical applications. Reading of 
scientific and technological articles and publications. Explanation of procedures, 
chart, graphs and tables.  Abstract and article writing. 
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612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร  3(3-0-6) 
(Molecular Detection Techniques in Food Quality Control) 

เทคนิคระดับโมเลกุลส าหรับการตรวจสอบเชื้อโรคที่ เกิดจากอาหาร  โดยอาศัยกรด
นิวคลีอิก และสมบัติทางวิทยาภูมิ คุ้มกัน ความเป็นไปได้และข้อจ ากัดของการใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร ข้อเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคระดับ
โมเลกุลและการตรวจวินิจฉัยแบบด้ังเดิม 

Molecular techniques for the detection of foodborne pathogens based on 
nucleic acids and immunological properties. Potentials and limitations of 
molecular detection techniques in food quality control. Comparison of molecular 
techniques versus traditional diagnosis. 

 
612 412 พิษวิทยาของอาหาร       3(3-0-6) 

(Food Toxicology) 
แนวคิดพื้นฐานของพิษวิทยา การทดสอบความเป็นพิษ การดูดซึมสารพิษ การ

แพร่กระจายและการขจัดสารพิษ การผ่าเหล่า การก่อมะเร็ง โรคภูมิแพ้อาหาร การปนเปื้อน
อาหารด้วยเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต และ สารเคมี การก่อตัว คุณลักษณะ และการควบคุมสารพิษ
ประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การจัดการ และการเตรียม
อาหาร 

Fundamental concepts of toxicology. Toxicity testing. Absorption of 
toxicants. Distribution and elimination of toxicants. Mutagenesis. Carcinogenesis. 
Food allergy. Food contamination by microorganisms, parasites and chemical 
agents. Formation, characteristics and control of various toxins that occur during 
the production, storage, handling, and preparation of food. 
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612 420   การวิเคราะห์การเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์    2(2-0-4) 
(Financial Analysis for Product Development) 

การค านวณต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน การควบคุมต้นทุน การประมาณและควบคุม
ต้นทุนส าหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์กระแสเงินสด การ
ก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ การประมาณยอดขาย ผลตอบแทนในการลงทุน ก าไรและจุดคุ้มทุน  การ
คิดต้นทุนฐานกิจกรรม 

Cost calculation. Cost analysis. Cost Control. Budget estimation and 
control for product development projects. Risk analysis. Cash flow analysis. 
Product pricing. Sales forecasting. Return on investment. Profit and break-even 
point. Activity-based costing. 

 
612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  3(2-2-5) 
  (Experimental Design for Food Product Development) 
  วิชาบังคับก่อน: 612 201  สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร                                                             

 หลักการและความส าคัญของการออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ตัวแปรสูตรและกระบวนการแปรรูปอาหาร การคัดเลือกตัวแปร การวางแผนการทดลอง 
แบบจ าลองสูตรอาหาร การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ การประยุกต์แผนการทดลองและวิธีการ
ทางสถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การทดลองทีละปัจจัย การทดลองแบบแฟคทอเรียล การ
ทดลองแบบผสม แบบหุ่นเส้นตรง การวิเคราะห์สมการถดถอย  การวิเคราะห์หลายตัวแปร การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และพื้นผิวตอบสนอง 

Principles and significance of experimental design for food product 
development. Food recipe and processing variables. Variables screening. 
Experimental design. Food recipe model. Statistical significance testing. 
Applications of experimental design and statistical methods in product 
development including single factor experiment. Factorial experiment, mixture 
design, linear model, regression analysis, correlation analysis, multivariate analysis, 
linear programming, principal component analysis, and response surface 
methodology. 
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612 424   การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์      3(3-0-6) 
  (Product Development Management) 
  วิชาบังคับก่อน : 612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 
    612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 

หลักการจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ก าหนดจุดตัดสินใจที่ส าคัญ งบประมาณและข้อจ ากัด การจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
องค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Principles of product development management. Knowledge base for 
product development. Critical decision points. Budget and constraint. Product 
development process management. Product development organization. 

 
612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร    3(3-0-6) 

 (Food Plant Design and Economics) 
ความ รู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางผังโรงงานอาหาร การออกแบบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ 

ข้อก าหนดทางด้านการสุขาภิบาล การเลือกท าเลที่ต้ัง และการเลือกวัสดุที่ใช้ในโรงงานอาหาร 
หลักการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบปฏิบัติการเฉพาะหน่วยเพื่อ
ลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปรียบเทียบและประเมินทางเศรษฐศาสตร์
ของระบบแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการท าก าไรส าหรับการ
ตัดสินใจ ค่าของเงินตามเวลา ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ก่อนและหลังหักภาษี  

Fundamentals of food plant layout, equipment and utility design, basic 
sanitation requirements, plant location, and material selection for food 
manufacture. Principles of process design in food industry. Design of unit 
operation to minimize energy consumption and environmental impacts. 
Economics comparison and evaluation of food processing system. Cost and 
profitability analysis for decision making. Time value of money. Depreciation. 
Before-tax and after-tax economic analysis.  
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612 431  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
(Logistics and Supply Chain Management for Food Industry) 

ความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานที่มีผลต่อธุรกิจอุตสาหกรรม บทบาท
ของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในเศรษฐกิจและองค์การ หลักการจัดการโช่อุปทาน
และโลจิสติกส์ สมรรถนะการปฏิบัติการโซ่อุปทาน ตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทาน การจัดการให้โลจิ
สติกส์มีประสิทธิผล โลจิสติกส์ระดับโลกและการเทียบเคียง การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ต้นทุนโลจิสติกส์  

Importance of logistics and supply chain management on industrial 
business. Roles of logistics and supply chain management in economy and 
organization. Principles of logistics and supply chain management. Supply chain 
operational performance. Supply chain performance measures. Organizing for 
effective logistics. Global logistics and benchmarking. Supply chain management 
and logistics for food industry. Logistics cost.  

 
612 432  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6)  

(Project Feasibility Study for Food Industry)    
การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมอาหารในทาง

การตลาด เทคนิค การจัดการ การเงิน และเศรษฐศาสตร์ การประเมินโครงการภายใต้ความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

Analysis and appraisal of food industrial projects feasibility study in 
marketing, technique, management, financing, and economic. Project evaluation 
under risk and uncertainty. Cost and benefit analysis. Sensitivity analysis. 

 
612 434   เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง    2(2-0-4)     

       (Chilled and Frozen Food Technology)  
การผลิตอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง ระบบท าความเย็น ปัจจัยที่มีผลต่อ

คุณภาพและอายุการเก็บของอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง 
Production of chilled and frozen food. Cooling systems. Factors 

influencing quality and shelf life of chilled and frozen food. 
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612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร    3(3-0-6) 
  (Quality Management for Food Industry) 

แนวคิดพื้นฐานทางด้านคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม การประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือ
ทางสถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือคุณภาพเพื่อการปรับปรุง คุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง ปัญหาทางคุณภาพและวิธีการแก้ไขปัญหาส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ต้นทุนคุณภาพ 
ซิกส์ ซิกม่า ไคเซ็น ระบบคุณภาพที่ส าคัญ ข้อก าหนดตามมาตรฐาน ระบบเอกสาร การตรวจสอบ
ภายใน การแก้ไขและการน ามาใช้ 

Basic concepts of quality. Total quality management. Statistical tool 
applications for quality control. Quality tools for continuous quality improvement. 
Quality problem and problem solving for food industry. Cost of quality. Six sigma. 
Kaizen. Important quality systems.  Requirements in standard. Document system. 
Internal audit. Corrective action and implementation. 

 
612 438    การจัดการธุรกิจอาหาร       3(3-0-6) 
  (Food Business Management) 

ธุรกิจอาหารที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย สถานการณ์ ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์
อาหารไทยในตลาดโลก การสร้างและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในระดับเล็ก
และกลาง หลักการทั่วไปในการเขียนแผนธุรกิจ แหล่งทุน การวางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจก่อน
การลงทุน การจัดต้ังธุรกิจอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการค้าอาหาร  

Successful food businesses in Thailand. Current situation of Thai food 
products in global market. Concept creation and development for small and 
medium entrepreneurs. General principles for writing business plan. Funding 
sources. Business planning and analysis before investment. Setting of food 
business. Current situation in food trading.  
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612 441  การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพ    2(1-3-2)    
(Sensory Evaluation for Quality Control) 
เงื่อนไข: เรียนรายวิชา 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส 
           มาก่อน โดยมีผลการประเมินผลปลายภาคแล้ว แต่ไม่จ าเป็นต้องสอบผ่าน                                       

หลักในการควบคุมภาพผลิตภัณฑ์อาหาร การประยุกต์การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสส าหรับการควบคุมวัตถุดิบ  คุณภาพอาหารระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้าย           

Principles of food quality control.  Applications of sensory evaluation for 
controlling raw materials, food quality during processing and finished product. 
Case studies. 

 
612 442  การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 2         2(1-3-2)     

(Sensory Evaluation for Thai Food Cooking  II) 
เทคนิคการปรุงอาหารไทย การฝึกฝนผู้ชิมเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ของอาหารไทยบางชนิด เน้ือหาแตกต่างจากรายวิชา 612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส
ส าหรับการปรุงอาหารไทย 1         

Thai food cooking techniques. Panelist training for sensory quality of 
selected Thai foods. The content of the course is not the same as 612 347 
Sensory Evaluation for Thai Food Cooking  I. 

 
612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพ่ือศึกษาอายุการเก็บของอาหาร     2(1-3-2)     
  (Sensory Evaluation for Shelf Life Study of Food) 

เงื่อนไข: เรียนรายวิชา 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส 
           มาก่อน โดยมีผลการประเมินผลปลายภาคแล้ว แต่ไม่จ าเป็นต้องสอบผ่าน                                                  

การเสื่อมเสียของอาหาร หลักการเบื้องต้นในการประเมินอายุการเก็บของอาหาร  
การประยุกต์การประเมินด้วยประสาทสัมผัสในการศึกษาอายุการเก็บของอาหาร  

Food spoilage.  Principles of shelf life evaluation of food. The application 
of sensory evaluation for shelf life study of food. 
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612 451  วัตถุเจือปนอาหาร                                        3(3-0-6)     
  (Food Additives)  

 ชนิด สมบัติและข้อก าหนดของวัตถุเจือปนอาหาร การประยุกต์วัตถุเจือปนอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหาร กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร 

Types of food additives, properties and specifications. Applications of  
food additives in the food industry. Related standards and regulations for food 
additives. 

 
612 461    เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร    3(3-0-6) 

 (Packaging Technology in Food Industry)  
ชนิดและสมบัติของวัสดุบรรจุ ความสัมพันธ์ระหว่างภาชนะบรรจุและคุณภาพของอาหาร 

กระบวนการบรรจุ การเลือกภาชนะบรรจุและวิธีการบรรจุส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษา 
Types and properties of packaging materials. Relationship between 

packaging and food quality. Packaging processes. Selection of packages and 
packaging methods for food products. Case studies. 

 
612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว      3(3-0-6) 
  (Post Harvest Technology) 

ความส าคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นิยามของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การ
สูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีความบริบูรณ์ การเก็บเกี่ยวและผลของปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยว
ที่มีต่อคุณภาพของผลิตผล การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและทางเคมีของผลิตผล 
ภายหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้และธัญชาติ การควบคุมโรคและ
แมลง การบ่มผลไม้ การบรรจุและการขนส่ง การเกษตรดีที่เหมาะสม ตัวอย่างเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวผัก และผลไม้เมืองร้อน 

Significance of post harvest technology.  Definition of post harvest 
technology.  Post harvest losses.  Maturity indices.  Harvesting and impact of pre 
harvesting factors on quality of fresh produce.  Physiological and chemical 
changes in fresh produce after harvesting. Post harvest technology of vegetables, 
fruits and cereals.  Disease and pest control.  Ripening of fruits.  Packaging and 
transportation. Good agricultural practices.  Examples of post harvest technology 
for tropical fruits and vegetables. 
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612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว     1(0-3-0)     
       (Post Harvest Technology Laboratory)                                                   

           วิชาบังคับก่อน:    *612 462  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว            
                                 *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

        การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
Experiments related to topics in 612 462 Post Harvest Technology.  
 

612 466  เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร    3(3-0-6) 
(Novel Technology for Food Processing) 

การประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีความดันสูง 
สนามไฟฟ้าความต่างศักย์สูงแบบเป็นช่วง คลื่นเสียงความถี่สูง คลื่นไมโครเวฟ ความร้อนจาก
โอห์มิก คลื่นวิทยุ และเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ  

Application of novel technologies for food processing. High pressure 
technology. Pulsed electric field. Ultrasound. Microwave. Ohmic heating. Radio 
frequency. Other novel technologies. 

 
612 468   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม        3(3-0-6)    

       (Dairy Products Technology) 
แหล่งที่มาและองค์ประกอบของน้ านม สมบัติทางกายภาพและเคมีของนมและผลิตภัณฑ์

นม กระบวนการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม อิทธิพลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์นม มาตรฐาน การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของนมและผลิตภัณฑ์นม 

Sources of milk and milk compositions. Physical and chemical properties 
of milk and milk products. Dairy and dairy product processing. Effects of dairy 
processing on quality of dairy products. Standard, inspection and quality controls 
of milk and milk products. 
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612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค    2(2-0-4) 
       (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology) 

การแปรรูปผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค อิทธิพลของกระบวนการต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา การตลาดของผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค 

Processing of fresh-cut vegetables and fruits. Effect of processing on 
product quality. Storage. Marketing of fresh-cut fruits and vegetables. 

 
612 471   ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค   1(0-3-0) 
           (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology Laboratory) 
           วิชาบังคับก่อน:   *612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค 

                   *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา  612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อม

บริโภค  
Experiments related to topics in 612 470 Fresh-Cut Fruits and Vegetables 

Technology.  
 
612 474 เทคโนโลยีเบเกอร่ี               2(2-0-4) 

       (Bakery Technology) 
การแบ่งประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี วัตถุดิบ วัตถุเจือปน

อาหาร และการแสดงสูตรส่วนผสมส าหรับผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี การวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี กระบวนการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
ทางด้านเบเกอรี่ การบรรจุของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่   

Classification and characteristics of bakery products.   Raw materials, food 
additives and formula expression for bakery products.   Analysis for qualities of 
raw materials and bakery products.   Bakery processing, equipment, machinery 
and unit operations.  Packaging of bakery products.    
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612 475   ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอร่ี              1(0-3-0) 
       (Bakery Technology Laboratory) 

           วิชาบังคับก่อน:   *612 474  เทคโนโลยีเบเกอรี่          
       *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่  
Experiments related to topics in 612 474  Bakery Technology.  

 
612 478 การเพ่ิมมูลค่าของเหลือท้ิงในอุตสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 

(Valorization of By-Product in Food Industry) 
แนวโน้มปัจจุบันในการใช้ของเหลือทิ้ง องค์ประกอบของของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม

อาหารประเภทต่าง ๆ การผลิตเพกติน เจลาติน  ไคโตซาน และเส้นใยอาหาร การสกัดน้ ามัน   
การสกัดสารที่มีมูลค่าสูงอื่น ๆ    

Current trends in by-product utilization. Compositions of by-products in 
various food industries. Pectin, gelatin, chitosan and dietary fiber  
manufacturing. Oil extraction. Extraction of other high-value components. 

 
612 480   เทคโนโลยีขนมหวาน และขนมขบเคี้ยว     2(2-0-4) 

    (Confectionery and Snack Technology) 
สมบั ติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมหวานและขนมขบเค้ียว 

กระบวนการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา และการตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมหวานและขนมขบ
เค้ียวชนิดต่าง ๆ  

Properties and composition of raw materials for confectionery and snack 
production. Processing, packaging, storage and marketing of confectionery and 
snack products.  
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612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง      3(3-0-6) 
  (Fishery Products Technology) 

ชนิดและโครงสร้างของสัตว์น้ า องค์ประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและการ
เสื่อมเสียของสัตว์น้ า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ซูริมิและผลิตภัณฑ์จากซูริมิ ผลพลอยได้จาก
ผลิตภัณฑ์ประมง การบรรจุส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง  

Types and structure of aquatic animals.  Chemical compositions.  Quality 
changes and spoilage of aquatic animals. Fishery products processing. Surimi and 
surimi-based products. Fishery by-products. Packaging for fishery products. 

 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง     1(0-3-0)     
  (Fishery Products Technology Laboratory) 
                   วิชาบังคับก่อน:  *612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 

     *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
                 การทดลองในเน้ือหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 

Experiments related to topics in 612 482 Fishery Products Technology. 
 

612 484  การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟ         1(0-3-0)             
(Sensory Panel Training for Coffee) 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส และดัชนีทางเคมีของกาแฟ การฝึกฝนผู้ประเมินเพื่อ 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกาแฟ 

Sensory quality and chemical index of coffee. Panelist training for sensory 
quality evaluation of coffee. 

 
612 485  การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม      1(0-3-0)             

(Sensory Panel Training for Milk and Milk Products) 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส และดัชนีทางเคมีของนมและผลิตภัณฑ์นม การฝึกฝนผู้

ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของนมและผลิตภัณฑ์นม 
Sensory quality and chemical index of milk and milk products. Panelist 

training for sensory quality evaluation of milk and milk products. 
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612 486  การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับข้าว            1(0-3-0)             
(Sensory Panel Training for Rice) 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส และดัชนีทางเคมีของข้าว การฝึกฝนผู้ประเมินเพื่อการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าว 

Sensory quality and chemical index of rice. Panelist training for sensory 
quality evaluation of rice. 

 
612 487  การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   1(0-3-0)             

(Sensory Panel Training for Alcoholic Beverages) 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส และดัชนีทางเคมีของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การฝึกฝน 

ผู้ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
Sensory quality and chemical index of alcoholic beverages. Panelist 

training for sensory quality evaluation of alcoholic beverages. 
 
612 488          สตาร์ชดัดแปรและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร           3(3-0-6)            

(Modified Starch and Its Applications in Food Industry)        
แหล่งที่มาและความส าคัญของสตาร์ช องค์ประกอบทางเคมีของสตาร์ช โครงสร้างของ

สตาร์ช  การผลิตสตาร์ช สมบัติของสตาร์ชและการวิเคราะห์ การดัดแปรสตาร์ช มาตรฐานของ
สตาร์ชดัดแปรทางเคมีส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ประโยชน์สตาร์ชดัดแปรในอุตสาหกรรม
อาหาร กรณีศึกษา 

Source and significance of starch. Chemical composition of starch. Starch 
structure. Starch production. Properties of starch and analysis. Starch 
modification. Standard of chemically modified starch for food industry. 
Applications of modified starch in food industry. Case studies. 
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612 489         เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ                        3(3-0-6)             
                    (Starch-based Food Products Technology) 

ความหมายและความส าคัญของธัญชาติและพื ชที่มี สตาร์ชเป็นองค์ประกอบ 
องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของเมล็ดธัญชาติและพืชที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ การผลิต
แป้งและสตาร์ช กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ ข้าวพร้อม
บริโภค อาหารประเภทเส้น อาหารว่าง อาหารปลอดกลูเตน 

Definition and significance of cereal and starch containing plants. Chemical 
composition and structure of cereal and starch containing plants. Starch-based 
food products processing. Ready-to-eat rice. Noodles. Snack. Gluten-free foods. 

 
612 491    สัมมนา                                                1(0-2-1) 
           (Seminar) 

วิชาบังคับก่อน : *612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิเตอร์ส าหรับการวิจัย 
 ด้านอาหาร 
*อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การเตรียมและการน าเสนอหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส่งรายงาน
ตามหัวข้อที่น าเสนอ  

Preparation and presentation of an interesting topic in food technology. 
Submission of report on the topic of presentation.  

 
612 492   โครงงานวิจัย 1        1(0-3-0) 
  (Research Project I)  
  วิชาบังคับก่อน :  612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 
      612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
     612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 
     612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
   การเลือกหัวข้องานวิจัย การเตรียมและน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

 Selection of a research topic. Preparation and presentation of a research 
proposal. 
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612 493 โครงงานวิจัย 2        2(0-6-0) 
  (Research Project II)  
  วิชาบังคับก่อน :  612 492 โครงงานวิจัย 1  

การด าเนินการวิจัย การน าเสนอแบบปากเปล่า การเขียนรายงานโครงงานวิจัยในหัวข้อที่
ได้น าเสนอแล้วในรายวิชา 612 492 โครงงานวิจัย 1  

Research conducting. Oral presentation. Writing a research project report 
on the topic proposed in 612 492 Research Project I.  

 
612 494 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1    2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Food Science and Technology I) 
   หัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
   Current topics of interest in food science and technology. 
 
612 495 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Food Science and Technology II) 

หัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เน้ือหาแตกต่างจาก
รายวิชา 612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1 

Current topics of interest in food science and technology. The content of 
the course is not the same as 612 494 Selected Topics in Food Science and 
Technology I. 

 
612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร      4(0-12-0) 
  (Food Industrials Problem Solving ) 

การเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร การ
วิเคราะห์เพื่อสรุปปัญหา การต้ังสมมุติฐานของปัญหา การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา การจัดท ารายงาน
เพื่อน าเสนอ 

Problem learning in the enterprise related to food industries. Analysis to 
conclude the problems. Problem hypothesizing.  Research for problem solving. 
Report preparation for presentation. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ช่ือ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ดวงใจ  
ถิรธรรมถาวร  
3-7599-00234-xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2531) 

12 13 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  
ชูศรี 
3-1701-00078-xx-x 

Dr. nat. techn. (Chemical  Engineering) 
University of Natural Resources and 
Applied Life Sciences, Austria (2010) 
วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2542) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

15 15 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ 
สมุหเสนีโต 
3-1005-00086-xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535) 
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529) 

15 15 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ช่ือ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา 
เพ็ญโรจน์ 
3-1002-01104-xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2530) 

15 15 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  
ศิริวงศ์วิไลชาติ 
3-7105-00119-xx-x 

Ph.D. (Food Technology) Massey 
University, New Zealand (2001) 
M.S. (Postharvest Technology) Asian 
Institute of Technology, Thailand (1993) 
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2532) 

14 14 

6. อาจารย์ ดร.สินี  หนองเต่าด า 
3-2201-00515-xx-x 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544) 
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) 

13 13 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ช่ือ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ   
ถิรธรรมถาวร  
3-7599-00234-xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2549) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2536) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2531) 

12 13 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์    
ชูศรี 
3-1701-00078-xx-x 

Dr. Nat. techn. (Chemical 
Engineering) University of Natural 
Resources and Applied Life Sciences, 
Austria (2010) 
วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2542) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

15 15 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์  
สมุหเสนีโต 
3-1005-00086-xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2535) 
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2529) 

15 15 
 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา  
เพ็ญโรจน์ 
3-1002-01104-xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2535) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   (2530) 

15 15 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ช่ือ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  
ศิริวงศ์วิไลชาติ 
3-7105-00119-xx-x 

Ph.D. (Food Technology) Massey 
University, New Zealand (2001) 
M.S. (Postharvest Technology) Asian 
Institute of Technology, Thailand 
(1993) 
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2532) 

14 14 

6. อาจารย์ ดร.สินี  หนองเต่าด า 
3-2201-00515-xx-x 
 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2557) 
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544) 
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) 

13 13 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณ ฑิต  
อินณวงศ์ 
5-1206-99005-xx-x 
 

Ph.D. (Biological Systems 
Engineering) Virginia Tech, USA 
(2001) 
M.S. (Food Science and Technology) 
Virginia Tech,  USA (1998) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534) 

13 13 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ช่ือ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์   
มหาโยธี 
3-4101-01052-xx-x 
 

Dr.rer.nat. (Natural Science, Food 
Technology) The University of 
Hohenheim, Germany (2005) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 

13 13 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์    
คูวิจิตรจารุ 
3-7301-00452-xx-x 
 
 
 
 

Dr. Agric. Sci. (Food Science and 
Biotechnology) Kyoto University, 
Japan (2004) 
M. Agric. Sci. (Applied Life Science) 
Kyoto University, Japan (2001) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยม
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

13 13 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค    
สอนไว 
3-5504-00067-xx-x 
 
 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
University of Cambridge, UK (2003) 
M.S. (Advanced Chemical 
Engineering) Imperial College, 
University of London, UK (1998) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหาร ลาดกระบัง (2537) 

12 13 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ช่ือ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  
กิ่งผดุง 
3-7206-00317-xx-x 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
บธ.บ. (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2562) 

13 13 
 

12. 
 

อาจารย์ ดร.พรศรี  เจริญพานิช 
3-2699-00053-xx-x 

Dr.rer.nat. (Natural Science, 
Biology) Marburg University, 
Germany (2015) 
Dipl.-Biol. (Diplom Biology) 
Freiburg University, Germany 
(2010) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

12 14 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ต าแหน่ง ช่ือ สกุล 

 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 อาจารย์ชญานิษฐ์  ม่วงไทย ศ.ม. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

2 อาจารย์นพนันท์  ทันนารี ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

3 อาจารย์พรยมล  สุทธัง ศ.ม. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

4 อาจารย์มุกดา คล้ายกุญชร ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2547) 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย  หาญการสุจริต Post-doctoral Fellowship, Tokyo University of 
Marine Science and Technology, Japan (2014) 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล นันทรักษ์ Ed.D. (Industrial Education Management) 
Technological University of the Philippines 
(1987) 
MAT-HE (Home Economics) Technological 
University of the Philippines (1984) 
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี (2523) 
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ล าดับ ต าแหน่ง ช่ือ สกุล 
 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

7 อาจารย์ปนัดดา  กุลพานิช วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2540) 

8 อาจารย์ศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

9 อาจารย์ ดร. ภูษณิศา  ล้อมทอง ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2558) 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) 

10 อาจารย์รัษวรรณ  อภิลักขิตกาล 
 

วท.ม. (พษิวิทยาทางอาหารและโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2550) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2548) 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  
   การฝึกปฏิบัติงานได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้านเทคโนโลยี
อาหาร เช่น การควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวนไม่น้อยกว่า 200 
ชั่วโมง 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

4.1.2  บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
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4.2  ช่วงเวลา 
4.2.1  การฝึกงาน  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
       จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนช่ัวโมง 
การฝึกงาน 
ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน การบูรณาการความรู้เพื่อน าไปแก้ปัญหา 
การท างานร่วมกับผู้อื่น และการปรับตัวให้กับวัฒนธรรมองค์กรและ
สถานประกอบการ 

 
200 ชั่วโมง (30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์) 
  

 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
         หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ สามารถ
อธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน/งานวิจัย  มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
         นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 

5.3  ช่วงเวลา  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย   
5.4  จ านวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

         (1)   มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
          (2)   มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
           (3)   อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
         (1)   คณาจารย์ในภาควิชาฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
         (2)   อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อ 
          (3)   มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้ 

  ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
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          (4)   อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
          (5)   อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา 
          (6)   นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการ 

 น าเสนอผลการศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการ

แก้ไขปัญหาควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และมนุษย์สัมพันธ์ โดยผ่านกลยุทธ์ หรือกิจกรรม ของ
นักศึกษา ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะ ความรอบรู้ และความเข้าใจ ทั้งในเชิง 
   วิชาการและปฎิบัติการในสายวิชาชีพที่สามารถ 
   น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

1. เสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการใน 
   สายอาชีพผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การเยี่ยมชม  
   โรงงานผลิตอาหาร หรือนิทรรศการงานแสดงนวัตกรรม 
   และสินค้าอาหาร 
2. ฝึกฝนการประยุกต์ใช้ความรู้กับสภาพการท างานจริง 
   จากการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ 
   กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เช่น โครงการเบเกอร์ร่ีปีใหม่ 
3. การบูรณาการความรู้เชิงวิชาการที่ได้เรียนมากับการ 
   เรียนในรายวิชาสัมมนา โครงงานวิจัย 1 และ 2  

2. มีการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น 
    ระบบ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
 

1. มีการเรียนการสอนพื้นฐานแนวคิดในด้านศิลปะ และ 
   การสร้างสรรค์ในรายวิชารากศิลปากร และศิลปะ 
   ศิลปากร 
2. การสอดแทรกการเรียนการสอนหลักการการคิด 
   วิเคราะห์ และการคิดอย่างเป็นระบบรวมในรายวิชา 
   ต่าง ๆ เช่น สัมมนา โครงงานวิจัย 1 และ 2 
3. จัดให้มีการฝึกฝนการน าทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น 
   ระบบและสร้างสรรค์ในรายวิชาเรียน และกิจกรรม 
   เสริมหลักสูตร เช่น ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวด 
   นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร และโครงการเบเกอร์ร่ีปีใหม่  
   เป็นต้น 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตาม  
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

1. มีการสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เช่น รายวิชา   
   612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับ 
   อุตสาหกรรมอาหาร 612 342 วิทยาศาสตร์และการ 
   ประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส และ612 343  
   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วย 
   ประสาทสัมผัส เป็นต้น 
2. หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมเรื่อง 
    คุณธรรม และจริยธรรม เช่น กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  
    เป็นต้น 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบ วินัย  
    มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและมีจิต

สาธารณะ 
 

1. มีการสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ 
   หน้าที่ และความมีระเบียบวินัยในรายวิชาเรียน เช่น  
   รายวิชา 612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1  
   เป็นต้น 
2. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านความ 
   เสยีสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ เช่น  
   โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถแสดงออกถึง 
   ภาวะผู้น า รู้จักเป็นผู้ตามที่ดี และ 
   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

1. จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ 
   รู้จักการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น และเป็นผู้มี 
   มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในทุกรายวิชาด้านปฏิบัติการด้วยการ 
   จัดให้ผู้เรียนท างานกลุ่ม   
2. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันท า 
   กิจกรรมเพื่อให้แสดงออกถึงภาวะผู้น า และรู้จักเป็นผู้ 
   ตามที่ดี เช่น การเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
   อาหาร และ โครงการเบเกอร์ร่ีปีใหม่ เป็นต้น 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
PLO1  อธิบายความหมายและ

คุณค่าของศิลปะและ 
         การสร้างสรรค์ได้ 

1) การเรียนรู้จากศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญ 
    ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ การศึกษา 
    ผลงานแนวคิด และกระบวนการคิด 
    สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถ เข้าใจ 
    คุณค่าและความงามของธรรมชาติ  
    ศิลปะ และการสร้างสรรค์ 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
    ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การอภิปราย การตอบค าถาม การ
น าเสนอผลงาน โดยให้นักศึกษา
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด และ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ คุณค่าและความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะและการสร้างสรรค์ 
และประเมินจากความถูกต้องครบถ้วน 
และชัดเจนของการอธิบาย 

PLO2  อภิปรายความหมาย
ของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ 
    บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก 
    สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์ 
    จริง การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา 
    ต่างชาต ิ
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ 
    และความตระหนักด้านวัฒนธรรมและ 
    ความหลากหลาย 
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
    ออนไลน์/เทคโนโลยี 
4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปรายเกี่ยวกับ 
    ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน 
    สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

การประเมินตามสภาพจริง ด้วย
เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลาย  เช่น 
การสอบข้อเขียน การสอบทักษะ
ภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรม เช่น ให้นักศึกษา
อภิปรายวัฒนธรรมของชนชาติและ
ภาษาต่าง ๆ และความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการสื่อสารและ
การปฏิสัมพันธ์ เช่น การเลือกใช้ภาษา 
การแสดงสีหน้าท่าทาง การแต่งกาย 
มารยาททางสังคม เป็นต้น และ
ประเมินจากความถูกต้อง ครบถ้วน 
และชัดเจนของการอธิบาย 
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PLO3  ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจและทักษะ
พื้นฐาน ที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

การประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้น
สมรรถนะ (Competency Based) 
โดยเน้นการบูรณาการความรู้ การ
อภิปรายแนวคิดทางการตลาดและ
การประกอบธุรกิจ การอธิบายทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการการเรียนรู้
จากปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดู
งานสถานประกอบการ กรณีศึกษา
สถานประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ เป็นต้น 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การอภิปราย การประเมินจากกิจกรรม
กลุ่ม การแก้ไขปัญหา การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียนหรือกลุ่มงาน การประเมิน
กระบวนการ รายงานการทัศนศึกษาดู
งาน  

 

PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา  และ
สื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบท การ
สื่อสารที่หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น 
    เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก  
    (Active Learning) การสอนแบบ 
    สาธิต (Demonstration  
    Method) การสอนแบบใช้ 
    สถานการณ์จ าลอง (Simulation)  
    การสอนโดยใช้เกม 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
    ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การสอบข้อเขียน การสอบทักษะ
ภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรม การประเมินจาก
กิจกรรม       

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ 

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active  
   Learning)   
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
   ออนไลน์/เทคโนโลยี  
 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ ท า
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสังเกต
พฤติกรรม การประเมินตนเองการ
ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การสอบ
ปฏิบัติ และการประเมินผลงาน 
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3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
   ประเมิน และบูรณาการข้อมูล 
   ข่าวสาร หรือสารสนเทศ  
   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง 
   มวีิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

โดยประเมินความสามารถในการระบุ
ความต้องการใช้สื่อได้ถูกต้อง เลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรงตามการ
ใช้งานอย่างปลอดภัยถูกกฎหมายและ
มีจริยธรรม 

PLO6  แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และน าความรู้  ไป
ใช้ในการพัฒนา ตนเองและ
การด าเนินชีวิต 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
   ด้วยการน าตนเอง (Self- 
   directed Learning) เพื่อการ 
   แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และ 
   พัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะทาง   
   กาย จิต ปัญญา และสังคม  
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบ
และวางแผนการเรียน ความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ การประเมิน
ตนเอง การประเมินความก้าวหน้า
ระหว่างภาคเรียน และการประเมิน
ท้ายภาคเรียนด้วยการสอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ แฟ้มสะสมงาน หรือ
รายงานผลการน าความรู้ไปใช้ใน  
การพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
ท างานเปนทีม เช่น การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) หรือการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning)   เพื่อส่งเสริม  
การแสดงบทบาท ของการเปนผูน า
และผตูาม ความรับผิดชอบ และ
การแก้ไขปัญหาในหลากหลาย
สถานการณ์ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
 
 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม      
การประเมินผลจากสถานการณ์จริง 
การประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรม
การเรียนรู้ และพิจารณา จากผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
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PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

สร้างผลงานหรือด าเนิน
โครงการได้ 

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น 
   ฐาน (Project-based  
   Learning) เน้นกระบวนการคิด  
   สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ 
   ผลงานและพัฒนา ให้เกิด 
   ความคิดใหม่ การสร้างผลผลิต 
   และนวัตกรรม  
2) การจัดการศึกษาโดยกระตุ้นให้ 
   ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน 
   การออกแบบผลงาน กิจกรรม 
   หรือโครงการในชั้นเรียน เน้นการ 
   คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง 
   ความหมาย และสะท้อนความคิด 
   ด้านการสร้างสรรค์และ 
   สุนทรียภาพ ทั้งน้ี การสร้าง 
   ผลงานและการด าเนินโครงการ 
   สามารถท าได้ทั้งในและนอก 
   ห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดท า
ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการ    
ต้ังแต่การก าหนดหัวข้อ วางแผน 
ปฏิบัติ ทบทวน และน าเสนอ       
การสังเกตพฤติกรรม การท างานเป็น 
กลุ่ม การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  
การประเมินผลงาน โดยประเมินจาก
ความใหม่ของแนวคิด/แนวทาง 
ประโยชน์ คุณค่าทางสุนทรียะ เป็น
ต้น 
 

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อ แก้ไขปัญหา
หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรม
ได้ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลางโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based) ฝึกการคิด
วิเคราะห์ คิดออกแบบอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วม  
ชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน การประเมิน
กระบวนการ เช่น การวางแผนงาน 
การออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา   
หรือการออกแบบนวัตกรรม   
การวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหา   
ด้วยการวางแผนหรือใช้นวัตกรรม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10 อธิบายการเปลี่ยนแปลง 
          ทางเคมี กายภาพ และ  
          ชีววิทยาของอาหารและ 
          วิธีการแปรรูป การควบคุม 
          คุณภาพและการจัดการ 
          ความปลอดภัยทางอาหาร  
          ได้ 

1) การอธิบายหลักการ หรือ ทฤษฎีที่ 
    เกี่ยวข้องกับเน้ือหาที่เรียน และการ 
    สรุปย้ าความรู้ใหม่หลังบทเรียน โดย 
    ใช้การสอนหลายรูปแบบตาม   
    ลักษณะของเน้ือหาสาระ ได้แก่  
    การบรรยาย การทบทวน การ 
    ปฏิบัติการและเทคนิคการสอนอื่น ๆ  
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การ 
    เรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
    (Flipped classroom) การเรียน 
    แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดย 
    การค้นคว้าด้วยตนเอง  
2) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการ 
    ในห้องเรียน 

1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค  
    เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน  
    การสอบย่อย การน าเสนอ 
    รายงานการรายงานหน้าชั้น 
    เรียน    
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน  
    อธิบายและปฏิบัติ 

PLO11 แสดงทักษะและความ 
          สามารถในวิชาโทที่ 
          นักศึกษาเลือกเรียน 

  

วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
Sub PLO11.1 เลือกวิธีการแปรรูป  
          วิธีการจัดการผลิตอาหาร 
          ในระดับอุตสาหกรรมได้ 
 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตาม 
    ลักษณะของเน้ือหาสาระ ได้แก่ การ 
    บรรยาย การทบทวน การ   
   ปฏิบัติการและเทคนิคการสอนอื่น ๆ  
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2) การเรียนรู้จากวิทยากร 
    ภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการ 
    นอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและ 
    ทันสมัย 

1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค  
    เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน  
    การสอบย่อย การน าเสนอ 
    รายงานการรายงานหน้าชั้น 
    เรียน    
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน  
    การสอบปฏิบัติ 
3) การบ้าน และ/หรืองานในชั้น  
    เรียน 
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และประเมินผล 

 

3) การต้ังค าถามหรือการบ้าน 
    เพื่อให้นักศึกษาเลือกวิธีการ 
    แปรรูป วิธีการจัดการผลิตใน 
    ระดับอุตสาหกรรม 

 

วิชาโทสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Sub PLO11.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารที่มีความเป็นไปได้ใน
เชิงพาณิชย์ได้ 

 
 

1) การบรรยายโดยใช้สื่อ    
    ประกอบการสอนในรูปแบบ 
    ของเอกสารประกอบการสอน 
    ที่เหมาะสมและทันสมัย  
    ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ใน 
    ท้องตลาดให้ผู้เรียนเข้าใจ  
2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษา 
    ผลิตภัณฑ์ใหม่ในท้องตลาด  
    โดยใช้หลัก ทฤษฎี จัดท า       
    รายงานและน าเสนอรายงาน  
3) ผู้เรียนพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ 
    โจทย์หรือหัวข้อที่ก าหนด 

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
2) ประเมินจากคุณภาพของ 
    รายงาน คุณภาพการ 
    น าเสนอรายงานด้วยวาจา  
    และคุณภาพของผลิตภัณฑ์      
    ใหม่ต้นแบบ 

วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 
Sub PLO11.3 จัดการทดสอบ 
      ทางประสาทสัมผัสได้ 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ทั้งการ 
   บรรยาย และการฝึกปฏิบัติ โดย 
    อธิบายหลักการ ทฤษฎีที่ 
    เกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชา เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย ฝึกการ 
    แก้ปัญหาเป็นฐาน และ การ  
    เรียนรู้โดยการค้นคว้าด้วยตัวเอง  

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
2) ประเมินจากผลงานระหว่าง 
    ภาค เช่น การบ้าน การสอบ 
    ย่อย การน าเสนอรายงาน 
    หน้าชั้นเรียน 
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ผลลัพธการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

 

2) การถาม-ตอบ ปัญหา และการ 
    แลกเปลี่ยนความคิดทางวิชาการ 
    ในชั้นเรียน 
3) ปฏิบัติการทดสอบทางประสาท  
    สัมผัสวิธีต่าง ๆ  

 

PLO12 น าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการหรือการแก้ปัญหา
หรือการคิดวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
อาหารโดยค านึงถึง
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

1) แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  
    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน 
    ด้วยตนเองนอกเวลา 
2) การแนะน าและฝึกกระบวนการ 
    คิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้า 
    ศึกษา โดยการมอบหมายงาน 
    การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา 
    และกรณีศึกษา หรือ 
    สถานการณ์จ าลอง 
3) ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้ 
    นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 
4) สอดแทรกจริยธรรม และ 
    จรรยาบรรณทางวิชาชีพใน 
    เน้ือหาวิชาเรียน 

1) ประเมินจากรายงาน และผลงาน 
    การแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วย 
    โจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา  
3) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกต 

จากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรม 
    จริยธรรมของบัณฑิต 
 
 

PLO13 สามารถท างานเป็นทีมได้  
          ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิก 
          ของกลุ่มได้อย่างม ี
          ประสิทธิภาพ 

1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ  
    ซึ่งมีการแนะน ากฎ กติกา  
    มารยาท บทบาท ความ 
    รับผิดชอบของแต่ละคนใน 
    การเรียนรู้ร่วมกัน 
2) มอบหมายการท างานแบบ 
   กลุ่มย่อยที่สลับหมุนเวียน 
   สมาชิกกลุ่ม และต าแหน่งหน้า 
   ที่ในกลุ่ม     

1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเอง 
    และเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการ 
    ประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่  
2) สังเกตความเป็นผู้น าและผู้ตามของ 
    นักศึกษาในชั้นเรียน 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

         ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ                       
                                                 (TQF) 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูต (PLOs)                   1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและ

การสร้างสรรค์ได ้
                      

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้  

                      

PLO3 ระบุความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อ    การ
เป็นผู้ประกอบการได้ 

                      

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารท่ี
หลากหลาย 

                      

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

                      

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ   การด าเนิน
ชีวิต 
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        ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ      
                                                (TQF)                  
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูต (PLOs)                   1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต     
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

                      

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
หรือด าเนินโครงการได้ 

                      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้ 

                      

 
 

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์    ในช่องท่ีผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก 
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
1.6 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 

6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
6.3 มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาเทคโนโลยีอาหาร 

     ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 . ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
PLO4 มีทักษะการใช้ภาษาและสื่อสาร 
        ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบท 
        การสื่อสารที่หลากหลาย 

                        

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทนั
สื่อและสารสนเทศ 

                        

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความ     
        สัมพันธร์ะหว่างบคุคลสามารถ 
        ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบ 
        วินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต  
        มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
        สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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     ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ (TQF) 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 . ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
PLO10 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง 
          เคมี กายภาพ และชีววิทยา 
          ของอาหารและวิธีการแปรรูป  
          การควบคุมคุณภาพและการ 
          จัดการความปลอดภัยทาง 
          อาหารได้ 

                        

PLO11 แสดงทักษะและความสามารถในวิชาโทที่นักศึกษาเลือกเรียน 
วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
Sub PLO11.1 เลือกวิธีการแปรรูป  
      วิธีการจัดการผลิตอาหารในระดับ 
      อุตสาหกรรม 
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     ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                                

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 . ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
วิชาโทสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
Sub PLO11.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
ได้ 

                        

วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์างประสาทสัมผัส 
Sub PLO11.3 จัดการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัสได้ 
                        

PLO12 น าความรู้ไปใช้ในการจัดการ 
          หรือการแก้ปญัหาหรือการคิด 
          วิเคราะห์ทีเ่ก่ียวข้องกับ  
          ผลิตภัณฑ์อาหารโดยค านึงถึง 
          จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง 
          วิชาชีพ 
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   ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                             

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 . ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
PLO13 สามารถท างานเป็นทมีได้ทั้ง

ฐานะผู้น าและสมาชิกของ 
          กลุ่มได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

                        

 

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
                (TQF) 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2 แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันในวิชาที่เรียน 
 2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
และการต่อยอดองค์ความรู้ 
 2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบข้อก าหนดทางเทคนิครวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ  
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศแนวคิดและหลักฐาน   
ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยค าแนะน า 
 3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจน้ัน 
 3.3 สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในวิชาที่เรียน 
 3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเน้ือหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
 4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
 4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและ  
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม
ส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 สามารถระบุ เข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ าเสมอเพื่อการ  
รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด  
 5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนและภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และ  
เหมาะสม
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

SU101  ศิลปะศิลปากร                
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์                
SU110  มนุษย์กับการสร้างสรรค์                
SU111  บ้าน                
SU112  ความสุข                
SU113  การต้ังค าถามและวิธีการ                
SU114  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ                
SU116  ศิลปะสมยัใหม่และร่วมสมัย

ในประเทศไทย 
               

SU117  ศิลปะกับวัฒนธรรมทาง 
           การเห็น 

               

SU118  สถาปัตยกรรมและศิลปะ 
           ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

SU119  การอ่านวรรณกรรมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

               

SU120  ไทยศึกษา                
SU121  วถิีพุทธในประเทศไทยและ  
           อาเซียน 

               

SU122  สมาธิเชิงประยุกต์                
SU123  วถิีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                
SU124  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                
SU125  มนุษย์กับการคิด                
SU126  ศิลปะและสื่อร่วมสมัย  
           ประยุกต์เพื่อชุมชน 

               

SU127  กระบวนการเรียนรู้ระบบ  
           สัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 

               

SU128  การตีความศิลปะ                
SU129  ทักษะการรู้เท่าทัน 
           สารสนเทศและสื่อ 

               

SU130  การพัฒนาการคิด                
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

SU131  การจัดการสารสนเทศ 
           เบื้องต้น 

               

SU132  โลกและดาราศาสตร์ใน    
           สหัสวรรษที่ 3 

               

SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมใน  
           ครัวเรือน 

               

SU134  ความรอบรู้ทางด้าน   
           คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี   
           สารสนเทศและการสื่อสาร 

               

SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต                
SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
           ในชีวิตประจ าวัน 

               

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับ 
           มนุษย์ 

               

SU138  ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน                
SU139  การพัฒนาภาวะผู้น า                
SU140  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                
SU141  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์                
SU142  ดนตรีอาเซียน                
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟัง                
SU144  สมาธิในชีวิตประจ าวัน                
SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย                
SU146  โครงการพระราชด าริ                
SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล                
SU148  พลวัตสังคมไทย                
SU149  การดูแลสุขภาพ                
SU150  ภาพยนตร์วิจักษ์                
SU151  ความเข้าใจในอารยธรรม 
           โลกยุคโบราณ 

               

SU152  ภูมิปัญญาไทยกับการ
สร้างสรรค์ 

               

SU153  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น                
SU154  การออกแบบและสร้างสรรค์

ในศิลปะตะวันออก 
               

SU155  มองกรุงเทพผ่านศิลปะ                
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

SU156  ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรม
ไทย 

               

SU157  วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน                
SU158  การออกก าลังกายเพื่อ

คุณภาพชีวิต 
               

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                
SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
           นานาชาต ิ

               

SU203  ทักษะการสื่อสารอย่าง 
           สร้างสรรค์ 

               

SU210  การใช้ภาษาไทยเพื่อการ 
           สื่อสารและการสืบค้น 

               

SU216  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการ
วิจารณ์ 

               

SU217  การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์
ด้วยภาษาอังกฤษ 

               

SU218  ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

SU211  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 
           และภาษาในอาเซียน 

               

SU212  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 
           ด้านวัฒนธรรม 

               

SU213  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต                
SU214  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ                
SU215  นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน                
SU301  พลเมืองต่ืนรู้                
SU310  การอนุรักษ์และการจัดการ 
           มรดกทางวัฒนธรรม 

               

SU311  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
           ในศตวรรษที่ 21 

               

SU312  เพศสภาพและเพศวิถ ี                
SU313  ธรรมชาติวิจักษ์                
SU314  รักษ์นก                
SU315  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม 
               

SU316  โลกของจุลินทรีย์                
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

SU317  อินเทอร์เน็ตสีขาว                
SU318  สิ่งแวดล้อม มลพิษและ

พลังงาน 
               

SU319  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

               

SU320  โลกแห่งนวัตกรรม                
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
               

SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง                
SU323  จิตสาธารณะ                
SU324  เทคโนโลยีสะอาดใน  
           อุตสาหกรรม 

               

SU325  ภมูิภาคโลก                
SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
               

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ                
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หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
   และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 
 
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

SU410  การจัดการเอกสารและ
จดหมายเหตุ 

               

SU411  การเพาะเห็ดและการต่อยอด
ทางธุรกิจ 

               

SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และ
อุตสาหกรรมอีสปอร์ต 

               

SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

               

SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
กระบวนการผลิต 

               

SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐาน
ส าหรับผู้ประกอบการ 

               

SU416  ธุรกิจดิจิทัล                
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

511 106 แคลคูลัสส าหรับ 
            นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1          

               

512 106 ชีววิทยาส าหรับ 
            นักเทคโนโลยี   

               

512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ 
            นักเทคโนโลยี 

               

513 101 เคมีทั่วไป 1                 
513 102 เคมีทั่วไป 2                
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                      
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                
513 231 เคมีวิเคราะห์1                           
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1                
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                
513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน                
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                
518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป                
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลก 
            ของเทคโนโลยีและ         
            วิศวกรรม 1 

               

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลก 
            ของเทคโนโลยีและ 
            วิศวกรรม 2 

               

612 101 รากศิลปากรและการ 
            ประยุกต์ในเทคโนโลยี 
            อาหาร 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการ 
            เกษตรส าหรับอุตสาหกรรม 
            อาหาร  

               

612 103 วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
            ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร    

               

612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยี 
            อาหาร        

               

612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร                      

612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง   
            อาหาร            

               

612 230 วิศวกรรมอาหาร  1                      

612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร                    

612 252 เคมีอาหารและการ 
            วิเคราะห์ 1     

               

612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและ  
             การวิเคราะห์ 1        
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1                                

612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป   
            อาหาร 1                  

               

612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2                      

612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป 
            อาหาร 2      

               

612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
            การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 
            ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 

               

612 304 มาตรฐานและกฎหมาย 
            อาหาร   

               

612 306 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

               

612 308 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก 
            เทคโนโลยีอาหาร  

               

612 311 การสุขาภิบาลโรงงาน 
            อาหาร 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 320 การตลาดส าหรับการ 
            พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร        

               

612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1                

612 323 ปฏิบัติการการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์ 1 

               

612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2                    

612 325 ปฏิบัติการการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์ 2 

               

612 328 การประเมินด้วยประสาท 
            สัมผัสส าหรับการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์       

               

612 332 วิศวกรรมอาหาร  2                

612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร                 

612 334 การจัดการผลิตใน 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

               

612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุด 
            ควบคุมวิกฤติส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมิน 
            อาหารด้วยประสาทสัมผัส          

       
 

        

612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ 
            การประเมินอาหารด้วย 
            ประสาทสัมผัส 

       
 

       
 

 
 

612 344 การควบคุมและการประกัน 
            คุณภาพอาหาร 

               

612 346 การประเมินด้วยประสาท 
           สมัผัสส าหรับเคร่ืองเทศ 

               

612 347 การประเมินด้วยประสาท 
            สัมผัสส าหรับการปรุงอาหาร 
            ไทย 1 

               

612 351 หลักการทางเคมีกายภาพ 
            ส าหรับอาหาร 

               

612 352 การวัดผลิตภาพและการจัด 
            การสมัยใหมส่ าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2                 

612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการ 
            วิเคราะห์ 2 

               

612 390 การฝึกงาน                

612 401 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ   
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

               

612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับ 
            โมเลกุลในการควบคุมคุณภาพ 
            อาหาร 

      
 

    
 

     

612 412 พิษวิทยาของอาหาร                

612 420 การวิเคราะห์การเงินส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

               

612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

               

612 424 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์                
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 426 การออกแบบและเศรษฐ 
            ศาสตร์โรงงานอาหาร 

               
 

612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่ 
            อุปทานส าหรับอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

               

612 432 การศึกษาความเป็นไปได้    
            ของโครงการส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

               

612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็น 
            และอาหารแช่เยือกแข็ง 

          
 

     

612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับ   
            อุตสาหกรรมอาหาร 

           
 

   
 

 

612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร                
 

612 441 การประเมินด้วยประสาท 
            สัมผัสส าหรับการควบคุม 
            คุณภาพ 

       
 

        

 



มคอ. 2 

 
 

171 

 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 442 การประเมินด้วยประสาท 
             สมัผัสส าหรับการปรุง  
             อาหารไทย 2 

             
 

 
 

 
 

612 445 การประเมินด้วยประสาท 
             สมัผัสเพื่อศึกษาอายุการ          
             เก็บของอาหาร 

               
 

612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                

612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

               

612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                

612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลัง 
            การเก็บเกี่ยว 

               

612 466 เทคโนโลยีใหม่ส าหรับ 
            กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 

               

612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม                
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัด 
            แต่งพร้อมบริโภค 

               

612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้ 
            และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค 

               

612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่           
 

     

612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
            เบเกอรี่ 

          
 

     
 

612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง    
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

               

612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน และ 
            ขนมขบเค้ียว 

               

612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง                

612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
            ผลิตภัณฑ์ประมง 

               

612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วย 
           ประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟ 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วย 
            ประสาทสัมผัสส าหรับนม 
            และผลิตภัณฑ์นม 

               
 

612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วย 
            ประสาทสัมผัสส าหรับข้าว 

               
 

612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วย 
            ประสาทสัมผัสส าหรับ 
            เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

               
 

612 488 สตาร์ชดัดแปรและการใช้ 
            ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

               

612 489 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร 
            ที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ 

               

612 491 สัมมนา     
 

           

612 492 โครงงานวิจัย 1                

612 493 โครงงานวิจัย 2     
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 494 เรื่องคัดเฉพาะทาง 
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            อาหาร 1 

               

612 495 เรื่องคัดเฉพาะทาง 
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            อาหาร 2 

               

612 496 การแก้ไขปัญหาใน 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

               

 
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
                     และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับช้ันปี) 
วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 

ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

ช้ันปีท่ี 1                 
SU101  ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U               
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap        

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

         

SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
           นานาชาต ิ

3(2-2-5)  U  Ap            

SU301  พลเมืองต่ืนรู้ 3(3-0-6)  U    Ap, 
At 

Ap, 
At 

        

511 106 แคลคูลัสส าหรับ 
            นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 

3(3-0-6)          U      
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี 4(4-0-8)          U      
512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ 
            นักเทคโนโลยี 

1(0-3-0)           U      

513 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)       Ap   U      
513 102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)       Ap   U      
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)       Ap   U, 

S 
     

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0)       Ap   U, 
S 

     

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)          U      
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0)          U      
612 101 รากศิลปากรและการประยุกต์ 
            ในเทคโนโลยีอาหาร 

1(0-3-0)              Ap  

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการ 
            เกษตรส าหรับอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

2(2-0-4)          U      
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 

Outcomes 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 103 วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
            ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 

3(3-0-6)          U      

ช้ันปีท่ี 2                 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0-4)     Ap  Ap   U      
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0)    Ap Ap Ap Ap   U, 

S 
     

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)     Ap Ap Ap   U, 
S 

     

513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)       Ap   U      
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)       Ap   U      
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)       Ap   U, 

S 
     

518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)          R, 
U 
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)       Ap   R, 
U, 
S 

   Ap  

612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(2-2-5)          U, 
S 

     

612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6)          U      
612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6)          U      
612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร 2(2-0-4)          U    Ap  
612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 2(2-0-4)          U      
612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและ 
            การวิเคราะห์ 1 

1(0-3-0)    Ap      U, 
S 

     

612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6)          U      
612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป 
             อาหาร 1 

1(0-3-0)    Ap   Ap   U, 
S 

     

612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 2(2-0-4)          U      
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป 
             อาหาร 2 

1(0-3-0)          U, 
S 

     

612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง 
            อาหาร 

1(0-3-0)          U, 
S 

     

ช้ันปีท่ี 3                 
SU203  ทักษะการสื่อสารอย่าง 
           สร้างสรรค์ 

3(3-0-6)  U  Ap Ap           

SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ 
           ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap           

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลก 
            ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

1(0-3-0) U      At Ap        

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลก 
            ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

1(0-3-0)       At Ap An       

612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
            ประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            การวิจัยด้านอาหาร 

1(0-3-0)     Ap 
 

        Ap 
 
 

 



มคอ. 2 

 
 

180 

ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 
612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 2(2-0-4)          U    Ap  
612 306 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3(3-0-6)    Ap            

612 311 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4)          U      
612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6)           Ap Ap    
612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  1(0-3-0)           Ap, 

S 
Ap, 
S 

Ap, 
S 

  

612 334 การจัดการผลิตใน 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

2(2-0-4)           Ap   Ap  

612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุด 
            ควบคุมวิกฤติส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

2(2-0-4)       Ap   U 
 

   An 
 

Ap, 
At 

612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมิน 
            อาหารด้วยประสามสัมผัส 

2(2-0-4)       Ap   U    Ap  

612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ 
            การประเมินอาหารด้วย 
            ประสาทสัมผัส 

1(0-3-0)       Ap   U, 
S 

   Ap Ap, 
At 
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 
612 344 การควบคุมและประกัน 
            คุณภาพอาหาร 

2(2-0-4)          U    Ap  

612 351 หลักการทางเคมีกายภาพ 
            ส าหรับอาหาร 

3(2-2-5)          U      

612 352 การวัดผลิตภาพและการ 
            จัดการสมัยใหม่ส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

2(2-0-4)           Ap   Ap  

612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์   
            2 

2(2-0-4)          U      

612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการ 
            วิเคราะห์ 2 

1(0-3-0)    Ap      U, 
S 

     

612 390 การฝึกงาน 1              Ap  
ช้ันปีท่ี 4                 
SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An       
612 401 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ   
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3(3-0-6)    Ap            
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 
612 426 การออกแบบเศรษฐศาสตร์ 
            โรงงานอาหาร 

3(3-0-6)           Ap   Ap Ap 
 

612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

3(3-0-6)          U Ap   An  

612 491 สัมมนา 1(0-2-1)    Ap          Ap  
612 492 โครงงานวิจัย 1 1(0-3-0)              Ap, 

At 
 

612 493 โครงงานวิจัย 2 2(0-6-0)    Ap          Ap, 
An, 
At 

 

 
หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 

 Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์  “R”   Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”    Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”  
 Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์    “An”  Evaluating    แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”    Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์   “C” 
 ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”       
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับช้ันปี) 
วิชาโทสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

ช้ันปีท่ี 1                 
SU101  ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U               
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap        

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

         

SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
           นานาชาต ิ

3(2-2-5)  U  Ap            

SU301  พลเมืองต่ืนรู้ 3(3-0-6)  U    Ap, 
At 

Ap, 
At 

        

511 106 แคลคูลัสส าหรับ 
            นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 

3(3-0-6)          U      
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี 4(4-0-8)          U      
512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ 
            นักเทคโนโลยี 

1(0-3-0)          U      

513 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)       Ap   U      
513 102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)       Ap   U      
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)       Ap   U, 

S 
     

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0)       Ap   U, 
S 

     

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)          U      
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0)          U      
612 101 รากศิลปากรและการประยุกต์ 
            ในเทคโนโลยีอาหาร 

1(0-3-0)              Ap  

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการ 
            เกษตรส าหรับอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

2(2-0-4)          U      

 



มคอ. 2 

 
 

185 

ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 103 วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
            ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 

3(3-0-6)          U      

ช้ันปีท่ี 2                 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0-4)     Ap  Ap   U      
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0)    Ap Ap Ap Ap   U, 

S 
     

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)     Ap Ap Ap   U, 
S 

     

513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)       Ap   U      
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)       Ap   U      
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)       Ap   U, 

S 
     

518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)          R, 
U 
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)       Ap   R, 
U, 
S 

   Ap  

612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6)          U      
612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6)          U      
612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร 2(2-0-4)          U    Ap  
612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 2(2-0-4)          U      
612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและ 
            การวิเคราะห์ 1 

1(0-3-0)    Ap      U, 
S 

     

612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6)          U      
612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป 
             อาหาร 1 

1(0-3-0)    Ap   Ap   U, 
S 

     

612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 2(2-0-4)          U      
612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป 
             อาหาร 2 

1(0-3-0)          U, 
S 

     

612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(2-2-5)          U, 
S 
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 
612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1(0-3-0)          U, 

S 
     

ช้ันปีท่ี 3                 
SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  U  Ap Ap           
SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ 
           ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap           

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลก 
            ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

1(0-3-0) U      At Ap        

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลก 
            ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

1(0-3-0)       At Ap An       

612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
            ประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการ 
            วิจัยด้านอาหาร 

1(0-3-0)     Ap 
 

        Ap 
 

 

612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 2(2-0-4)          U    Ap  
612 306 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3(3-0-6)    Ap            

612 311 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4)          U      
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 
612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์อาหาร 

3(3-0-6)            Ap    

612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 2(2-0-4)            Ap    
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์ 1 

1(0-3-0)            Ap, 
S 

   

612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 2(2-0-4)            Ap    
612 325 ปฏิบัติการการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์ 2 

1(0-3-0)            Ap, 
S 

   

612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6)           Ap Ap    
612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  1(0-3-0)           Ap, 

S 
Ap, 
S 

Ap, 
S 

  

612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมิน 
            อาหารด้วยประสาทสัมผัส 

2(2-0-4)       Ap   U    Ap  

612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ 
            การประเมินอาหารด้วย 
            ประสาทสัมผัส 

1(0-3-0)       Ap   U, 
S 

   Ap Ap, 
At 
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 
612 344 การควบคุมและประกัน 
            คุณภาพอาหาร 

2(2-0-4)          U    Ap  

612 351 หลักการทางเคมีกายภาพ 
            ส าหรับอาหาร 

3(2-2-5)          U      

612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 2(2-0-4)          U      
612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการ 
            วิเคราะห์ 2 

1(0-3-0)    Ap      U, 
S 

     

612 390 การฝึกงาน 1              Ap  
ช้ันปีท่ี 4                 
SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An       
612 401 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ   
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3(3-0-6)    Ap            

612 422 การออกแบบการทดลอง 
            ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
            อาหาร 

3(2-2-5)            Ap, 
S 

 An  
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หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 

 Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์  “R”   Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”    Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”  
 Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์    “An”  Evaluating    แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”    Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์   “C” 
 ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 
612 491 สัมมนา 1(0-2-1)    Ap          Ap  
612 492 โครงงานวิจัย 1 1(0-3-0)              Ap, 

At 
 

612 493 โครงงานวิจัย 2 2(0-6-0)    Ap          Ap, 
An, 
At 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับช้ันปี) 
วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 

ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

ช้ันปีท่ี 1                 
SU101  ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U               
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap        

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

         

SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
           นานาชาต ิ

3(2-2-5)  U  Ap            

SU301  พลเมืองต่ืนรู้ 3(3-0-6)  U    Ap, 
At 

Ap, 
At 

        

511 106 แคลคูลัสส าหรับ 
            นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 

3(3-0-6)          U      
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี 4(4-0-8)           U      
512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ 
            นักเทคโนโลยี 

1(0-3-0)           U      

513 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)       Ap   U      
513 102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)       Ap   U      
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)       Ap   U 

S 
     

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0)       Ap   U 
S 

     

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)          U      
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0)          U      
612 101 รากศิลปากรและการประยุกต์ 
            ในเทคโนโลยีอาหาร 

1(0-3-0)              Ap  

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการ 
            เกษตรส าหรับอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

2(2-0-4)          U      
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 103 วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
            ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 

3(3-0-6)          U      

ช้ันปีท่ี 2                 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0-4)     Ap  Ap   U      
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0)    Ap Ap Ap Ap   U, 

S 
     

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)     Ap Ap Ap   U, 
S 

     

513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)       Ap   U      
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)       Ap   U      
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)       Ap   U, 

S 
     

518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)          R, 
U 

     

518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)       Ap   R, 
U, 
S 

   Ap  
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(2-2-5)          U, 
S 

     

612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง 
             อาหาร 

1(0-3-0)          U, 
S 

     

612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6)          U      
612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6)          U      
612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร 2(2-0-4)          U    Ap  
612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 2(2-0-4)          U      
612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและ 
            การวิเคราะห์ 1 

1(0-3-0)    Ap      U, 
S 

     

612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6)          U      
612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป 
             อาหาร 1 

1(0-3-0)    Ap   Ap   U, 
S 

     

612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 2(2-0-4)          U      
612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป 
             อาหาร 2 

1(0-3-0)          U, 
S 
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง 
             อาหาร 

1(0-3-0)          U, 
S 

     

612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6)          U      
612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6)          U      
612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร 2(2-0-4)          U    Ap  
612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 2(2-0-4)          U      
612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและ 
            การวิเคราะห์ 1 

1(0-3-0)    Ap      U, 
S 

     

612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6)          U      
612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป 
             อาหาร 1 

1(0-3-0)    Ap   Ap   U, 
S 

     

612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 2(2-0-4)          U      
612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูป 
             อาหาร 2 

1(0-3-0)          U, 
S 
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

ช้ันปีท่ี 3                 
SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  U  Ap Ap           
SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ 
           ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap           

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลก 
            ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

1(0-3-0) U      At Ap        

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลก 
            ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

1(0-3-0)       At Ap An       

612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
            ประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการ 
            วิจัยด้านอาหาร 

1(0-3-0)     Ap 
 

        Ap 
 

 

 

612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 2(2-0-4)          U    Ap  
612 306 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3(3-0-6)    Ap            

612 311 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4)          U      
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 2(2-0-4)            Ap    
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์ 1 

1(0-3-0)            Ap, 
S 

   

612 328 การประเมินด้วยประสาท 
            สัมผัสส าหรับการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์ 

2(1-3-2)       Ap      Ap, 
S 

Ap  

612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  1(0-3-0)           Ap, 
S 

Ap, 
S 

Ap, 
S 

  

612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุด 
            ควบคุมวิกฤติส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

2(2-0-4)       Ap   U 
 

   An 
 

Ap, 
At 

612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมิน 
            อาหารด้วยประสาทสัมผัส 

2(2-0-4)       Ap   U    Ap  

612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ 
            การประเมินอาหารด้วย 
            ประสาทสัมผัส 

1(0-3-0)       Ap   U, 
S 

   Ap Ap, 
At 
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

612 344 การควบคุมและประกัน 
            คุณภาพอาหาร 

2(2-0-4)          U    Ap  

612 346 การประเมินด้วยประสาท 
            สัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ 

2(1-3-2)             Ap, 
S 

 Ap, 
At 

612 347 การประเมินด้วยประสาท 
            สัมผัสส าหรับการปรุงอาหาร 
            ไทย 1 

2(1-3-2)             Ap, 
S 

 Ap, 
At 

612 351 หลักการทางเคมีกายภาพ 
            ส าหรับอาหาร 

3(2-2-5)          U      

612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์  
            2 

2(2-0-4)          U      

612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการ 
            วิเคราะห์ 2 

1(0-3-0)    Ap      U, 
S 

     

612 390 การฝึกงาน 1              Ap  
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ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 

ช้ันปีท่ี 4                 
SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An       
612 401 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ   
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3(3-0-6)    Ap            

612 441 การประเมินด้วยประสาท 
            สัมผัสส าหรับการควบคุม 
            คุณภาพ 

2(1-3-2)       Ap      Ap, 
S 

  

612 445 การประเมินด้วยประสาท 
            สัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บ 
            ของอาหาร 

2(1-3-2)             Ap, 
S 

 Ap, 
At 

612 491 สัมมนา 1(0-2-1)    Ap          Ap  
612 492 โครงงานวิจัย 1 1(0-3-0)              Ap, 

At 
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หมายเหตุ      *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรยีงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรูข้อง Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
               Remembering              แทนด้วยสญัลักษณ ์  “R”    Understanding                    แทนด้วยสัญลักษณ์    “U”     
               Applying             แทนด้วยสญัลักษณ์   “Ap”       Analyzing                   แทนด้วยสญัลักษณ์    “An”   
               Evaluating            แทนด้วยสญัลักษณ์   “E”         Creating                 แทนด้วยสญัลักษณ์    “C” 
               Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์   “S”   Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสญัลักษณ์   “At”    

 

ช้ันปี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12 13 
612 493 โครงงานวิจัย 2 2(0-6-0)    Ap          Ap, 

An, 
At 
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา  
 

ช้ันปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
1 อธิบายคุณค่าทางศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และอธิบาย 

ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ รวมถึงความรู้ด้านการจัดการ 
วัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหารได้ 

 

2 สามารถระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ และอธิบายความรู้ด้านกระบวนการแปรรูป
อาหารและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ตลอดจนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาและท างานเป็นทีม รวมถึงสามารถ
ประยุกต์ความรู้เฉพาะด้านตามสาขาวิชาโทที่นักศึกษาเลือกเรียน โดยนักศึกษาวิชาโท
สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสามารถเลือกใช้วิธีการแปรรูปและวิธีการจัดการผลิต
อาหารในระดับอุตสาหกรรมได้ นักศึกษาวิชาโทสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ได้ และนักศึกษาวิชา
โทสาขาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส สามารถจัดการทดสอบทางประสาทสัมผัสได้ 

 

4 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารในการจัดการ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์อาหารโดยค านึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2. การประเมินผลนักศึกษา  

การประเมินผลนักศึกษา หลักสูตรได้จัดกระบวนการประเมินผลนักศึกษาตามหลักเกณฑ์การ  
ประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งน้ี
ทางหลักสูตรได้มีกระบวนการประเมินผลนักศึกษาของหลักสูตรตาม AUN-QA เกณฑ์ที่ 5 ประกอบด้วย  

(1) การประเมินผลนักศึกษา ด าเนินการโดยการก าหนดวิธีประเมินนักศึกษา ช่วงเวลา สัดส่วนการ
ประเมิน วิธีการที่จะใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมินและการตัดเกรด โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในเอกสาร มคอ.3 
ของแต่ละรายวิชา ต้ังแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ที่ได้มีการ
พิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่ก าหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) โดยผู้เรียนทุกคนสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวของแต่ละวิชา 
รวมถึงคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ จากระบบฐานข้อมูลของภาควิชา (www.foodtech.eng.su.ac.th) และมีการ
รายงานการด าเนินการ รวมถึงข้ออุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียนไว้ในเอกสาร มคอ.5 
เพื่อใช้ส าหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และการประเมินต่อไป 

(2) การประเมินผลนักศึกษา มีการอธิบายถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการ
จัดแบ่งการให้คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัด
ประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) 

(3) วิธีการวัด/มาตรวัดที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้  
คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผล 
นักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใช้เป็นวิธีการ
วัด/มาตรวัด ในการประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ 

(4) มีการน าผลประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อน าผลการประเมิน
จากนักศึกษาที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป  

(5) มีการจัดช่องทางและแสดงขั้นตอนให้ผู้เรียน/นักศึกษาได้ทราบและสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์/  
ร้องเรียน ในกระบวนการประเมินผลนักศึกษาได้ ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่ได้
ก าหนดไว ้ 
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3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ  

รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนในหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็น
อย่างน้อย และสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์และสามารถตรวจสอบได้ โดย มี
หลักเกณฑ์แนวทางของกระบวนการ ประกอบด้วย  
 3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังน้ี 
   (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  (2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้ เป็นไปตามแผนการสอน โดย
คณะกรรมการ จ านวน 3 ท่านต่อรายวิชา ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาค 
   (3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
   (5)   ทดสอบผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของนักศึกษา 
แต่ละชั้นปี 
  3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพื่อน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังน้ี 
   (1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
       (2)   ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
  (3) ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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  (4) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  (5)  รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   4.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในภายหลังและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

   4.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ต้องสอบได้
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 2.00 และค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
2.00  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะฯ และหลักสูตรที่สอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 
  (3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
   (5) สนับสนุนงบประมาณส าหรับการร่วมทุน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีอาหารก ากับดูแล
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร
และจัดท าเอกสาร มคอ. 7 เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป โดยเอกสาร มคอ. 7 จะประกอบด้วย ผล
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
2.  บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  หลักสูตรจัดท าข้อมูลพื้นฐานโดยการส ารวจผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้างทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ตามกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร “CREATIVE” ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
 

  2.2  การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  (1) จัดให้มีการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพื่อน ามาใช้ประกอบใน
การวางแผนการรับนักศึกษา 
  (2) จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
  (3) จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท าตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
  (4) จัดให้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม ในระยะเวลา 
1 ปี  หลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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3.  นักศึกษา 
  3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาไว้ในหลักสูตร มีวิธีการรับนักศึกษา
เพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรตามแผนการรับที่ต้ังไว้ และมีการจัดท าประกาศเพื่อเผยแพร่
รายละเอียดของวิธีการรับและการคัดเลือกตามประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยหลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาในทุกรอบปีการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อให้
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรต่อไป 
  หลักสูตรจัดให้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้นักศึกษาแรกเข้าโดยมีการสอนปรับ
พื้นฐานในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ทั้งน้ีเพื่อปรับให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มรายวิชาพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น อีกทั้งปรับระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่มาจากต่างโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่คอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด  
  3.2. การควบคุมดูแลและการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  

            (1) ก่อนเปิดภาคเรียน หลักสูตรจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่ออธิบายการปรับตัวใน
ร้ัวมหาวิทยาลัย การเรียนในสาขาวิชา รวมไปถึงกฎระเบียบของนักศึกษา 

            (2) ในระหว่างที่ ศึกษาอยู่ หลักสูตรจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อให้ค าปรึกษาในด้าน
การศึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาตลอดไปจนกระทั่งจบการศึกษา มีขั้นตอนดังน้ี 
       (2.1) มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร เพื่อจัดสรรนักศึกษาให้แก่อาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการดูแลในจ านวนที่เหมาะสมกับภาระงานของอาจารย์ 
       (2.2) หลักสูตรท าการแจ้งรายชื่อนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ พร้อมชี้แจง
บทบาทและหน้าที่ 
  (2.3) ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะแจ้งรายละเอียดช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร (เช่น E-mail Facebook หรือ Line) และชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสถานที่ส าหรับการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยตรง กลับมายังหลักสูตร 
  (2.4) หลักสูตรแจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ พร้อมประกาศ
ตารางเวลาและรายละเอียดการเข้าขอค าปรึกษา 
  (2.5) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสรุปปัญหาที่พบ กลับมายังหลักสูตร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป 
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      (3) ก่อนการฝึกงานภาคฤดูร้อน หลักสูตรจัดปฐมนิเทศการฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องส าหรับการฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึกงาน 

      (4) ก่อนจบการศึกษา หลักสูตรจัดปัจฉิมนิเทศเพื่อ เตรียมพ ร้อมในการเข้าท างานในสถาน
ประกอบการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่ก าลังจะจบการศึกษา 

      (5) หลักสูตรท าการสรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
3.3 การส าเร็จการศึกษา 

      คณะมีระบบตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต การตรวจสอบการจบของนักศึกษา  ส าหรับนักศึกษาที่ยื่น
ความประสงค์ขอจบการศึกษา  ทางคณะจะตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามที่ระบุในหลักสูตรหรือไม่ 
หากยังไม่ครบก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ โดยในระบบจะให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาร่วม
ตรวจสอบความถูกต้องด้วย  

3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการการร้องเรียนของนักศึกษา  
 กรณีที่ นักศึกษามีความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

  ส าหรับการร้องเรียนของนักศึกษา สามารถท าได้หลายช่องทาง เช่น มีกล่องรับฟังความคิดเห็น มีสาย
ตรงคณบดีทางเว็บไซต์ของคณะ  ส าหรับให้นักศึกษาส่งข้อร้องเรียนได้  ส่วนในด้านการปรับปรุงเร่ืองการเรียน การ
สอน ห้องเรียน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ นักศึกษาสามารถแจ้งผ่านแบบประเมินของกองบริหารงานวิชาการที่
นักศึกษาต้องกรอกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน    

 
4. อาจารย์ 
 (1) จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรทางวิชาการของหลักสูตร ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์  และคุณภาพ
คณาจารย์ จัดให้มีการวิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตร โดยพิจารณาถึงอัตราการทดแทนจ านวนที่ขาด
แคลน การพัฒนาเติมเต็มความพร้อมของคณาจารย์ตามความต้องการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านการพัฒนาทาง
วิชาการ พัฒนาด้านการวิจัย และพัฒนาด้านการให้บริการของหลักสูตรแก่ชุมชน และสังคม ตามพันธกิจของคณะ
วิชาและมหาวิทยาลัย 

(2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ของหลักสูตร จัดให้มีการคิดค านวณสัดส่วนของคณาจารย์ต่อ
นักศึกษา (Staff-to-student ratio) โดย คิดเป็น ค่า FTES และการคิดค านวณค่าภาระงาน  (Workload / 
Teaching Load) เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารจัดการการพัฒนาคณาจารย์ ใน
หลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจต่อไป 
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(3) การสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์เข้ามาประจ าในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติ 
จรรยาบรรณและความเป็นอิสระทางวิชาการ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในหลักสูตร โดยทั้งน้ีได้ผ่านการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับทาง
คณะวิชา เพื่อจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

(4) สมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ที่จะเข้ามาสอน
และปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก เช่น ทักษะการสอน ซึ่งหลักสูตรจึงได้มีการก าหนดให้มีการ
ประเมินสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ภาระงานอาจารย์ประจ าทุกรอบ 6 เดือน เพื่อประเมินสมรรถนะอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น 

(5) การฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์ใน
หลักสูตร ว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งน้ีกาหนดให้อาจารย์  ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพิจารณาถึงสมรรถนะความต้องการของหลักสูตรใน
การส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตร 

(6) การบริหารจัดการคณาจารย์ในหลักสูตร (Performance management) ได้มีการจัดให้มีการใช้ระบบ
ประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในหลักสูตร โดยมีการมอบรางวัล   การยกย่องเชิดชู
เกียรติ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อให้เกิดการท างานที่ดีขึ้นของคณาจารย์ในหลักสูตร 
ส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชน
และสังคม ตามพันธกิจต่อไป 

(7) กิจกรรมวิจัยทั้งในรูปแบบของชนิดและจ านวนของกิจกรรมวิจัยโดยคณาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัด
ให้มีการติดตามวัดประเมินผลของกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร ที่ได้ผลิต /สร้างสรรค์ / เผยแพร่ออกไป 
แล้วได้รับการอ้างอิงหรือถูกใช้ประโยชน์ต่อ และการบริหารจัดการกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการด าเนินงานหลักสูตร 

การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ดังน้ี 
1) หลักสูตรมีการน าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร “จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น า ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์
คุณค่าสู่สังคม” มาใช้ในการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน โดยสอดแทรกในรายวิชาเรียนและกิจกรรมนอก
ชั้นเรียน เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารให้เป็นผู้น าแห่งการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม 

2) หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) และน ามาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตรและการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรโดยผ่านการประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก 5 ปี และมีการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3) มีการก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ทั้งน้ีหากมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปการเกณฑ์ที่ 
สป.อว. ก าหนด เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

4) หลักสูตรมีการก าหนดให้มีการแสดงรายละเอียดของแต่ละรายวิชาใน มคอ.3 ซึ่งผู้เรียนทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลของภาควิชา (www.foodtech.eng.su.ac.th) และมีการประเมินผลการเรียน
การสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว โดยมีการรายงานใน มคอ.5 เพื่อจัดท าสรุปเมื่อสิ้นสุดการ
สอนทุกภาคการศึกษา และรายงานผลใน มคอ. 7 เมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อไป 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการก าหนดรายวิชา จ านวน
กลุ่มเรียนของแต่ละรายวิชาเพื่อให้มีขนาดชั้นเรียนเหมาะสมกับผู้เรียน และก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา ก่อนเปิด
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

6) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หาแนวทางการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน และแผนพัฒนาหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาต่อไป เพื่อสรุปทบทวนผลการ
ด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และหา
แนวทางการปรับปรุง เพื่อน าเสนอเป็นแผนการด าเนินงานหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  โดยมีการก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงที่น าไปสู่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยกระบวนการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร
ได้มีระบุไว้ในหมวดที่ 8 และกระบวนการสอนและเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลของนักศึกษาในหลักสูตร มีการ
ระบุรายละเอียดไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ 
  หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นดังน้ี 
   (1) หนังสือและต าราจ านวนประมาณ 3,557 เล่ม 
   (2) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 7 ฐานข้อมูล 

ในส่วนของระดับภาควิชาฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังน้ี 
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

1.1 เคร่ืองมือทางด้านการแปรรูปอาหาร  
     1.1.1 เคร่ือง Air-Blast Freezer  
     1.1.2 เคร่ือง Twin Screw Extruder  
     1.1.3 เคร่ือง Ozone Washing Machine  
     1.1.4 เคร่ือง Homogenizer 
     1.1.5 เคร่ือง Spray dryer 
     1.1.6 เคร่ือง Tray dryer 
     1.1.7 เคร่ือง vacuum dryer 
     1.1.8 เคร่ือง Freeze dryer 
     1.1.9 เคร่ือง Heat exchanger 
     1.1.10 เคร่ือง Hammer mill  
     1.1.11 เคร่ืองปิดผนึกแบบสุญญากาศ 
     1.1.12 เคร่ืองผลิตไอศกรีมชนิดแข็ง 
     1.1.13 อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ 
     1.1.14 อุปกรณ์ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
1.2 เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพอาหาร  

1.2.1 เคร่ือง Differential Scanning Calorimeter (DSC)  
1.2.2 เคร่ือง UV-VIS Spectrophotometer  
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1.2.3 เคร่ือง FTIR Spectrophotometer  
1.2.4 เคร่ือง Gas Chromatography-Olfactory (GCO)  
1.2.5 เคร่ือง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 
1.2.6 เคร่ือง Particle Size Analyzer 
1.2.7 เคร่ือง Karl Fischer 
1.2.8 เคร่ืองหาความชื้น (Infrared Moisture Analyzer) 
1.2.9 เคร่ืองระเหยตัวท าละลายแบบหมุน (Rotary Evaporator) 
1.2.10 เคร่ืองแยกสารแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 
1.2.11 เคร่ือง Texture Analyzer  
1.2.12 เคร่ือง Rapid Visco Analyser (RVA) 
1.2.13 เคร่ือง Rheometer 
1.2.14 เคร่ือง Brookfield Viscometer 
1.2.15 เคร่ืองวัดสี Hunter lab 
1.2.16 เคร่ืองวัดค่า Water activity 
1.2.17 เคร่ืองหาเถ้า (เตาเผา Muffle Furnace)  
1.2.18 เคร่ืองวัดโปรตีน (ชุดย่อยและเคร่ืองกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน) 
1.2.19 เคร่ืองสกัดไขมัน 
1.2.20 เคร่ืองน่ึงฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า (Autoclave) 
1.2.21 เคร่ือง NIR Spectrophotometer 

1.3 เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพอาหาร ซึ่งอยู่ในหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
1.3.1 เคร่ือง Scanning Electron Microscope (SEM)  
1.3.2 เคร่ือง Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICP) 

(2) โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ส าหรับการเรียนการสอน และงานวิจัยของ
นักศึกษา ระบบฐานข้อมูลของภาควิชาฯ และระบบซอฟท์แวร์ประมวลผลทางประสาทสัมผัส (SU-Sense) 
 
  6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  (1) หลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  (2) ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาฯ ที่รับผิดชอบต่อหลักสูตร 
  (3) หลักสูตรน าเสนอรายชื่อสื่อและทรัพยากรที่ต้องการจัดหาเพิ่มเติมให้กับภาควิชาฯ เพื่อจัดสรร
งบประมาณประจ าปีและด าเนินการพิจารณาจัดซื้อต่อไป 
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  (4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 
  (5) หลักสูตรติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
 
  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้ทรัพยากรของ
อาจารย์และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพียงพอ

ต่อความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษา  

จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  

2. มีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบการสอนทางไกล 

จัดซื้อโปรแกรม และอุปกรณ์
ส าหรับระบบการสอนทางไกล 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบการสอนทางไกล 

3. หนังสือ ต ารา และวารสารมีเพียงพอ
ต่อความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษา 

จัดหาหนังสือ ต ารา และวารสาร
ทั้งจากงบประมาณประจ าปี
สนับสนุนจากรัฐฯ และเงินรายได้
ของคณะตลอดจนประสานงาน
กับทางห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหนังสือ 
ต ารา และวารสาร ที่ต้องการให้
จัดหาเพิ่มเติม 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
หนังสือ ต ารา และวารสาร 

4. มีช่องทางการเรียนรู้ที่เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในห้องเรียน   
นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดให้มีเครือข่ายและศูนย์เรียนรู้ที่
นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ านวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปี 
2565 

ปี
2566 

ป ี
2567 

ป ี
2568 

ป ี
2569 

(1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
      เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร อาจารย ์
      ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ   
      มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
      สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

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

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
     ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ  
     มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุก 
     รายวิชา ยกเว้นรายวิชาทีเ่รยีนข้ามสถาบนั 

X 
 
 
 

X X X 
 
 

X 
 
 
 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7   
     ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที ่
     ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
     ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเวน้รายวิชาที่เรียนข้ามสถาบนั 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ  
    การประเมนิผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน    
    มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ 
    จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปี 
2565 

ปี
2566 

ป ี
2567 

ป ี
2568 

ป ี
2569 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรยีนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
วิชาการ และ/หรือวชิาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี 
  มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2568 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2569 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสตูร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 คณาจารย์ประมวลการสอนของรายวิชาที่สอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา ซึ่งมี
การระบุรายละเอียดของการปรับปรุงการสอนในแต่ละปีไว้ในมคอ.5   
  1.1.2 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดกลยุทธ์การสอน และปรับปรุงการสอน
ในทุกปีการศึกษา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ต่อไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  คณะก าหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่  อว. ก าหนด โดยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อ
ด าเนินการ ดังน้ี 
  2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษา
ในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อื่นที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
  ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  4.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชาน้ันสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป 
  4.1.2 กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  4.2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
  4.2.2 ส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder needs/Input) 
  4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 4.2.4 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
 
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ค)  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
      และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า ปีการศึกษา 2561 
(ง)  ค าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
(จ)  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning  
     Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 

 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
1. ช่ือ-นามสกุล 
 นางสาวดวงใจ ถิรธรรมถาวร  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 

 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)   
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Sutheeves, S., Chai-Uea, P. and Thirathumthavorn, D. (2020). Impact of hydrocolloids on the 

physico-chemical and sensory properties of gluten-free instant noodles from rice 
flour and mung bean starch. Italian Journal of Food Science 32(2): 438-449. (ISI) 

Prakaywatchara, P., Wattanapairoj, C. and Thirathumthavorn, D. (2018). Effects of 
 emulsifier types and levels in combination with glycerol on the gelatinization 
 and retrogradation properties of gluten-free rice-based wonton wraps 
 Starch/Starke., 70 (5-6): 1700227. (ISI) 
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Proceedings  
ฐิตาภา เหลี่ยวเจริญ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. ปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อคุณภาพเกล็ดขนมปังปลอด

กลูเตนและการประยุกต์ในนักเก็ตไก่. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 10 เรื่อง “การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 25-26 มิถุนายน 2563. น าเสนอ
ผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์. หน้า S99-S107. 

ขวัญแก้ว สวนคร้ามดี และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. การเปรียบเทียบผลของสตาร์ชมันส าปะหลังและสตาร์
ชมันฝร่ังต่อคุณภาพของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปปลอดกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องผสมแป้งข้าวเจ้า. การ
ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์
ในศตวรรษที่ 21” 25-26 มิถุนายน 2563. น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์.     หน้า S117-S124.  

อิศราภรณ์ สินทองธนพัฒน์, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. ผลของสตาร์ชดัดแปร โปรตีนถ่ัว
เหลืองสกัดเข้มข้น และร าข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ต่อสมบัติทางกระแสวิทยาของแป้งข้าว. การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 
21. 25-26 มิถุนายน 2563. น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์. 70 (5-6): 1700227 

กนกวรรณ ทรัพย์ธนกิจ, สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2562. ผลของสารเคลือบผิว 
 กัมอารบิกร่วมกับ แคลเซียมคลอไรด์ และกรดมาลิก ต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่งพร้อมบริโภค.  การ

ประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 11. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    จ.นครปฐม. 
หน้า 180-188. 

สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2562. การใช้สารเคลือบผิวบริโภคได้ต่อคุณภาพของ
กะหล่ าปลีตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 11. วันที่ 13-14 มิถุนายน 
2562. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. หน้า S558 – S564. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์   
ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, เพชรรัตน์ ประกายวัชระ และ ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่น
 เก๊ียวปราศจากกลูเตนเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 16863. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 24 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
  600 113        ศิลปะการด ารงชีวิต 

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 
612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร 
612 252 เคมีอาหาร และการวิเคราะห์ 1 
612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
612 354 เคมีอาหาร และการวิเคราะห์ 2 
612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน และขนมขบเค้ียว 
  612 491 สัมมนา 

612 492  โครงงานวิจัย 1 
612 493 โครงงานวิจัย 2 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 612 501 ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอาหาร 

612 551 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
612 604 แนวโน้มปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรม 

 612 653 คาร์โบไฮเดรตในอาหาร 
612 661  วิทยาการอาหารไทย 

 612 691  สัมมนา 1 
 612 692  สัมมนา 2 
 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
 612 698  เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
2. ช่ือ – นามสกุล 

นายธัชพงศ์ ชูศรี         
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Dr. Nat. techn. (Chemical Engineering) University of Natural Resources and Applied Life  
 Sciences, Austria (2010) 
 วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
 วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ    

Malaikritsanachalee, P., Choosri, W. and Choosri, T. (2020). Study on intermittent low‐pressure 
superheated steam drying: Effect on drying kinetics and quality changes in ripe 
mangoes. Journal of Food Processing and Preservation. 44(9), e14669. (ISI) 

Malaikritsanachalee, P., Choosri, W. and Choosri, T. (2018). Study on kinetics of flow 
characteristics in hot air drying of pineapple. Food Science and Biotechnology. 27(4): 
1047 – 1055. (ISI) 
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Proceedings 
วิธู ชูศรี, พรทิพย์ วิริยะวัฒนา, พันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, และธัชพงศ์ ชูศรี 2563. ผลของกระบวนการ

ท าแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของกล้วยหอมสุกและฟักทองอบแห้ง.  วารสารเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยสยาม. 15(1) มกราคม – มิถุนายน 2563.  หน้า 37-52. 

 สิริกัญญา กระต่ายทอง และธัชพงศ์ ชูศรี. 2563. ผลของการท าแห้งด้วยลมร้อนภายใต้สภาวะความดันต่ าต่อ
จลนพลศาสตร์การท าแห้ง และคุณภาพทางเคมีกายภาพของมะม่วงสุกอบแห้ง.  การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 10. วันที่  25-26 มิถุนายน 2563. น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์. 
หน้า S150-S157.  

วิลาวัณย์ จึงมานะกิจ ธัชพงศ์ ชูศรี. 2018. ผลของการอบแห้งด้วยลมหมุนต่อสีของมะม่วงสุก. การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่  2. วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561. “GRADUATE SCHOOL 
CONFERENCE 2018”. หน้า 752-760. 

กรชนก ชมพิกุล วิธู ชูศรี และธัชพงศ์ ชูศรี. 2018. ผลของการควบคุมอุณหภูมิในการท าแห้งด้วยลมร้อนต่อการ
หดตัว และการคืนกลับความช้ืนของมะม่วงสุก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2. 
วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561. “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”. 2: 17-26 

 
ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 16 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 600 113          ศิลปะการด ารงชีวิต 
 600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารทางประสาทสัมผัส 
 612 344 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร 
 612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร 
 612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
 612 466 เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 
 612 491 สัมมนา 

612 492  โครงงานวิจัย 1 
612 493 โครงงานวิจัย 2 
 

  



มคอ. 2 

 
 

243 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 612 501 ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอาหาร 
 612 502 การวางแผนการทดลองส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร 
 612 531 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

612 603  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 604  แนวโน้มปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรม 

 612 653 คาร์โบไฮเดรต ในอาหาร 
 612 691  สัมมนา 1 
 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692  สัมมนา 2 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
 612 698 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  
 612 891  สัมมนา 1 
 612 893  สัมมนา 3 
 612 894  สัมมนา 4 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
3. ช่ือ – นามสกุล 

นายสุเชษฐ์  สมุหเสนีโต   
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535) 
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529) 
 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ  
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Chansataporn, W., Nopharatana, M., Samuhasaneetoo, S., Siriwattanayotin, S. and 
Tangduangdee, C. (2019). Effects of temperature on the main intermediates and 
products of the maillard reaction in a chicken breast meat model system. 
International Journal of Agricultural Technology. 15(4): 539-556. (Scopus) 
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 Proceedings 
ผกาลักษณ์ พุทธา, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2563. อิทธิพลของสีทีมีผลต่อความคาดหวังด้าน

ความหวาน ความเปร้ียวและความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มต้นแบบ.  การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน คร้ังที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม. 2 – 3 ธันวาคม 2563. หน้า 3065-3074. 

ปริญดา เพ็ญโรจน์, ปรารถนา ฐิติรุ่งภิญโญ, ศรัญญา จิวระประภัทร์, สลิลรัตน์ มนโกศล และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 
2563.  อิทธิพลของสภาวะการอบแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งเหง้าบัว . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 2 – 3 ธันวาคม 2563. หน้า 
5016-5028. 

ชนิดาภา เจริญทรัพย์, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2562. การส ารวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มทดแทนม้ืออาหาร. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นเรศวรวิจัย คร้ังที่ 15 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก. 13 พฤศจิกายน 2562. หน้า 267 – 275. 

บุษยมาศ นาคเกิด, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มทดแทน
ม้ืออาหารส าหรับผู้สูงอายุ. การประขุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย คร้ังที่ 15. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก. 13 พฤศจิกายน 2562. หน้า 187-195. 

ปภัสรา พันหิรัญ, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์.  2561.  อิทธิพลของสารให้ความหวานต่อการลด
รสขมของชาใบบัว. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย คร้ังที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก. 1-2 พฤศจิกายน 2561. หน้า 146-152. 

วรรณพร โพธิ์ทอง สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2561.  ผลิตภัณฑ์ซอสหมูปิ้งลดโซเดียม. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย คร้ังที่ 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก. 1-2 พฤศจิกายน 
2561. หน้า 300-308. 

 
ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 27 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 600 113          ศิลปะการด ารงชีวิต 

612 252 เคมีอาหาร และการวิเคราะห์ 1 
612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
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612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ 
612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 1 
612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร 
612 354 เคมีอาหาร และการวิเคราะห์ 2 
612 444 ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000 ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 

 612 491 สัมมนา 
 612 492 โครงงานวิจัย 1 
 612 493 โครงงานวิจัย 2 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 612 501  ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอาหาร 

612 551 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
 612 601  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 
 612 602  วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 

612 603  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 604  แนวโน้มปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรม 

 612 651   วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 
 612 652  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
 612 653 กลิ่นรสในอาหาร 
 612 654 ปฎิบัติการกลิ่นรสในอาหาร 
 612 661 วิทยาการอาหารไทย 
 612 671 เทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร 
 612 691  สัมมนา 1 
 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692   สัมมนา 2 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
 612 698  เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
4. ช่ือ – นามสกุล 

นางสาวปริญดา  เพ็ญโรจน์  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2530) 
 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

Proceedings 
ผกาลักษณ์ พุทธา, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2563. อิทธิพลของสีทีมีผลต่อความคาดหวัง

ด้านความหวาน ความเปร้ียวและความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มต้นแบบ. การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน คร้ังที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม. 2 – 3 ธันวาคม 2563. หน้า 3065-3074. 

ปริญดา เพ็ญโรจน์, ปรารถนา ฐิติรุ่งภิญโญ, ศรัญญา จิวระประภัทร์, สลิลรัตน์ มนโกศล และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 
2563.  อิทธิพลของสภาวะการอบแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งเหง้าบัว . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 17,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 2 – 3 ธันวาคม 2563. หน้า 
5016-5028. 
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ชนิดาภา เจริญทรัพย์, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2562. การส ารวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มทดแทนม้ืออาหาร. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นเรศวรวิจัย คร้ังที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 13 พฤศจิกายน 2562. หน้า 267 – 275. 

บุษยมาศ นาคเกิด, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มทดแทน
ม้ืออาหารส าหรับผู้สูงอายุ. การประขุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย คร้ังที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
จ.พิษณุโลก, 13 พฤศจิกายน 2562. หน้า 187-195. 

ปภัสรา พันหิรัญ, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์.  2561.  อิทธิพลของสารให้ความหวานต่อการลด
รสขมของชาใบบัว. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย คร้ังที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก. 1-2 พฤศจิกายน 2561. หน้า 146-152. 

วรรณพร โพธิ์ทอง สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2561.  ผลิตภัณฑ์ซอสหมูปิ้งลดโซเดียม. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย คร้ังที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 1-2 พฤศจิกายน 
2561. หน้า 300-308. 

 
ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 25 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 600 113          ศิลปะการด ารงชีวิต 
 612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 

612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารทางประสาทสัมผัส 
 612 344 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร 

612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ 
 612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร 

612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
 612 491 สัมมนา 
 612 492 โครงงานวิจัย 1 
 612 493 โครงงานวิจัย 2 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 612 501  ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอาหาร 

612 551 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
612 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 
612 603  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

 612 641  การวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประสาทสัมผัส 
 612 651   วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 
 612 652  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
 612 653 คาร์โบไฮเดรต ในอาหาร 
 612 691  สัมมนา 1 
 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692   สัมมนา 2 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
 612 698  เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
5. ช่ือ – นามสกุล 

นายประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ   
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Food Technology) Massey University, New Zealand (2001) 

M.S. (Postharvest Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (1993) 
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2532) 

 
สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ   
Nongtaodum, S., Chairat, P., Charoenphon, W. and Siriwongwilaichat. P.  (2019). The effect of 

hydrocolloids on the quality of gluten-free rice scones. Srinakharinwirot University 
Journal of Science and Technology. 11 (21): 193-203. (TCI กลุ่ม 1) 

Wiyakaew, P. and Siriwongwilaichat, P. (2019). The Effect of Pre-frying Treatments and Frying 
Methods on Textural and Sensory Properties of Crispy Fried Dehusked Mung Bean. 
Srinakharinwirot University Journal of Science and Technology. 11: 141-152. (TCI กลุ่ม 1) 

Koedcharoenporn, J. and Siriwongwilaichat, P. (2019). Improvement of texture and gel 
 stability of restructured frozen mango pulp by using xanthan gum and locust 
 bean gum. Science, Engineering and Health Studies. 13(2): 59-72. (Scopus) 
 

http://www.foodtech.eng.su.ac.th/Research/ResearchPage.aspx?ResearchID=3248
http://www.foodtech.eng.su.ac.th/Research/ResearchPage.aspx?ResearchID=3248
http://www.foodtech.eng.su.ac.th/Research/ResearchPage.aspx?ResearchID=3248
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Proceedings 

รุ่งนภา อ่อนชู และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2563. การทดแทนเน้ือหมูบางส่วนด้วยหัวปลีในผลิตภัณฑ์กุนเชียง. 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 10. บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร จ.นครปฐม . 25-16 
มิถุนายน 2563. หน้า S789-S797. 

ดวงหทัย เนตรภักดีตระกูล อภิชยา คลังผา ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าด า. 2563. อิทธิพลของ
การเติมโปรตีนต่อคุณภาพของขนมปังปลอดกลูเตน. การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี. หน้า 220-225. 

ชัยพิพัฒน์ เขมวราภรณ์ วริษฐา จงพิทักษ์วงศ์ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. ผลของการใช้สารเคมีและ
วิธีการแช่เยือกแข็งต่อการแยกน้ า สี และ ความแน่นเนื้อของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์แช่เยือกแข็ง.  
ศิลปากรวิจัยคร้ังที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 13-14 มิถุนายน 2562 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม. หน้า P163-P169. 

สินี หนองเต่าด า นิษฐา แย้มประเสริฐ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชาจาก
มะละกอดิบและสุก. ศิลปากรวิจัยคร้ังที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.” 13-
14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม. หน้า P116-P121. 

ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ เพชรรัตน์ วิยะแก้ว. 2562. ผลของการเตรียมก่อนทอดและวิธีการทอดต่อสมบัติ
ด้านเนื้อสัมผัส และประสาทสัมผัสของถ่ัวทองทอดกรอบ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 1 ฉบับที่ 21. มกราคม-มิถุนายน  2562. หน้า 141-152. 

สินี หนองเต่าด า ศิริวรรณ ชัยพิมพ์ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. อิทธิพลของอัตราส่วนกลูโคสไซรัปต่อ
น้ าตาลซูโครส และความเข้มข้นของเจลาตินต่อคุณลักษณะทางการภาพ เคมี และประสาทสัมผัส
ของกัมม่ีเยลลีขิง. ศิลปากรวิจัยคร้ังที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 13-14 
มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม. หน้า P199-P205. 

Hongpan N. and Siriwongwilaichat P. (2019). Effects of pH and Calcium Treatments on 
Firmness Retention and Physicochemical Properties of Frozen Mangoes. The 21st 
Food Innovation Asia Conference 2019 (FIAC 2019) Future Food Innovation for Better 
Health and Wellness 13-15 June 2019. 175-185. 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ จิราภรณ์ เดิดเจริญพร. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตไอศกรีมสมะม่วงสอดไส้

ลูกหม่อนแบบแท่งเคลือบช็อกโกแลตขาว. เลขที่อนุสิทธิบัติ 16349 

ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และนางสาว ชนิกร คงพาณิชย์ตระกูล 2561. สูตรและกรรมวิธีการผลิตโดนัทยีสต์ทอด

ปราศจากกลูเตน. เลขที่อนุสิทธิบัตร: 14518 

ประสบการณ์การสอน  ระยะเวลา 27 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต 

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 

 612 220 การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 612 264  กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
 612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 
 612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 
 612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร 
 612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 612 491 สัมมนา 
 612 492 โครงงานวิจัย 1 
 612 493 โครงงานวิจัย 2 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

612 522 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
612 524 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 
612 603  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 604  แนวโน้มปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรม 

 612 691  สัมมนา 1 
 612 692   สัมมนา 2 
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 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
 612 698 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  
 612 891   สัมมนา 1 
 612 893   สัมมนา 3 
 612 894  สัมมนา 4 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
6. ช่ือ – นามสกุล 
 นางสาวสินี  หนองเต่าด า   
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 

วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544) 
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) 
 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Nongtaodum, S., Chairat, P., Charoenphon, W. and Siriwongwilaichat, P. (2019). The effect of 
 hydrocolloids on the quality of gluten-free rice scones. Srinakharinwirot University 
 Journal of Science and Technology. 11 (21): 193-203. (TCI กลุ่ม 1) 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 
 

255 

Proceedings 
ดวงหทัย เนตรภักดีตระกูล อภิชยา คลังผา ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าด า. 2563. อิทธิพลของ

การเติมโปรตีนต่อคุณภาพของขนมปังปลอดกลูเตน. การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี. หน้า 220-225. 

สินี หนองเต่าด า นิษฐา แย้มประเสริฐ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชาจากผล
มะละกอดิบและสุก. การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. หน้า 116-121. 

 สินี หนองเต่าด า ศิริวรรณ ชัยพิมพ์ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2562. อิทธิพลของอัตราส่วนกลูโคสไซรัปต่อ
น้ าตาลซูโครส และความเข้มข้นของเจลาตินต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส
ของกัมม่ีเยลลี่ขิง. การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 11 เร่ือง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิ มพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. หน้า 199-205. 

 
ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 15 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

612 102  การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร 
612 252  เคมีอาหาร และการวิเคราะห์ 1 
612 264  กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
612 311  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
612 322  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 
612 324  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 
612 354  เคมีอาหาร และการวิเคราะห์ 2 
612 422  การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
612 461  เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
612 482      เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 

    612 491 สัมมนา 
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    612 492 โครงงานวิจัย 1 
    612 493 โครงงานวิจัย 2 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
612 551  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
612 602  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร   
612 661  วิทยาการอาหารไทย 
612 698 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
7. ช่ือ – นามสกุล 

นายบัณฑิต  อินณวงศ์  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Biological Systems Engineering) Virginia Tech, USA (2001) 
 M.S. (Food Science and Technology) Virginia Tech, USA (1998) 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอับดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534) 
 
สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Udomkun, P., Tangsanthatkun, J. and Innawong, B. (2020). Influence of process parameters on 
the physico-chemical and microstructural properties of rice crackers: A case study 
of novel spray-frying technique. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 
59: 102271. (Scopus) 

Udomkun, P., Niruntasuk, P. and Innawong, B. (2019). Impact of novel far-infrared frying 
technique on quality aspects of chicken nuggets and frying medium. Journal of Food 
Processing and Preservation. 43(5): e13931. (ISI) 
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Udomkun, P., Innawong, B. and Jeepetch, K.  (2019). Computer vision system (CVS) for color 
and surface oil measurements of durian chips during post-frying. Journal of Food 
Measurement and Characterization. 13(3): 2075-2081. (ISI) 

Udomkun, P., Innawong, B. and Sopa, W. (2019). Can the Image Processing Technique Be 
Potentially Used to Evaluate Quality of Frying Oil. Journal of Food Quality. 6580320. 
(ISI) 

Innawong, B., Siasakul, C. and Udomkun, P. (2019). Application of oil replenishment and 
mixed adsorbents technology to enhance the shelf life of frying oil used in chicken 
drumsticks processing. Science, Engineering and Health Studies. 13(3): 119-132. (ISI)  

Udomkun, P., Innawong, B. and Jumrusjumroendee, N. (2018). Cellulose acetate and 
adsorbents supported on cellulose fiber extracted from waxy corn husks for 
improving shelf life of frying oil. LWT. 97: 45-52. (ISI) 

Udomkun, P. and Innawong. B. (2018). Effect of pre-treatment processes on physicochemical 
aspects of vacuum-fried banana chips. Journal of Food Processing and Preservation. 42, 
(8): e13687. (ISI) 

Udomkun, P., Innawong, B., Niruntasuk, K. (2018). The feasibility of using an electronic nose to 
identify adulteration of Pathumthani 1 in Khaw Dok Mali 105 rice during storage. 
Journal of Food Measurement and Characterization. 12(4): 2515–2523. (ISI) 

Udomkun, P., Innawong, B., Siasakul, C. and Okafor, C. (2018). Utilization of mixed adsorbents 
to extend frying oil life cycle in poultry processing. Food Chemistry. 248: 225–229. (ISI) 

Udomkun, P., Innawong, B. and Njukwe, E. (2018). Effect of vacuum frying conditions on 
physico-chemical properties of banana chips. Science, Engineering and Health Studies. 
12(3): 169-178. (Scopus) 
 

ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 26 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 
 612 252 เคมีอาหาร และการวิเคราะห์ 1 
 612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
 612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 
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 612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร 
 612 491 สัมมนา 
 612 492 โครงงานวิจัย 1 
 612 493 โครงงานวิจัย 2 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 612 501 ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอาหาร 

612 551 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
 612 602 ระเบียบวิธืวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร  
 612 652 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง  
 612 661 วิทยาการอาหารไทย  
 612 691  สัมมนา 1 
 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692   สัมมนา 2 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
 612 698 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  
 612 891   สัมมนา 1 
 612 893   สัมมนา 3 
 612 894  สัมมนา 4 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
8. ช่ือ – นามสกุล 

นางสาวบุศรากรณ์  มหาโยธี  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Dr.rer.nat. (Natural Science, Food Technology) The University of Hohenheim,  

Germany (2005) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 
 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความในวารสารทางวิชาการ 

Mahayothee, B., Thamsala, T., Khuwijitjaru, P. and Janjai, S. (2020). Effect of drying 
temperature and drying method on drying rate and bioactive compounds in 
cassumunar ginger (Zingiber montanum). Journal of Applied Research on Medicinal 
and Aromatic Plants. 18: 100262. (ISI) 

Klaykruayat, S., Mahayothee, B., Khuwijitjaru, P., Nagle, M. and Müller, J.  (2020). Influence of 
packaging materials, oxygen and storage temperature on quality of germinated 
parboiled rice. LWT – Food Science and Technology. 121: 108926 (ISI) 
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Mahayothee, B., Rungpichayapichet, P., Yuwanbun, P., Khuwijitjaru, P., Nagle, M. and Müller. J.   
(2020). Temporal changes in the spatial distribution of physicochemical properties 
during postharvest ripening of mango fruit. Food Measurement and Characterization. 
14: 992–1001. (ISI) 

Udomkun, P., Romuli, S., Schock, S., Mahayothee, B., Sartas, M., Njukwe, E., Wossen, T., 
Vanlauwe, B. and Müller, J. (2020). Review of solar dryers for agricultural products in 
Asia and Africa: An innovation landscape approach. Journal of Environmental 
Management. 268: 10730. (ISI) 

Krungkaew, S., Kingphadung, K., Kwonpongsagoon, S. and Mahayothee, B. (2020). Costs and 

benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in 

Thailand. International Journal of GEOMATE. 18(67): 96-10. (ISI) 

Mahayothee, B., Komonsing, N., Khuwijitjaru, P., Nagle M. and Joachim Müller. (2019). Influence 
of drying conditions on color, betacyanin content, and antioxidant capacities in 
dried, red-fleshed dragon fruit (Hylocereus polyrhizus). International Journal of Food 
Science and Technology. 54(2): 460-470. (ISI) 

Utai, K., Nagle, M., Hämmerle, S., Spreer, W., Mahayothee, B. and Müller, J. (2019). Mass 
estimation of mango fruits (Mangifera indica L., cv. ‘Nam Dokmai’) by linking image 
processing and artificial neural network. Engineering in Agriculture, Environment and 
Food. 12(1): 103-110. (Scopus) 

Klaykruayat, S., Mahayothee, B. and Duangmal, K. (2018). Control of enzymatic browning in 
fresh-cut mangosteen using alginate coating. Acta Horticulturae. 1210: 185-192. 
(Scopus) 

Udomkun, P., Argyropoulos, D., Nagle, M., Mahayothee, B., Emmanuel O. A. and Müller. J.  
(2018). Changes in microstructure and functional properties of papaya as affected 
by osmotic pre-treatment combined with freeze-drying. Journal of Food 
Measurement and Characterization. 12(2): 1028–1037. (ISI) 

Nagle, M., Yasunaga, E., Mahayothee, B. and Müller, J. (2018). Potential for sensor systems to 
monitor fruit physiology of mango during long-distance transport. Environmental 
Control in Biology. 56 (2): 33-38. (ISI) 
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ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 26 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร 
 612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 
 612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
 612 311 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
 612 354 เคมีอาหาร และการวิเคราะห์ 2 
 612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
 612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค 
 612 491 สัมมนา 
 612 492 โครงงานวิจัย 1 

612 493 โครงงานวิจัย 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 612 501 ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอาหาร 

612 551 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
 612 581 การใช้ประโยชน์จากของเสียจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 612 601  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 
 612 602  วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 

612 603  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 604  แนวโน้มปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรม 

 612 651   วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 
 612 652  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
 612 661 วิทยาการอาหารไทย 

 612 671 เทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร 
 612 691  สัมมนา 1 
 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692   สัมมนา 2 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
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 612 698 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  
 612 891   สัมมนา 1 
 612 893   สัมมนา 3 
 612 894  สัมมนา 4 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
9. ช่ือ – นามสกุล 
 นายปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Dr. Agric. Sci. (Food Science and Biotechnology) Kyoto University, Japan (2004) 

M. Agric. Sci. (Applied Life Science) Kyoto University, Japan (2001) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Khuwijitjaru, P., Boonyapisomparn, K. and Huck, C. W. (2020). Near-infrared spectroscopy with 

linear discriminant analysis for green ‘Robusta’ coffee bean sorting. International 

Food Research Journal. 27(2): 287 – 294. (ISI) 

Klaykruayat, S., Mahayothee, B., Khuwijitjaru, P., Nagle M. and Müller, J. (2020). Influence of 

packaging materials, oxygen and storage temperature on quality of germinated 

parboiled rice. LWT – Food Science and Technology. 121: 108926. (ISI) 
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Mahayothee, B., Rungpichayapichet, P., Yuwanbun, P., Khuwijitjaru, P., Nagle, P and Müller, J. 

(2020). Temporal changes in the spatial distribution of physicochemical properties 

during postharvest ripening of mango fruit. Food Measurement and Characterization. 

14: 992–1001. (ISI) 

Mahayothee, B., Thamsala, T., Khuwijitjaru, P. and Janjai, S. (2020). Effect of drying 

temperature and drying method on drying rate and bioactive compounds in 

cassumunar ginger (Zingiber montanum). Journal of Applied Research on Medicinal 

and Aromatic Plants. 18: 100262. (ISI) 

Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., Adachi, S., Bindereif, B., Karbstein, H. P. and van der Schaaf, U. 

S. (2019). Emulsifying properties of conjugates formed between whey protein isolate 

and subcritical-water hydrolyzed pectin. Food Hydrocolloids. 91: 174–181. (ISI) 

Mahayothee, B., Komonsing, N., Khuwijitjaru, P., Nagle M. and Müller, J. (2019). Influence of 

drying conditions on color, betacyanin content, and antioxidant capacities in dried 

red-fleshed dragon fruit (Hylocereus polyrhizus). International Journal of Food 

Science and Technology. 54(2): 460-470. (ISI) 

Klinchongkon, K., Bunyakiat, T., Khuwijitjaru, P. and Adachi, S. (2019). Ethanol precipitation of 

mannooligosaccharides from subcritical water-treated coconut meal hydrolysate. 

Food and Bioprocess Technology. 12(7): 1197-1204. (ISI)  

Limsangouan, N., Milasing, N., Thongngam, M., Khuwijitjaru, P. and Jittanit, W. (2019). Physical 

and chemical properties, antioxidant capacity and total phenolic content of 

tamarind (Tamarindus indica) seed xyloglucan component extracted using 

subcritical water. Journal of Food Processing and Preservation. 43 (10): e14146. (ISI)  

Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P. and Adachi, S. (2018). Properties of Subcritical Water-

Hydrolyzed Passion Fruit (Passiflora edulis) Pectin. Food Hydrocolloids. 74: 72-77. (ISI) 
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความวิชาการ 

ผลงานหนังสือ 
Khuwijitjaru, P. and Klinchongkon, K. (2020). Passion fruit. In Valorization of Fruit Processing 

By-Products, Galanakis, C. (ed): 183-201. Academic Press. 

ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 24 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต 
 600 114  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
 612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 
 612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 
 612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
 612 311 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
 612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร 
 612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค 
 612 491 สัมมนา 
 612 492 โครงงานวิจัย 1 
 612 493 โครงงานวิจัย 2 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

612 551 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
 612 581 การใช้ประโยชน์จากของเสียจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 612 601  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 
 612 602  วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 

612 603  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 604  แนวโน้มปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรม 

 612 621 อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 612 632 จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาในอาหาร 
 612 651   วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 
 612 652  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
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 612 691  สัมมนา 1 
 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692   สัมมนา 2 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
 612 698 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  
 612 891   สัมมนา 1 
 612 893   สัมมนา 3 
 612 894  สัมมนา 4 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
10. ช่ือ – นามสกุล 

นายโสภาค  สอนไว  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Chemical Engineering) University of Cambridge, UK (2003) 

M.S. (Advanced Chemical Engineering) Imperial College, University of London,  
      UK (1998) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2537) 
 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Tangsanthatkun, J., Gregersen, S. B., Sonwai, S. and Wiking, L. (2020). Assessment of rheological 
methods to study crystallizing palm oil fractions. Journal of Texture Studies. 52(2): 
169-176. (ISI) 

Ornla‐ied, P., Tan, C. P., Wang, Y. and Sonwai, S. (2020). Cocoa butter alternatives from 
enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil, and fully 
hydrogenated palm stearin blends. Journal of the American Oil Chemists' Society. 98(1): 
53–64. (ISI) 
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Society. 98(1): 43-52. (ISI) 

Podchong, P., Inbumrung, P. and Sonwai, S. (2021). The effect of hard lauric fats on the 
crystallization behavior of cocoa butter substitute. Journal of Oleo Science. 69(7): 659-
670. (ISI) 

Wijarnprecha, K., Santiwattana, P., Sonwai, S. and Rousseau, D. (2021). Vegetable oil structuring 
via gamma-oryzanol crystallization. LWT – Food Science & Technology. 139 : 110564 . 
(ISI) 

Wijarnprecha, K., Vries, D. A., Santiwattana, P., Sonwai, S. and Rousseau, D. (2019). Microstructure 
and rheology of oleogel-stabilized water-in-oil emulsions containing crystal-
stabilized droplets as active fillers. LWT-Food Science and Technology. 115: 108058. 
(ISI) 

Tangsantaskul, J. and Sonwai, S. (2019). Crystallization of palm olein under the influence of 
sucrose esters. International Journal of Food Science and Technology. 54(11): 3032-3041. 
(ISI) 
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structure of oleogelled water-in-oil emulsions containing dispersed droplets as 
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Guo, Q., Santiwattana, P., Sonwai, S. and Rousseau, D. (2019). Oleogelation of emulsified oil 
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American Oil Chemists’ Society. 95(4): 433-445. (ISI) 
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interesterification of soy bean oil, palm stearin and Coconut Stearin Blend. 
International Journal of Food Science and Technology. 53(12): 2761–2769. (ISI) 
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ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 17 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
 600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต 

612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 
612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
612 332  วิศวกรรมอาหาร 2 
612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร 

 612 491 สัมมนา 
 612 492 โครงงานวิจัย 1 
 612 493 โครงงานวิจัย 2 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 612 501  ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอาหาร 
 612 601  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 
 612 602  วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 

612 603  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 604  แนวโน้มปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรม 

 612 651   วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 
612 672  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของช็อกโกแลต 

 612 691  สัมมนา 1 
 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692   สัมมนา 2 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
 612 698 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  
 612 891   สัมมนา 1 
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 612 893   สัมมนา 3 
 612 894  สัมมนา 4 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี  
 
11. ช่ือ – นามสกุล 
 นางสาวกนกวรรณ  กิ่งผดุง 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2562) 
 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
กนกวรรณ ก่ิงผดุง และประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2563. การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 ของกลุ่มผลไม้สดแปรรูป : กรณีศึกษาวิสาหกิจบ้านดอนทอง ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
 ศิลปากรโครงการ Pre-Talent Mobility โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไป
 ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม  (Talent  

Mobility). 14 หน้า (เผยแพร่วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 
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กนกวรรณ ก่ิงผดุง. 2562. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมนมขนาดเล็ก 
 ได้รับทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2559. 83 หน้า (เผยแพร่วันที่ 6 เดือนธันวาคม     
 พ.ศ.2562) 
อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร, กนกวรรณ ก่ิงผดุง, และพรศรี เจริญพานิช. 2562. การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการ
 พัฒนาผลิตภัณฑ์นมจากนมแพะของหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้รับทุนวิจัย
 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2560. 97 หน้า (เผยแพร่วันที่ 28 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561) 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Krungkaew, S., Kingphadung, K., Kwonpongsagoon, S. and Mahayothee, B. (2020). Costs and 
benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thailand. 
International Journal of GEOMATE. 18(67): 96-10. (ISI) 

 
Proceedings 

สุวรรณา จิตติสรสกุล และ กนกวรรณ ก่ิงผดุง. (2563). การประเมินตนเองตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้นเพื่อ 
ปรับปรุงการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน: กรณี ศึกษาการผลิตพริกแกง. การประชุมวิชาการ

 บัณ ฑิตศึกษา คร้ังที่  10. วันที่  25-26 มิ ถุนายน 2563. บัณ ฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ศิลปากร 
 นครปฐม. หน้า S638-S645.  
บัณฑิต อินณวงศ์, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, กนกวรรณ ก่ิงผดุง, นารีนาถ พวงจีน และ จารุวรรณ มารุจกล้า . 

 (2563). การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุทานผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (โอทอป) : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์

 ผลไม้แปรรูป . การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่  58. วันที่  5-7 กุมภาพันธ์ 

 2563. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. หน้า 775-782. 

กนกวรรณ ก่ิงผดุง, วงศธร รังสิมันต์, ณัฏฐ์ปภัสร์ วิมลเจริญ และ ศุภวัฒน์ อุณหทรงธรรม. (2562). การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของฝ่ายผลิตในโรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา คร้ังที่  10. วันที่  4-5 กรกฎาคม  2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. หน้า 623-628. 
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อรอุมา ยนต์ประเสริฐ, จิราภา สาสุนัน, กนกวรรณ ก่ิงผดุง, พรศรี เจริญพานิช และ อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร. (2562). 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะ. การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 9. 
13-14 มิถุนายน 2562. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. หน้า S675-S685.  

กนกวรรณ ก่ิงผดุง. (2562). การประยกุต์แบบจ าลองคาโนส าหรับพฒันาผลิตภณัฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตสตรอเบอร์ร่ี. 
การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 9. 13 -14 มิถุนายน 2562. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. หน้า P107-P115. 

อรอุมา ยนต์ประเสริฐ, จิราภา สาสุนัน, กนกวรรณ ก่ิงผดุง, พรศรี เจริญพานิช และอรุณศรี ลีจีรจ าเนียร. (2561). 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปร้ียวพร้อมด่ืม: กรณี ศึกษาสหกรณ์โคนม นครปฐม. การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 กรุงเทพมหานคร. 28-29 มิถุนายน 2561. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. หน้า S469-S481. 

กนกวรรณ ก่ิงผดุง . (2561). การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลการด าเนินงานทางการเงิน
 ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 15. วันที่ 6-7 
 ธันวาคม 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. หน้า 1896-1902.  
Krungkaew, S., Mahayothee, B., Phupaichitkun, S. and Kingphadung. K. (2019). Economic analysis 

of using parabolic greenhouse solar dryer for fruit drying in Thailand. 7th European Drying 
Conference (EuroDrying’2019), Torino, Italy, July. 10-12 2019. Pages 533-539. 

 
ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 16 ปี 
รายวิชาท่ีสอน 
611 003  ศิลปะในการด ารงชีวิต 
612 201  สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 
612 320  การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
612 332          การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
612 352  การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 420 การวิเคราะห์การเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
612 432 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
612 491 สัมมนา 
612 492 โครงงานวิจัย 1 
612 493 โครงงานวิจัย 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณ์สอนระดบัปริญญาตรี 

 
12. ช่ือ – นามสกุล 
 นางสาวพรศรี เจริญพานิช 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Dr.rer.nat. (Natural Science, Biology) Marburg University, Germany (2015) 

Dipl.-Biol. (Diplom Biology) Freiburg University, Germany (2010) 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร, กนกวรรณ กิ่งผดุง และ พรศรี เจริญพานิช. (2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การ
 เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมจากนมแพะของหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม อ าเภอ
 ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี” ได้รับทุนภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 3 
 สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย  และ
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2560. 99 หน้า (เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
พรศรี เจริญพานิช และ อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร. (2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การพัฒนาสายการผลิต 
 โยเกิร์ตนมแพะ” ได้รับทุนภายใต้โครงการ Innovation Hub – Agriculture & Food เพื่อสร้าง
 เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ปี 2561. 35 หน้า (เผยแพร่ เมื่อ      
 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Senamontree, S., Lakthan, T., Charoenpanich, P., Chanchao, C., and Charoenpanich, A. (2021). 
“Betulinic acid decreases lipid accumulation in adipogenesis-induced human 

mesenchymal stem cells with upregulation of PGC-1α and UCP-1 and post-
transcriptional downregulation of adiponectin and leptin secretion” PeerJ. 14, 9 
(October): e12321. (Science Citation Index Expanded) 

Charoenpanich, P., Mungkung, A. and Seeviset. N. (2020).  A pH sensitive, loop-mediated 
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ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 5 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 600 113  ศิลปะในการด ารงชีวิต 
 612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
 612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 
 612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร 
 612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
 612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 
 612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร 
 612 412 พิษวิทยาของอาหาร 
 612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
 612 491 สัมมนา 
 612 492 โครงงานวิจัย 1 
 612 493 โครงงานวิจัย 2 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 612 601  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 

612 621  อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
612 651 วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 
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612 652 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
612 661  วิทยาการอาหารไทย 
612 661  อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
612 696 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   

 612 698 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  
 612 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1 
 612 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
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ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษาและรายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
และข้อมูลร้อยละของบณัฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า  

ปีการศึกษา 2561 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 
 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่าเฉลี่ย 

(จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  4.19 
   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.42 
   (2) ด้านความรู้ 4.04 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 3.98 
   (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.31 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.21 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 4.04 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 99 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

28 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

28.28 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน  2563 
ที่มา : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรและข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีได้งานท า 
ปีการศึกษา 2561 

   
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 99  
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 99 100 
 ได้งานและประกอบอาชีพอิสระ 73 87.95 
 ศึกษาต่อ 16 16.16 
 เกณฑ์ทหาร 0  
 ลาอุปสมบท 0  
 ยังไม่ได้ท างาน 10 10.10 
ท างานตรงสาขา 47 64.38 
ท างานไม่ตรงสาขา 26 35.62 

เงินเดือนเฉลี่ย (บาท)  16,318 
ข้อมูล  ณ 12 มิถุนายน  2563 
ที่มา : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่าง 
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกติ การเปลี่ยนแปลง 
หลกัสูตรเดมิ  
พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2565 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 - 
   วิชาบังคับ 9 24 +15 

   วิชาบังคับเลือก ไมน่้อยกว่า 9 - เปลี่ยนเปน็วิชาเลือก 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 6 +6 
   วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 12 - ยกเลิก 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 104 -4 
   1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 44 38 -6 
   2. กลุ่มวิชาเอกบังคบั 
   3. กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 
       3.1 วิชาโทบังคับ 

43 
21 
15 

45 
21 
15 

+2 
- 
- 

       3.2 วิชาโทเลือก ไมน่้อยกว่า 6 6 - 
หมวดวิชาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 - 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 144 140 -4 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1.1 วิชาบังคับ 1.1 วิชาบังคับ  
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)     ปิดรายวิชา 
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)     ปิดรายวิชา 
 SU101 ศิลปะศิลปากร   รายวิชาใหม่ 
 SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
 SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ รายวิชาใหม่ 
 SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU301 พลเมืองต่ืนรู้ รายวิชาใหม่ 
 SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย  

           นวัตกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาใหม่ 
1.2 วิชาบังคับเลือก 1.2 วิชาบังคับเลือก  
082 101 มนุษย์กับศิลปะ  ปิดรายวิชา 
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 

 

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

082 103 ปรัชญากับชีวิต  ปิดรายวิชา 
082 104 อารยธรรมโลก  ปิดรายวิชา 
082 105 อารยธรรมไทย  ปิดรายวิชา 
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคม  
            อาเซียน 

SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชีย 
           ตะวันออกเฉียงใต้ 

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็ 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

082 109 ดนตรีวิจักษ์  ปิดรายวิชา 
082 110 ศิลปะการด าเนินชีวิตและ 
            ท างานอย่างเป็นสุข 

 ปิดรายวิชา 

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ปิดรายวิชา 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์  ปิดรายวิชา 
083 103 หลักการจัดการ  ปิดรายวิชา 
083 104 กีฬาศึกษา  ปิดรายวิชา 
083 105 การเมือง การปกครอง 
            และเศรษฐกิจไทย 

 ปิดรายวิชา 

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน  ปิดรายวิชา 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  ปิดรายวิชา 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน  ปิดรายวิชา 
083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์  ปิดรายวิชา 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์  ปิดรายวิชา 
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ  ปิดรายวิชา 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
            กับการพัฒนาสังคม  

 ปิดรายวิชา 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ          SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน               SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสาร 
            สนเทศและการสื่อสาร 

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์  
         เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิต 
            ประจ าวัน    

 ปิดรายวิชา 

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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084 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            ในประชาคมอาเซียน   

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ 
           พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

084 107 พลังงานในอาเซียน  ปิดรายวิชา 
084 108 โลกและดาราศาสตร์ SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์                   

 ปิดรายวิชา 

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ 
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์               

 ปิดรายวิชา 

600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม  ปิดรายวิชา 
600 112  อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน  ปิดรายวิชา 
600 113  ศิลปะการด ารงชีวิต SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

600 114  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
            ประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการ 
            วิจัยด้านอาหาร 

 ปิดรายวิชา 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
 
 

 ปิดรายวิชา 
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600 116 ภาวะผู้น ากับการพัฒนา SU139  การพัฒนาภาวะผู้น า 1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เปน็
“รายวชิาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  ปิดรายวิชา 

600 118 ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน  ปิดรายวิชา 

600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย  ปิดรายวิชา 

600 120 การตลาดและการเงิน  ปิดรายวิชา 

600 121  เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร  ปิดรายวิชา 

 SU111  บ้าน รายวิชาใหม ่
 SU112  ความสุข รายวิชาใหม ่
 SU113  การต้ังค าถามและวิธีการ รายวิชาใหม่ 
 SU114  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก รายวิชาใหม่ 
 SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU116  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศ

ไทย 
รายวิชาใหม่ 

 SU117  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น รายวิชาใหม่ 
 SU118  สถาปั ตยกรรมและศิ ลปะใน เอเชี ย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
รายวิชาใหม่ 

 SU119  การ อ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนา   
คุณภาพชีวิต 

รายวิชาใหม่ 

 SU120  ไทยศึกษา รายวิชาใหม่ 
 SU121  วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน รายวิชาใหม่ 
 SU122  สมาธิเชิงประยุกต์ รายวิชาใหม่ 
 SU123  วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาใหม่ 
 SU124  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน รายวิชาใหม่ 
 SU125  มนุษย์กับการคิด รายวิชาใหม่ 
 SU126  ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน รายวิชาใหม่ 
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 SU127  กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ใน

ศตวรรษที่ 21 
รายวิชาใหม่ 

 SU128  การตีความศิลปะ รายวิชาใหม่ 
 SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ รายวิชาใหม่ 
 SU130  การพัฒนาการคิด รายวิชาใหม่ 
 SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น รายวิชาใหม่ 
 SU132  โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 รายวิชาใหม่ 
 SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน รายวิชาใหม่ 
 SU134   ค วาม รอบรู้ท างด้านคอมพิ ว เตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายวิชาใหม่ 

 SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต รายวิชาใหม่ 
 SU136  เท ค โน โล ยี เค รื่ อ งมื อ เค รื่ อ ง ใช้ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
รายวิชาใหม่ 

 SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ รายวิชาใหม่ 
 SU138  ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU139  การพัฒนาภาวะผู้น า รายวิชาใหม่ 
 SU140  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายวิชาใหม่ 
 SU141  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU142  ดนตรีอาเซียน รายวิชาใหม่ 
 SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟัง รายวิชาใหม่ 
 SU144  สมาธิในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU146  โครงการพระราชด าริ รายวิชาใหม่ 
 SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
 SU148  พลวัตสังคมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU149  การดูแลสุขภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU150  ภาพยนตร์วิจักษ์ รายวิชาใหม่ 
 SU151  ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ รายวิชาใหม่ 
 SU152  ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU153  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาใหม่ 
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 SU154  การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะ

ตะวันออก 
รายวิชาใหม่ 

 SU155  มองกรุงเทพผ่านศิลปะ รายวิชาใหม่ 
 SU156  ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU157  วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU158  การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต รายวิชาใหม่ 
 SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
 SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ รายวิชาใหม่ 
 SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU210  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ

สืบค้น 
รายวิชาใหม่ 

 SU211  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษา
ในอาเซียน 

รายวิชาใหม่ 

 SU212  ภ าษาฝรั่ งเศ ส เพื่ อการสื่อส าร ด้าน
วัฒนธรรม 

รายวิชาใหม่ 

 SU213  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต รายวิชาใหม่ 
 SU214  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ รายวิชาใหม่ 
 SU215  นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน รายวิชาใหม่ 
 SU216  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ รายวิชาใหม่ 
 SU217  การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษา

อังฤษ 
รายวิชาใหม่ 

 SU218  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รายวิชาใหม่ 

 SU301  พลเมืองต่ืนรู้ รายวิชาใหม่ 
 SU310  การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU311  งาน สร้ า งส รรค์ แ ละน วั ต กร รม ใน       
ศตวรรษที่ 21 

รายวิชาใหม่ 

 SU312  เพศสภาพและเพศวิถี รายวิชาใหม่ 
 SU313  ธรรมชาติวิจักษ์ รายวิชาใหม่ 



มคอ. 2 

 
 

293 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
 SU314  รักษ์นก รายวิชาใหม่ 
 SU315  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม 
 

 SU316  โลกของจุลินทรีย์ รายวิชาใหม่ 
 SU317  อินเทอร์เน็ตสีขาว รายวิชาใหม่ 
 SU318  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน รายวิชาใหม่ 
 SU319  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
รายวิชาใหม่ 

 SU320  โลกแห่งนวัตกรรม รายวิชาใหม่ 
 SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายวิชาใหม่ 
 SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง รายวิชาใหม่ 
 SU323  จิตสาธารณะ รายวิชาใหม่ 
 SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม รายวิชาใหม่ 
 SU325  ภูมิภาคโลก รายวิชาใหม่ 
 SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาใหม่ 
 SU410  การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ รายวิชาใหม่ 
 SU411  การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ รายวิชาใหม่ 
 SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรม        

อีสปอร์ต 
รายวิชาใหม่ 

 SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต รายวิชาใหม่ 
 SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
รายวิชาใหม่ 

 SU416  ธุรกิจดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
 หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
 

511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
            ชีวภาพ 1 

511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
            ชีวภาพ 1 

คงเดิม 
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512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 ยกเลิกรายวิชา 
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 ยกเลิกรายวิชา 
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 ยกเลิกรายวิชา 
512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 ยกเลิกรายวิชา 
 512 106  ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี รายวิชาใหม่ 
 512 107  ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนัก 

             เทคโนโลยี 
รายวิชาใหม่ 

513 101 เคมีทั่วไป 1 513 101 เคมีทั่วไป 1 คงเดิม 
513 102 เคมีทั่วไป 2 513 102 เคมีทั่วไป 2 คงเดิม 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 คงเดิม 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 คงเดิม 
513 231 เคมีวิเคราะห์1 513 231 เคมีวิเคราะห์1 คงเดิม 
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์1 513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์1 คงเดิม 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ คงเดิม 
513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน คงเดิม 
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน คงเดิม 
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน คงเดิม 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 คงเดิม 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 คงเดิม 
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
518 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 518 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
612 103 วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
            ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 

612 103 วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
            ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 

คงเดิม 

612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร คงเดิม 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลย ี

            และวิศวกรรม 1 
รายวิชาใหม่ 

 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลย ี
            และวิศวกรรม 2 
 

รายวิชาใหม่ 
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612 101 รากศิลปากรและการประยุกต์ 
            ในเทคโนโลยีอาหาร 

612 101 รากศิลปากรและการประยุกต์ 
            ในเทคโนโลยีอาหาร 

คงเดิม 

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร 612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร คงเดิม 
612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร คงเดิม 
612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 คงเดิม 
612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร 612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร คงเดิม 
612 252  เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 612 252  เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 คงเดิม 
612 253  ปฏิบัติการเคมีอาหารและการ 
            วิเคราะห์ 1 

612 253  ปฏิบัติการเคมีอาหารและการ 
            วิเคราะห์ 1 

คงเดิม 

612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1           612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1           คงเดิม 
612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1     612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1     คงเดิม 
612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2               612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2               คงเดิม 
612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2        612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2   

      
คงเดิม 

 612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ 
             คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 

รายวิชาใหม่ 

612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร คงเดิม 
 612 306 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ 

            ประยุกต์ 
รายวิชาใหม่ 

612 311  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 612 311  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร คงเดิม 
612 333  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร     612 333  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร     คงเดิม 
612 342  วิทยาศาสตร์และการประเมิน 
             อาหารด้วยประสาทสัมผัส 

612 342  วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหาร 
             ด้วยประสาทสัมผัส 

คงเดิม 

612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการ 
            ประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส 

612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมิน 
             อาหารด้วยประสาทสัมผัส 

คงเดิม 

612 344  การควบคุมและการประกันคุณภาพ 
            อาหาร 

612 344  การควบคุมและการประกันคุณภาพ 
            อาหาร 
 

คงเดิม 
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612 345 ปฏิบัติการการควบคุมและการ 
            ประกันคุณภาพอาหาร 

 ปิดรายวิชา 

612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับ 
            อาหาร 

612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 
จากเดิม 3(3-0-6) 
เปลี่ยนเป็น  3(2-2-5) 

612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 คงเดิม 
612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการ 
            วิเคราะห์ 2 

612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการ 
            วิเคราะห์ 2 

คงเดิม 

612 390 การฝึกงาน 612 390 การฝึกงาน เพิ่มจ านวนชั่วโมง  
จาก เ ดิม  ไม่ น้ อยกว่ า 
150 ชม.  
เปลี่ยนเป็น ไม่น้อยกว่า 
200 ชม. 

 612 401 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร ์
            ประยุกต์ 

รายวิชาใหม่ 

612 491 สัมมนา 612 491 สัมมนา คงเดิม 
612 492  โครงงานวิจัย 1 612 492  โครงงานวิจัย 1 คงเดิม 
612 493  โครงงานวิจัย 2 612 493  โครงงานวิจัย 2 คงเดิม 
 วิชาบังคับ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 
 

612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 คงเดิม 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร คงเดิม 

612 341  การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุม 
            วิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 341  การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติ 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 352 การวัดผลิตภาพและจัดการสมัยใหม่ 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 352 การวัดผลิตภาพและจัดการสมัยใหม่ 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 426  การออกแบบและเศรษฐศาสตร์ 
            โรงงานอาหาร 

612 426  การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงาน 
            อาหาร 
 

คงเดิม 
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612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ใน 
            อุตสาหกรรมอาหาร      

612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ใน 
            อุตสาหกรรมอาหาร      

คงเดิม 

 วิชาเลือก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 

 

 612 308  ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยี 
             อาหาร  

รายวิชาใหม่ 

612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์อาหาร 

612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
            อาหาร 

คงเดิม 

612 322  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 612 322  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คงเดิม 
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คงเดิม 
612 324  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2 612 324  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2 คงเดิม 
612 325  ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 612 325  ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 คงเดิม 
612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

คงเดิม 

612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องเทศ 

612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ 
            เครื่องเทศ 

คงเดิม 

612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการปรุงอาหารไทย 1 

612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ 
            การปรุงอาหารไทย 1 

คงเดิม 

612 401 หลักการและการค านวณส าหรับ 
            เทคโนโลยีอาหาร 

 
 

ปิดรายวิชา 

612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล 
            ในการควบคุมคุณภาพอาหาร 

612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล 
            ในการควบคุมคุณภาพอาหาร 

คงเดิม 

612 412 พิษวิทยาของอาหาร 612 412 พิษวิทยาของอาหาร คงเดิม 
612 422  การออกแบบการทดลองส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

612 422  การออกแบบการทดลองส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

คงเดิม 

612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน   
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน   
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 432 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 432 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
           ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
 

เปลี่ยนชื่อ 
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612 433 เศรษศาสตร์วิศวกรรมและการ 
            วิเคราะห์โครงการส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

 ปิดรายวิชา 

612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหาร 
            แช่เยือกแข็ง  

612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหาร 
            แช่เยือกแข็ง  

คงเดิม 

612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 438  การจัดการธุรกิจอาหาร 612 438  การจัดการธุรกิจอาหาร คงเดิม 
612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการควบคุมคุณภาพ 

612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ 
            การควบคุมคุณภาพ 

คงเดิม 

612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส       
             ส าหรับการปรุงอาหารไทย 2        

612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ 
            การปรุงอาหารไทย 2        

คงเดิม 

612 444  ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000  
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร         

 ปิดรายวิชา 

612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
           เพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 

612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพื่อ 
            ศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 

คงเดิม 

612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                                     612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                                     คงเดิม 
612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว            612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว     

        
คงเดิม 

612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการ 
            เก็บเก่ียว     

612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
     

คงเดิม 

612 466  เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธี 
            แปรรูปอาหาร  

612 466  เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูป 
            อาหาร  

คงเดิม 

612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม       612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม       เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 
จากเดิม 2 หน่วยกิต 
เปลี่ยนเป็น 3 หน่วยกิต 
และปรับรายละเอียด
ค าอธิบายรายวิชา 

612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่ง 
            พร้อมบริโภค 

612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อม 
            บริโภค 

คงเดิม 
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612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผัก 
            ตัดแต่งพร้อมบริโภค 

612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผัก 
            ตัดแต่งพร้อมบริโภค 

คงเดิม 

612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่        612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่        เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 
จากเดิม 3 หน่วยกิต 
เปลี่ยนเป็น 2 หน่วยกิต 

612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
            ขนมอบ    

612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอรี่    เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

612 476 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             การประกอบอาหาร 

 ปิดรายวิชา 

612 477 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
             และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

 ปิดรายวิชา 

612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 480  เทคโนโลยีขนมหวานและขนม 
            ขบเคี้ยว 

612 480  เทคโนโลยีขนมหวานและขนมขบเคี้ยว คงเดิม 

612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง คงเดิม 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
            ประมง 

612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง คงเดิม 

612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับกาแฟ       

612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับกาแฟ       

คงเดิม 

612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม      

612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม      

คงเดิม 

612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับข้าว          

612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับข้าว          

คงเดิม 

612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

คงเดิม 

 612 488 สตาร์ชดัดแปรและการใช้ประโยชน์ 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

รายวิชาใหม่ 

 612 489 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหาร 
            ที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ 

รายวิชาใหม่ 
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612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
            และเทคโนโลยีอาหาร 1 

612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
            และเทคโนโลยีอาหาร 1 

คงเดิม 

612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
             และเทคโนโลยีอาหาร 2 

612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
             และเทคโนโลยีอาหาร 2 

คงเดิม 

612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร 
 

คงเดิม 

613 362 เทคโนโลยีของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์                        ปิดรายวิชา 

613 363  ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องด่ืม 
            แอลกอฮอล์                 

 ปิดรายวิชา 

 วิชาบังคับ  
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์อาหาร 

612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
            อาหาร 

คงเดิม 

612 322  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 612 322  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คงเดิม 
612 323  ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 612 323  ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คงเดิม 
612 324  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2 612 324  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2 คงเดิม 
612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 คงเดิม 
612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 คงเดิม 
612 422  การออกแบบการทดลองส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

612 422  การออกแบบการทดลองส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

คงเดิม 

 วิชาเลือก 
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

 612 308 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยี 
            อาหาร   

รายวิชาใหม่ 

612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คงเดิม 

612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร คงเดิม 

612 341  การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุม 
            วิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 341  การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุม 
            วิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 
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612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องเทศ 

612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ 
            เครื่องเทศ 

คงเดิม 

612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการปรุงอาหารไทย 1 

612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ 
            การปรุงอาหารไทย 1 

คงเดิม 

612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการ 
            สมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 401 หลักการและการค านวณส าหรับ 
            เทคโนโลยีอาหาร 

 ปิดรายวิฃา 

612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล 
            ในการควบคุมคุณภาพอาหาร 

612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล 
            ในการควบคุมคุณภาพอาหาร 

คงเดิม 

612 412 พิษวิทยาของอาหาร 612 412 พิษวิทยาของอาหาร คงเดิม 
612 420  การวิเคราะห์การเงินส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

612 420  การวิเคราะห์การเงินส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

คงเดิม 

612 424  การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 612 424  การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คงเดิม 
612 426  การออกแบบและเศรษฐศาสตร์ 
            โรงงานอาหาร 

612 426  การออกแบบและเศรษฐศาสตร์ 
            โรงงานอาหาร 

คงเดิม 

612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 432 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 432 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
           ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

เปลี่ยนชื่อ 

612 433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการ 
            วิเคราะห์โครงการส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

 ปิดรายวิชา 

612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหาร 
            แช่เยือกแข็ง  

612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหาร 
            แช่เยือกแข็ง  

คงเดิม 

612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร 612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร คงเดิม 
612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการควบคุมคุณภาพ 

612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการควบคุมคุณภาพ 

คงเดิม 
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612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการปรุงอาหารไทย 2        

612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการปรุงอาหารไทย 2     

คงเดิม 

612 444  ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000  
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร       

 ปิดรายวิชา 

612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            เพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 

612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            เพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 

คงเดิม 

612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                                     612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                                 คงเดิม 
612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว       612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว       คงเดิม 
612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการ 
            เก็บเก่ียว     

612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว     คงเดิม 

612 466  เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธี 
            แปรรูปอาหาร 

612 466  เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธี 
            แปรรูปอาหาร 

คงเดิม 

612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม               612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม               เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 
จากเดิม 2 หน่วยกิต 
เปลี่ยนเป็น 3 หน่วยกิต 
และปรับรายละเอียด
ค าอธิบายรายวิชา 

612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่ง 
            พร้อมบริโภค 

612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อม 
            บริโภค 

คงเดิม 

612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผัก 
            ตัดแต่งพร้อมบริโภค 

612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผักตัด 
            แต่งพร้อมบริโภค 

คงเดิม 

612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่        612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่        เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 
จากเดิม 3 หน่วยกิต 
เปลี่ยนเป็น 2 หน่วยกิต 

612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
            ขนมอบ    

612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอรี่    เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

612 476 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 
            ประกอบอาหาร 

 ปิดรายวิชา 
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612 477 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ 
            เทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

 
 

ปิดรายวิชา 

612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 480 เทคโนโลยีขนมหวานและขนมขบ 
            เคี้ยว 

612 480 เทคโนโลยีขนมหวานและขนมขบเคี้ยว คงเดิม 

612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง คงเดิม 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
            ประมง 

612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
 

คงเดิม 

612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับกาแฟ       

612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
           ส าหรับกาแฟ   

คงเดิม 

612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม      

612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส  
            ส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม 

คงเดิม 

612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับข้าว          

612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับข้าว     

คงเดิม 

612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

คงเดิม 

 612 488 สตาร์ชดัดแปรและการใช้ประโยชน์ 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

รายวิชาใหม่ 

 612 489 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหาร 
            ที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ 

รายวิชาใหม่ 

612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ  
            เทคโนโลยีอาหาร 1 

612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ 
            เทคโนโลยีอาหาร 1 

คงเดิม 

612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ 
            เทคโนโลยีอาหาร 2 

612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ 
            เทคโนโลยีอาหาร 2 

คงเดิม 

612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร คงเดิม 

613 362 เทคโนโลยีของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์                        ปิดรายวิชา 
613 363 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องด่ืม 
            แอลกอฮอล์        

 ปิดรายวิชา 
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 วิชาบังคับ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 
 

612 322  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 612 322  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คงเดิม 
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คงเดิม 
612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คงเดิม 

612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุม 
            วิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติ 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องเทศ 

612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องเทศ 

คงเดิม 

612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการปรุงอาหารไทย 1 

612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการปรุงอาหารไทย 1 

คงเดิม 

612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการควบคุมคุณภาพ 

612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับ
การควบคุมคุณภาพ 

คงเดิม 

612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับศึกษาอายุการเก็บของ 
            อาหาร 

612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับศึกษาอายุการเก็บของ 
            อาหาร 

คงเดิม 

 วิชาเลือก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 

 

 612 308 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยี 
            อาหาร   

รายวิชาใหม่ 

612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์อาหาร 

612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนา 
            ผลิตภัณฑ์อาหาร 

คงเดิม 

612 324  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2 612 324  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2 คงเดิม 
612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 คงเดิม 
612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 คงเดิม 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

คงเดิม 

612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการ 
            สมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 
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612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล 
           ในการควบคุมคุณภาพอาหาร 

612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล 
            ในการควบคุมคุณภาพอาหาร 

คงเดิม 

612 412 พิษวิทยาของอาหาร 612 412 พิษวิทยาของอาหาร 
 

คงเดิม 

612 420  การวิเคราะห์การเงินส าหรับ 
           การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

612 420  การวิเคราะห์การเงินส าหรับ 
           การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

คงเดิม 

612 422  การออกแบบการทดลองส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

612 422  การออกแบบการทดลองส าหรับ 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

คงเดิม 

612 424 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 612 424 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คงเดิม 
612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์ 
            โรงงานอาหาร 

612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์ 
            โรงงานอาหาร 

คงเดิม 

612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 432 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ 
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

612 432 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
           ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

เปลี่ยนชื่อ 

612 433 เศรษศาสตร์วิศวกรรมและการ 
            วิเคราะห์โครงการส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

 ปิดรายวิชา 

612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหาร 
            แช่เยือกแข็ง  

612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหาร 
            แช่เยือกแข็ง  

คงเดิม 

612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร 612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร คงเดิม 
612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการปรุงอาหารไทย 2 

612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับการปรุงอาหารไทย 2 

คงเดิม 

612 444  ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000  
            ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร       

 ปิดรายวิชา 

612 451 วัตถุเจือปนอาหาร  612 451 วัตถุเจือปนอาหาร  คงเดิม 
612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ 
            อุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 
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612 462 เทคโนโลยีการเก็บเกียว 612 462 เทคโนโลยีการเก็บเกียว คงเดิม 
612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการ 
            เก็บเก่ียว     

612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว   
 
   

คงเดิม 

612 466  เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธี 
            แปรรูปอาหาร 

612 466  เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูป 
            อาหาร 

คงเดิม 

612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม               612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม           เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 
จากเดิม 2 หน่วยกิต 
เปลี่ยนเป็น 3 หน่วยกิต 
และปรับรายละเอียด
ค าอธิบายรายวิชา 

612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่ง 
            พร้อมบริโภค 

612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อม 
            บริโภค 

คงเดิม 

612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้ 
            และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค 

612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผัก 
            ตัดแต่งพร้อมบริโภค 

คงเดิม 

612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่        612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่        เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 
จากเดิม 3 หน่วยกิต 

เปลี่ยนเป็น 2 หน่วยกิต 
612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
            ขนมอบ    

612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอรี่    เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

คงเดิม 

612 480 เทคโนโลยีขนมหวานและขนม 
            ขบเคี้ยว 

612 480 เทคโนโลยีขนมหวานและขนมขบเคี้ยว คงเดิม 

612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง คงเดิม 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
            ประมง 

612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง คงเดิม 

612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับกาแฟ 

612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับกาแฟ 

คงเดิม 

612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส คงเดิม 
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            ส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม             ส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม 
612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับข้าว 

612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับข้าว 

คงเดิม 

612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
            ส าหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

คงเดิม 

 612 488 สตาร์ชดัดแปรและการใช้ประโยชน์ 
            ในอุตสาหกรรมอาหาร 

รายวิชาใหม่ 

 612 489 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหาร 
            ที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ 

รายวิชาใหม่ 

612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
            และเทคโนโลยีอาหาร 1 

612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
            และเทคโนโลยีอาหาร 1 

คงเดิม 

612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
            และเทคโนโลยีอาหาร 2 

612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
            และเทคโนโลยีอาหาร 2 

คงเดิม 

612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม 
            อาหาร 

612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร คงเดิม 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต คงเดิม 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา(Course 
Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO1  อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 

 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0)  

CLO1 อธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
 

 

PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 

 

513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1  1(0-3-0) 
CLO11    รายงานผลการทดลองโดยค านวณหาความเข้มข้นของสารที่สนใจ และสรุปผลการทดลองได้ 
  

612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1  1(0-3-0)  
CLO3  เขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง 
 

612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1                                                              1(0-3-0) 
CLO1  เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

 

612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 1(0-3-0) 
CLO5  เขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง 

 
612 306 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                                   3(3-0-6) 

CLO1  อ่านบทความ เขียนรายงาน และน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 

612 308 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร   3(3-0-6) 
CLO1  อ่านบทความและสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเขียนบทความทางวิชาการ 

              เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 

612 401 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                                  3(3-0-6) 
      CLO1  อ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ 
               เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 
612 412 พิษวิทยาของอาหาร                                                                                    3(3-0-6) 

CLO5 สามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับพิษของอาหารให้แก่ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
                 กับอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง                                                              1(0-3-0) 
      CLO1  เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

 

612 491 สัมมนา                                                                                                  1(0-2-1) 
       CLO1  เขียนรายงาน และน าเสนอบทความทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
612 493 โครงงานวิจัย 2                                                                                         2(0-6-0) 

CLO1   น าเสนอผลงานวิจัยในโครงการวิจัยโดยการน าเสนอตามรูปแบบทางวิชาการได้ 

 

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

 

513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 
      CLO8   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีได้ 
 
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0) 

    CLO1  สืบค้นข้อมูลโดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการไตเตรตได้ 
 

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
      CLO1   สืบค้นข้อมูลโดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการแยกสารและปฏิกิริยาของเคมีอินทรีย์ได้  

612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร                 1(0-3-0) 
      CLO1   ระบุประเภทแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีอาหารที่จ าเป็นได้ 

       CLO2   ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยีอาหารที่จ าเป็นได้ 
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612 412 พิษวิทยาของอาหาร                                                                                    3(3-0-6) 

CLO4   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสารพิษในอาหารได้ 
 

PLO6  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 

 

513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1                                                                             1(0-3-0) 
     CLO2 ค้นคว้าหาความรู้ทางเคมีได้ด้วยตนเอง 
 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
      CLO2   ค้นคว้าหาความรู้ทางเคมีได้ด้วยตนเอง 
 
612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร                                3(3-0-6) 

CLO5   สื่อสารข้อมูลความก้าวหน้าของเทคนิคระดับโมเลกุล รวมถึงการประยุกต์ในการตรวจสอบ 
                 และควมคุมคุณภาพอาหาร ที่ผ่านการค้นคว้า คัดกรอง รวบรวม และเรียบเรียงด้วยตนเอง 

CLO6   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 

PLO7  แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
          สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

513 101 เคมีทั่วไป 1                                                                                             3(3-0-6) 
CLO1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เข้าเรียนในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 
513 102 เคมีทั่วไป 2                                                                                             3(3-0-6) 

CLO1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เข้าเรียนในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
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513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                    1(0-3-0) 
CLO1   ท างานร่วมกับผู้ร่วมทดลองได้                                                                        

      CLO2   สามารถแสดงความซื่อสัตย์สุจริตไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                                                                 1(0-3-0)  

CLO1   ท างานร่วมกับผู้ร่วมทดลองได้  
      CLO2   สามารถแสดงความซื่อสัตย์สุจริตไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1                                                                                          2(2-0-4) 
      CLO9   มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา 
 
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0) 

CLO3   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา 
 

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
CLO3  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา 
 

513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                                     3(3-0-6) 
CLO1 สามารถแสดงความซื่อสัตย์สุจริต 
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513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                                            3(3-0-6) 
       CLO1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ 
 
513 345  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                                                                               1(0-3-0) 
       CLO1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

CLO13  สามารถปฏิบัติงานกลุ่มให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 
 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                       1(0-3-0) 

CLO2  ท างานร่วมกับผู้อื่นในการก่อร่างความคิดโดยใช้เคร่ืองมือการคิดพื้นฐานได้ 
 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                          1(0-3-0) 

CLO1  ท างานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบได้   
 

612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1                                                                    1(0-3-0) 
CLO2  มีการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
CLO3  มีความรับผิดชอบในการท าปฏิบัติการ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                       2(1-3-2) 
CLO1  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา 

 
612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                                2(2-0-4) 

CLO1  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา 
 

612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส                                            2(2-0-4) 
CLO1  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา 

 
612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส                               1(0-3-0) 

CLO1  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา 
 

612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพ                                        2(1-3-2) 
CLO1  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา 
 

 

PLO8  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 

 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                         1(0-3-0) 

 CLO3 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 
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600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                         1(0 -3-0) 

 CLO2 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 
 

PLO9  คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้ 

 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                         1(0-3-0)                     

CLO3  คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
 

PLO 10 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และชีววิทยาของอาหารและวิธีการแปรรูป การควบคุมคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยทางอาหารได้  

 

511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
      CLO1  อธิบายเน้ือหาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น เศษส่วน อัตราส่วน ร้อยละ เลขยกก าลัง กราฟของฟังก์ชัน  
                ได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์กับปัญหาจริงได้ 
      CLO2  อธิบายบทนิยามและสมบัติของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมได้อย่างถูกต้อง 
      CLO3  หาลิมิตของฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมและพีชคณิต 
                และผลประกอบของฟังก์ชันเหล่าน้ันได้  
      CLO4  บอกความต่อเน่ืองหรือไม่ต่อเน่ืองของฟังก์ชันได้   
      CLO5  หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม 
                และพีชคณิตและผลประกอบของฟังก์ชันเหล่าน้ันได้  
      CLO6  หาค่าต่ าสุดสูงสุดโดยการน าอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้ได้    
      CLO7  หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันค่าจริงที่มีขอบเขตได้ 
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     CLO8  หาปริพันธ์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ 
               - การอินทิเกรตโดยการแทน 
               - การอินทิเกรตทีละส่วน 
              - การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะ 
      CLO9  หาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งโดยการน าปริพันธ์มาประยุกต์ใช้ได้ 
 
512 106 ชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี 4(4-0-8) 
       CLO1  อธิบายแนวคิดทางชีววิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
       CLO2  อธิบายองค์ประกอบของเซลล์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์และการสังเคราะห์ด้วยแสง และความรู้ 
                 ทางพันธุศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  
       CLO3  อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 
512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับนักเทคโนโลยี                                                           1(0-3-0) 
      CLO1  อธิบายวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง  
      CLO2  อธิบายลักษณะส าคัญของไวรา แบคทีเรีย อาร์เคีย โพรทิสตา ฟังไจได้อย่างถูกต้อง  
      CLO3  อธิบายวิธีการตรวจสอบสารชีวโมเลกุลและสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
      CLO4  อธิบายหลักการและผลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงและการหายใจระดับเซลล์ได้ถูกต้อง 

 

 
      CLO5  อธิบายขั้นตอนการแบ่งเซลล์ ทั้งเซลล์ร่างกายและการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ถูกต้อง 
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CLO6  อธิบายโครงสร้างของดีเอ็นเอ หลักการสกัดและการคัดแยกดีเอ็นเอตามขนาดโมเลกุลด้วยเทคนิค 
                เจลอิเล็กโทรโฟรีซิสได้ถูกต้อง  
      CLO7  อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบส าคัญของเน้ือเยื่อพื้นฐานเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของเน้ือเยื่อได้อย่างถูกต้อง  
      CLO8  อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบอวัยวะพื้นฐานที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ ระบบไหลเวียน  

              ระบบหายใจ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง 
 

513 101 เคมีทั่วไป 1                                                                                              3(3 -0-6) 
       CLO2 อธิบายความหมายและค าจ ากัดความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี ของแข็ง  
                ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส และอุณหพลศาสตร์ได้ 
       CLO3  แสดงการค านวณที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาเร่ืองอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี ของแข็ง ปริมาณสาร          
                สัมพันธ์ แก๊ส และอุณหพลศาสตร์ได้ 
       CLO4  อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ กับความรู้ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนได้ 
 
513 102 เคมีทั่วไป 2                                                                                              3(3 -0-6) 
      CLO2  อธิบายความหมายและค าจ ากัดความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก  
                จลนเคมี เคมีไฟฟ้า และเคมีอินทรีย์เบื้องต้นได้ 
      CLO3  แสดงการค านวณที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาเร่ืองของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนเคมี เคมีไฟฟ้า       
                และเคมีอินทรีย์เบื้องต้นได้  
      CLO4  อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ กับความรู้ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนได้  
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513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                   1(0-3-0) 
      CLO3 อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการทดลองกับความรู้ที่เรียนมาได้  
      CLO4 อธิบายความหมายและค าจ ากัดความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทดลองในบทเรียนต่าง ๆ ได้  
      CLO5 สามารถแสดงการค านวณที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาการทดลองได้  
      CLO6 อธิบายสัญลักษณ์ ฉลาก และการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายในบทเรียนได้  
      CLO7 ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทดลองทางเคมีตามบทเรียนได้ 
 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                                                                1(0-3-0) 
      CLO3 อธิบายหลักการการไตเตรตและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง    การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีและทฤษฎี  
               การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้  
      CLO4 ท าการไตเตรต ท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี และท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้  
      CLO5 อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปฏิกิริยา สมบัติบางประการของสารละลายและการประยุกต์ใช้สมบัติ         
               บางประการของสารละลายได้  
      CLO6 ท าการทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปฏิกิริยา และสมบัติบางประการของสารละลายได้  
      CLO7 ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทดลองทางเคมีตามบทเรียนได้ 
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513 231 เคมีวิเคราะห์ 1                                                                                         2(2-0-4) 
      CLO1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของเคมีวิเคราะห์ได้  
      CLO2 อธิบายหลักการการวิเคราะห์โดยอาศัยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยอาศัยปริมาตรด้วยปฏิกิริยาการตกตะกอนได้                 

CLO3 อธิบายหลักการการวิเคราะห์โดยอาศัยปริมาตรด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันได้ 
CLO4 อธิบายหลักการการการวิเคราะห์โดยอาศัยปริมาตรด้วยปฏิกิริยากรด-เบสได้  

      CLO5 อธิบายหลักการการการวิเคราะห์โดยอาศัยปริมาตรด้วยปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้  
      CLO6 อธิบายหลักการการการวิเคราะห์ด้วยการเตรียมตัวอย่างแบบการสกัดโดยอาศัยตัวท าละลายได้  

CLO7 วิเคราะห์และค านวณปริมาณสารที่สนใจในตัวอย่างได้ 
 

513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0) 
CLO4 อธิบายการไตเตรตหาปริมาณคลอไรด์โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดตะกอนได้  
CLO5 อธิบายการไตเตรตหาปริมาณตะกั่วโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดตะกอนและปฏิกิริยารีดอกซ์ได้  
CLO6 อธิบายการไตเตรตหาปริมาณทองแดงโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดตะกอนและปฏิกิริยารีดอกซ์ได้  

      CLO7 อธิบายการไตเตรตหาปริมาณแคลเซียมโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดตะกอนและปฏิกิริยารีดอกซ์ได้  
      CLO8 อธิบายการไตเตรตหาปริมาณคาร์บอเนตและไฮโดรเจนคาร์บอเนตโดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสได้  
      CLO9 ไตเตรตหาความกระด้างของน้ าโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนได้  
      CLO10 ไตเตรตหาปริมาณกรดแอสคอร์บิกโดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
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513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
      CLO4 อธิบายการหาจุดหลอมเหลวสารมาตรฐานและสารที่สังเคราะหืได้  
      CLO5 อธิบายการตกผลึกได้ 
      CLO6 อธิบายการหาจุดเดือดและการกลั่นได้  
      CLO7 อธิบายการสกัดโดยอาศัยกรด-เบสได้  

CLO8 อธิบายการปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่น ามาสังเคราะห์สารได้ 
CLO9 สังเคราะห์สารอินทรีย์โดยอาศัยปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้  
CLO10 วิเคราะห์หาค่าสปอนนิฟิเคชันได้ 
CLO11 วิเคราะห์หาค่าไอโอดีนได้  

      CLO12 ท าปฏิบัติการเคมีอินทรีย์โดยใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้  
CLO13 รายงานผลการทดลองโดยค านวณหาค่าเปอรเซ็น และสรุปผลการทดลองได้ 

 
513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                                      3(3-0-6) 
      CLO2 สามารถอธิบายพันธะเคมีโครงสร้าง หมู่ฟังก์ชัน และสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ได้  
      CLO3 สามารถอธิบายสเตอริโอเคมีพื้นฐานและการวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันของสารประกอบอินทรีย์ได้  
      CLO4 สามารถอธิบายปฏิกิริยาการเติมและการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ได้ 
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      CLO5 สามารถอธิบายปฏิกิริยาการแทนที่และการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ได้ 
      CLO6 สามารถอธิบายปฏิกิริยาการขจัดและการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ได้       
      CLO7 สามารถอธิบายปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ได้  
      CLO8 แก้ปัญหาทางเคมีอย่างเป็นระบบ 
 

 

 

513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                                           3(3-0-6) 
      CLO2 สามารถอธิบายกลไกการควบคุมการท างานของเอนไซม์  
      CLO3 สามารถจ าแนกและอธิบายโครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต  
      CLO4 สามารถอธิบายหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิตได้อย่างถูกต้อง  

CLO5 สามารถอธิบายกลไกเมแทบอลิสมของสารชีวโมเลกุลและกระบวนการควบคุมเมทาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต  
CLO6 สามารถอธิบายหลักการทางเทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมีและใช้อธิบายการค้นพบปรากฏการณ์ทางชีวเคมีได้ 
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513 345  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                                                                               1(0-3-0) 
      CLO2 สามารถน าเทคนิคทางสเปกโตรโฟโตมิเตอร์พื้นฐานมาใช้ในการเตรียมตัวอย่าง และใช้วิเคราะห์สารชีวโมเลกุลได้  
      CLO3 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการรักษาสมดุลยภาพของสารชีวโมเลกุล เช่น pH บัฟเฟอร์ อุณหภูมิ ความเข้มข้น ฯลฯ     
              มาใช้ในการทดลองทางชีวเคมีได้อย่างมีคุณภาพ  
      CLO4 สามารถสกัดสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคพื้นฐาน และใช้เทคนิคทางชีวเคมีเพื่อวิเคราะห์หรือจ าแนกประเภททั้งเชิง 
              คุณภาพและเชิงปริมาณได้  
      CLO5 สามารถน าความรู้ทางเมแทบอลิซึมมาใช้อธิบายกลไกการเกิดผลิตภัณฑ์ทางชีวเคมีในสิ่งมีชีวิตได้ 
 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                                            3(3-0-6) 
       CLO1  ผู้เรียนสามารถอธิบายและ/หรือแสดงการค านวณในสถานการณ์ต่าง ๆ เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ทั่วไป  
                 เช่น กลศาสตร์  ของไหล  เทอร์โมไดนามิกส์ และคลื่น 
       CLO2   ผู้เรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                               1(0-3-0)  
      CLO1   มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฟิสิกส์ มีความรู้พื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์  
                 ที่น ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
      CLO2   สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
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518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป                                                                                    3(3-0-6) 
      CLO1 อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์จุลินทรีย์ได้ 
      CLO2 อธิบายเทคนิคการท าปลอดเชื้อจุลินทรีย์ได้ 
      CLO3 อธิบายเทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย์เบื้องต้นได้ 
      CLO4 อธิบายเมทาบอลิซึมพื้นฐานของจุลินทรีย์ได้ 
      CLO5 อธิบายพันธุศาสตร์เบื้องต้นของจุลินทรีย์ได้ 
      CLO6 อธิบายโครงสร้างและการเจริญของแบคทีเรียได้ 
      CLO7 อธิบายโครงสร้างและการเจริญของไวรัสได้ 
      CLO8  อธิบายโครงสร้างและการเจริญของเห็ดราได้ 
      CLO9  อธิบายการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ 
      CLO10 อธิบายนิเวศวิทยา การกระจายตัว และความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรธาตุของจุลินทรีย์ได้ 
      CLO11 อธิบายประโยชน์ และโทษของจุลินทรีย์ รวมถึงการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 

 

518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                                                                           1(0-3-0) 
      CLO1  ระบุชนิดของอาหาร และสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ได้ 
      CLO2  ระบุวิธีและแสดงการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัสได้ 
      CLO3  ระบุวิธีและแสดงการเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาวิทยาของแบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ได้ 
      CLO4  ระบุวิธีและแสดงเทคนิคการถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ และการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ได้ 
      CLO5  ระบุความแตกต่างของอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ได้ 
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      CLO6  ระบุปัจจัยทางฟิสิกส์และเคมีที่ใช้ควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
      CLO7  ระบุชนิดของแบคทีเรียกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมได้ ด้วยเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
      CLO8  ระบุวิธีและแสดงเทคนิคการหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียและไวรัสด้วยวิธีพื้นฐานทางจุลชีววิทยาได้ 
      CLO9  ระบุวิธีและแสดงเทคนิคการหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในน้ านมดิบด้วยวิธีพื้นฐานทางจุลชีววิทยาได้ 
 

 

 

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                                 2(2-0-4) 
CLO1   อธิบายการจัดการและการควบคุมคุณภาพของผัก ผลไม้และธัญชาติได้ 
CLO2   อธิบายการจัดการและการควบคุมคุณภาพเน้ือสัตว์และสัตว์น้ าได้ 
CLO3   อธิบายโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรได้ 
 

612 103 วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร                                                 3(3-0-6) 
CLO1   อธิบายหลักการของปริพันธ์ เมทริกซ์ และสมการเชิงอนุพันธ์ได้ เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐาน  

                 ในการแปรรูป การควบคุมคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร 
 
612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร                                                                        3(2-2-5) 

CLO1  อธิบายวิธีการทดลองส าหรับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารได้ 
CLO2  อธิบายวิธีทดสอบสมมุติฐานเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมิน 
          และควบคุมคุณภาพอาหารได้ 
CLO3  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลสถิติได้  
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612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร                                                                                 3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายบทบาทและความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อการเสื่อมเสียของอาหาร 
CLO2  อธิบายหลักการถนอมอาหารที่สัมพันธ์กับจุลินทรีย์ได้ 
CLO3  อธิบายหลักการควบคุมคุณภาพทางอาหารทางจุลชีววิทยาได้ 
CLO4  อธิบายการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ และสามารถระบุชนิดของจุลินทรีย์ก่อโรคที่สัมพันธ์กับอาหารได้ 
 

 

 

612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร                                                                    1(0-3-0) 
CLO1  จ าแนกกลุ่มของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้  
CLO2  อธิบายหลักการ วิธีการและขั้นตอนในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารได้ 
CLO3  แสดงเทคนิคการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารได้ 

 

 

 

612 230 วิศวกรรมอาหาร 1                                                                                    3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายทฤษฎีด้านวิศวกรรมอาหารได้  
CLO2  ระบุเคร่ืองมือที่เหมาะสม เพื่อใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารได้ 

 

 

 

612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร                                                                              2(2-0-4) 
CLO1  อธิบายโภชนศาสตร์ของสารอาหาร ใยอาหาร ไฟโตเคมิคอล พรีไบโอติก และโพรไบโอติกได้  
CLO2  อธิบายหลักการการเสริมอาหาร และกลไกการเกิดโรคภูมิแพ้อาหารได้ 
CLO3  อธิบายภาวะทุพโภชนาการ และข้อมูลบนฉลากโภชนาการได้ 
CLO4  วางแผนการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการได้ 
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612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1                                                                     2(2-0-4) 
CLO1  อธิบายโครสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบทางเคมีอาหาร (น้ า, โปรตีน, ไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, วิตามิน 
          และเกลือแร่, เอนไซม์) ได้ 
CLO2  ระบุวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารได้ 
CLO3  อธิบายการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีในอาหารที่เกิดขึ้นระหว่างการแปรรูปได้ 
 

 

 

612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1                                                        1(0-3-0) 
CLO1  วิเคราะห์ทางเคมีในอาหารที่ส าคัญได้ (Proximate Analysis, Water activity,    

                Total sugar content, Reducing sugar, Lipid oxidation, Vitamin C, Enzyme activity, Protein  
                precipitation, Starch granule) 
       CLO2  ใช้เคร่ืองมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีอาหารได้ 

 

 
612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1                                                                            3(3-0-6) 

  CLO1  อธิบายหลักการ และกรรมวิธีในการแปรรูปอาหารได้ 
CLO2  อธิบายหน้าที่ และความส าคัญของส่วนผสมที่ใช้ปรุงแต่งอาหารได้      
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612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1                                                                 1(0-3-0) 
CLO4  อธิบายขั้นตอนการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการให้ความร้อน การแช่เยือกแข็ง การอบแห้ง และการหมักได้ 
CLO5  ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามเน้ือหาที่ก าหนดในวิชาเรียนได้     
 

 

 
 

612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2                                                                              2(2-0-4) 
      CLO1  อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอาหาร หลักการแปรรูป และการควบคุมคุณภาพของอาหารได้ 
      CLO2  อธิบายวิธีการแปรรูปอาหารได้ 
 
612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2                                                                  1(0-3-0)  

CLO1  อธิบายวิธีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพได้ 
CLO2  แปรรูปอาหารได้ตามข้อแนะน า 
CLO3  แก้ไขปัญหาในการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพได้โดยมีกรณีศึกษา 
CLO4  สื่อสารข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 
 

329 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
 612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร                                                                         2(2-0-4) 

CLO1  อธิบายการใช้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพ 
          และการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร 
 
612 311 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร                                                                           2(2-0-4) 

CLO1  อธิบายหลักการด้านสุขาภิบาลโรงงานอาหารได้ 
CLO2  ระบุวิธีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหารได้  

 
612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                               2(2-0-4) 

CLO2  อธิบายอันตรายในอาหาร  
CLO3  จัดการความปลอดภัยทางอาหารได้ 
 

 

 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส                                            2(2-0-4) 
CLO2  อธิบายหลักการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัสได้ 
CLO3  อธิบายวิธีการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัสได้ 
CLO4  สรุปผลการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสได้ 
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 612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส                            1(0-3-0) 

CLO2  อธิบายแผนการประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัสได้ 
CLO3  ปฏิบัติการทดสอบอาหารด้วยประสาทสัมผัสได้ 

 
612 344 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร                                                       2(2-0-4) 

CLO1  อธิบายหลักการควบคุม และประกันคุณภาพในการผลิตอาหารได้ 
 
612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร                                                           3(2-2-5) 

CLO1  อธิบายและเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของอาหาร เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐาน  
                ในการแปรรูป การควบคุมคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยทางอาหารได้ 
 
612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2                                                                      2(2-0-4) 

CLO1  อธิบายสมบัติ บทบาท และการเปลี่ยนแปลง ของรงควัตถุ สารประกอบที่ให้กลิ่นรส  
          ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล สารพิษในอาหาร และสารก่อภูมิแพ้ในอาหารได้ 
CLO2  อธิบายหลักการวิเคราะห์อาหารด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี โครมาโตกราฟี  
         และการวิเคราะห์เชิงความร้อนได้ 
CLO3  อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรงควัตถุ สารประกอบที่ให้กลิ่นรส การเกิดสีน้ าตาล  

                สารพิษในอาหาร และสารก่อภูมิแพ้ในอาหารได้ 
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 612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2                                                            1(0-3-0) 
CLO1  วิเคราะห์ทางเคมีอาหารด้วยเคร่ืองมือได้ (HPLC, GC, DSC, UV-Spectrophotometer)  
CLO2  วิเคราะห์ทางเคมีอาหารที่ส าคัญได้ (Antioxidant Activity, TPC, TBA , sulfur dioxide) 
CLO3  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอาหารได้ (enzymatic browning, non-enzymatic browning, chlorophyll  

                and anthocyanins) 
       CLO4  ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน 
 
612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร                                3(3-0-6) 

CLO1  อธิบายหลักการของเทคนิคระดับโมเลกุลในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของอาหารได้ 
CLO2  อธิบายความเป็นไปได้และข้อจ ากัดของการใช้เทคนิคระดับโมเลกุล  
CLO3  ระบุข้อดีข้อเสียของเทคนิคระดับโมเลกุลเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบด้ังเดิมได้                           
CLO4  เลือกใช้เทคนิคระดับโมเลกุลในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของอาหารได้อย่างเหมาะสม 
 

612 412 พิษวิทยาของอาหาร                                                                                    3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายแหล่งที่มาหรือกระบวนการเกิดสารพิษในอาหารได้ 
CLO2  อธิบายแนวคิดพื้นฐานของพิษวิทยาและผลกระทบของสารพิษในอาหารที่มีต่อร่างกายได้ 
CLO3  อธิบายวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดการเกิดสารพิษระหว่างกระบวนการผลิตอาหารได้ 
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 612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง                                                       2(2-0-4) 
CLO1  อธิบายระบบท าความเย็นได้ 
CLO2  อธิบายกระบวนการผลิตอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ 
         ของอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็งได้ 

 
612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                                                                                          3(3-0-6) 

CLO1  อธิบายความส าคัญ และหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารได้ 
 

612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร                                                     3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายหน้าที่ ความส าคัญและเทคโนโลยีการบรรจุส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารได้ 
CLO2  อธิบายชนิด และสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้ 
CLO3  อธิบายมาตรฐานและกฎหมายภาชนะบรรจุได้ 
 

612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                                                                               3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายนิยาม ความส าคัญ ประโยชน์ของเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรได้ 
CLO2  อธิบายชนิดของการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว และดัชนีที่บ่งชี้ความบริบูรณ์ของผักและผลไม้ได้ 
CLO3  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา และคุณภาพของผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยวได้ 
CLO4  อธิบายหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีได้  
CLO5  อธิบายการจัดการด้านเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ ต้ังแต่ไร่ โรงคัดบรรจุ จนถึงผู้บริโภคได้         
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 612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม                                                                                    3(3-0-6) 
      CLO1  อธิบายกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ ได้ 
 
612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่ 2(2-0-4) 

CLO1  อธิบายกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทต่าง ๆ ได้ 
CLO2  อธิบายหลักการเสื่อมเสียและวิธีการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้ 
CLO3  อธิบายหลักการจัดการผลิตและการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้ 

 
612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอรี่                                                                              1(0-3-0) 

CLO1  ระบุส่วนผสมส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทต่าง ๆ ได้  
CLO2  ใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร                                                      2(2-0-4) 
CLO1  อธิบายแนวทางการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหารได้ 

 
612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน และขนมขบเค้ียว                                                                 2(2-0-4) 

CLO1  อธิบายกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมหวาน และขนมขบเค้ียวได้ 
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612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง                                                                          3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายถึงชนิดและโครงสร้างของสัตว์น้ า องค์ประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ 
         และการเสื่อมเสียของสัตว์น้ า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ซูริมิและผลิตภัณฑ์จากซูริมิ  
         ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง การบรรจุส าหรับผลิตภัณฑ์ประมงได้ 

 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง                                                            1(0-3-0) 

CLO2   อธิบายขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าได้ 
CLO3   ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าตามเน้ือหาที่ก าหนดในวิชาเรียนได้ 
 

612 488 สตาร์ชดัดแปรและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร                                     3(3-0-6) 
CLO1   อธิบายความส าคัญ การผลิต และการใช้ประโยชน์สตาร์ชดัดแปรในผลิตภัณฑ์อาหารได้ 
 

612 489 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ                                        3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบได้ 
 

612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร                                                       4(0-12-0) 
CLO1  อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอาหารวิธีการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ 
          และการจัดการความปลอดภัยทางอาหารได้ 

      CLO2  อธิบายวิธีการแปรรูป การควบคุมคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยทางอาหารได้ 
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PLO11 แสดงทักษะและความสามารถในวิชาโทที่นักศึกษาเลือกเรียน 
วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร   
Sub PLO 11.1 เลือกวิธีการแปรรูป วิธีการจัดการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมได้ 

 

612 332 วิศวกรรมอาหาร  2                                                                                      3(3-0-6) 
CLO1  เลือกหน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วย (unit operations) ส าหรับใช้ในการผลิต 

           หรือแปรรูปอาหารที่เหมาะสมได้ 
 
612 333  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร                                                                            1(0-3-0) 

CLO1  เลือกเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการผลิตหรือแปรรูปอาหารที่เหมาะสมได้ 
CLO2  ปฏิบัติการด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปอาหารได้ 

 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
 CLO1  เลือกวิธีการจัดการการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีผลิตภาพ 
 
612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                              2(2-0-4) 
  CLO1  เลือกวิธีการเพิ่มผลิตภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
       CLO2  เลือกวิธีการจัดการสมัยใหม่ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
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 612 420 การวิเคราะห์การเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4) 

   CLO1  อธิบายหลักการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่าในการ 
                ลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 

 612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร                                                       3(3-0-6) 
 CLO1  เลือกหลักการออกแบบโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน 
                ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 
612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 CLO1  อธิบายหลักการของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
612 432 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายหลักการของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
 

612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                                                       3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการจัดการคุณภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 
612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร                                                                                  3(3-0-6) 

CLO1  นักศึกษาวิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สามารถในบทบาทของธุรกิจอาหาร 
          ของไทยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร 
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 612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร                                                     3(3-0-6) 
CLO4  เลือกใช้ภาชนะบรรจุ วิธีการบรรจุส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารได้  

       CLO5  จัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
 
612 466 เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร                                                          3(3-0-6) 

CLO1  อธิบายหลักการ และแนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบใหม่ที่สามารถน ามาใช้ทดแทนกระบวน 
                การผลิตอาหารแบบเดิมให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้ 

 

   
วิชาโทสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Sub PLO 11.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

 

612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                                          3(3-0-6) 
CLO1 เลือกใช้วิธีการวิจัยทางการตลาดในการส ารวจข้อมูลจากผู้บริโภคเพื่อน ามาใช้ในการสร้างแนวความคิด 
        ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
 

612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1                                                                                    2(2-0-4) 
CLO1  คัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมได้ 
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612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1                                                                 1(0-3-0) 
CLO1  เลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
CLO2  ปฏิบัติการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

                โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2                                                                             2(2-0-4) 

CLO1 วางแผนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหาร และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารได้  
        การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่และการควบคุมคุณภาพ การประเมินอายุการเก็บรักษา  
        การทดสอบการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
CLO2 ค านวณต้นทุนและก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
CLO3 ออกแบบและเลือกใช้ภาชนะบรรจุส าหรับอาหารที่เหมาะสมได้ 
 

 

 

612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2                                                                1(0-3-0) 
CLO1  เลือกวิธีการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต การบรรจุส าหรับผลิตภัณฑ์ ค านวณต้นทุน และ 

การทดสอบผู้บริโภคได้ 
CLO 2 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ที่ได้รับมอบหมายและทดสอบผู้บริโภคได้ 
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 612 332 วิศวกรรมอาหาร  2                                                                                  3(3-0-6) 
CLO2  เลือกหน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วย (unit operations) ส าหรับใช้ในการผลิต 
          หรือแปรรูปอาหารที่เหมาะสมได้ 

 

 

 612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-0) 
CLO1   เลือกเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการผลิตหรือแปรรูปอาหารที่เหมาะสมได้ 
CLO2   ปฏิบัติการด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปอาหารได้ 
 

 

 612 420 การวิเคราะห์การเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                               2(2-0-4) 
CLO2   อธิบายและประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การเงินส าหรับ การคัดเลือก การพัฒนา 
           และการประเมินความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                  3(2-2-5) 
      CLO 1 ออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวกับสูตร 
              และกระบวนการผลิตได้ 
      CLO 2 เลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการหาส่วนผสมและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอาหารโดยอาศัย 
              หลักทางสถิติและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณได้ 
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CLO 3 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลจากการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
          ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 
 
612 424 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                                                      3(3-0-6) 

CLO 1  ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 

วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 
Sub PLO 11.3 จัดการทดสอบทางประสาทสัมผัสได้ 
 612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                      2(1-3-2) 

CLO2  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 
CLO3  แปลผลการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 
 

612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร                                                                            1(0-3-0) 
CLO3   เลือกเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการผลิตหรือแปรรูปอาหารที่เหมาะสมได้ 
CLO4   ปฏิบัติการด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปอาหารได้ 

 
612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ                                                  2(1-3-2) 

CLO1  เลือกวิธีการประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศได้ 
CLO2  วิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศได้ 
CLO3  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศได้ 
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612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 1                                      2(1-3-2) 
CLO1  เลือกวิธีการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสของอาหารไทยได้ 
CLO2  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทยได้  
CLO3  สรุปผลการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทยได้ 
 

612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพ                                        2(1-3-2) 
CLO2  เลือกวิธีการประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพได้ 
CLO3  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสในงานควบคุมคุณภาพได้ 
 

612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 2                                      2(1-3-2) 
CLO1  เลือกวิธีการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสของอาหารไทยได้ 
CLO2  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทยได้  
CLO3  สรุปผลการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทยได้ 

 
612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร                                 2(1-3-2) 

CLO1  ประเมินอายุการเก็บของอาหารได้ด้วยวิธีการประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
CLO2  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหารได้ 
CLO3  สรุปผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของอาหารเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 
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612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟ                                                   1(0-3-0) 
CLO1  เลือกวิธีการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสของกาแฟได้ 
CLO2  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟได้  
CLO3  สรุปผลการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟได้ 

 
612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม                                 1(0-3-0) 

CLO1  เลือกวิธีการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสของนมและผลิตภัณฑ์นมได้ 
CLO2  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นมได้  
CLO3  สรุปผลการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นมได้ 

 
612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับข้าว                                                     1(0-3-0) 

CLO1  เลือกวิธีการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสของข้าวได้ 
CLO2  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับข้าวได้  
CLO3  สรุปผลการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับข้าวได้ 

 
612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์                                1(0-3-0) 

CLO1  เลือกวิธีการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ 
CLO2  ปฏิบัติการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ได้  

       CLO3  สรุปผลการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ 
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PLO 12 น าความรู้ไปใช้ในการจัดการหรือการแก้ปัญหาหรือการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารโดยค านึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 

518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป   1(0-3-0) 
CLO10  ระบุความปลอดภัยทางชีวภาพ และการจัดการในห้องปฏิบัติการได้ 
CLO11  เข้าท าปฏิบัติการสม่ าเสมอ ส่งงานตามก าหนดเวลา  
CLO12  ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่คัดลอกรายงาน 
 

 

 

612 101 รากศิลปากรและการประยุกต์ในเทคโนโลยีอาหาร 1(0-3-0) 
CLO1  สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารโดยค านึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
CLO2  สื่อสารข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร                                                                                 2(2-0-4) 

CLO4  วางแผนการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการได้ 
 

612 302 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร                  1(0-3-0) 
CLO3  ปฏิบัติการค านวณที่จ าเป็นในการวิจัยด้านอาหารด้วยโปรแกรม Excel ได้  
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 612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร                                                                        2(2-0-4) 

CLO2  เลือกใช้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพ 
          และการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร 
 
612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                    2(1-3-2) 

CLO4  แก้ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้โดยวิธีการประเมินด้วยประสาทสัมผัส 
 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร                                                             2(2-0-4)  

CLO2  วางแผนการผลิตและน าไปใช้แก้ไขปัญหาทางการจัดการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยค านึงถึง 
                จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 
612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                             2(2-0-4)  

CLO4  วิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติในกระบวนการผลิตอาหารได้  
 

612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส                                         2(2-0-4)   
CLO5  เลือกวิธีการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัสได้ 
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 612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส                            1(0 -3-0) 

CLO3  เลือกวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสได้ 
CLO4  จัดการการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสได้ 

 
612 344 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร                                                        2(2-0-4) 

CLO2  เลือกใช้เทคนิคทางสถิติส าหรับการควบคุม และประกันคุณภาพในการผลิตอาหารได้ 
CLO3  ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหางานทางด้านการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารด้วยวิธีการเรียนรู้ 
          โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) และ/หรือ การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
          (Project-Based Learning) 
 

612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                           2(2-0-4) 
CLO3  ค้นหาและน าความรู้ไปใช้ในแก้ไขปัญหาผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
          โดยค านึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
612 390 การฝึกงาน                                                                                             1(ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง) 

CLO1  ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามค าแนะน าของโรงงานได้โดยแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ 
                ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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 612 420 การวิเคราะห์การเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                                 2(2-0-4) 

CLO3  ออกแบบคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การเงินใช้แก้ไขปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยค านึงถึงจริยธรรม  
          และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                    3(2-2-5) 

 CLO4  วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองเพื่อการตัดสินใจ 
 
612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร                                                     3(3-0-6) 

CLO2  ออกแบบและเลือกเคร่ืองมือที่ใช้ในการออกแบบโรงงานอาหารโดยค านึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
          ทางวิชาชีพ 
CLO3  ออกแบบโรงงานอาหารโดยหลักการเศรษศาสตร์ที่ยั่งยืน โดยสมดุลระหว่างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดย  
          ค านึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                                3(3-0-6) 
CLO2  ระบุหลักการและเลือกเคร่ืองมือที่ใช้แก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม   
          อาหาร โดยค านึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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612 432 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                             3(3-0-6) 
CLO2 ออบแบบและเลือกเคร่ืองมือที่ใช้วิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

 

 612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง                                                  2(2-0-4) 
CLO3  เลือกกระบวนการผลิตส าหรับอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็งที่เหมาะสมได้ 

       CLO4  น าความรู้ในการจัดการการผลิตอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็งที่มีคุณภาพได้ 
 
612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

CLO2 ออกแบบและเลือกเคร่ืองมือด้านการจัดการคุณภาพไปใช้แก้ไขปัญหาส าหรับโรงงาน 
         อุตสาหกรรมอาหาร โดยค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร                                                                               3(3-0-6) 
CLO2  ค้นหาและน าความรู้ไปใช้ในการจัดการหรือการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
          ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุน และการวางแผนธุรกิจก่อนการลงทุนโดย 

                ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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 612 451 วัตถุเจือปนอาหาร                                                                                     3(3-0-6) 

CLO2   เลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหารอย่างเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงกฎหมาย 
          และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร 
 

 

 

612 461 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร              3(3-0-6) 
CLO6 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเกิดการเสื่อมสภาพ และเป็นปัจจัยที่บรรจุภัณฑ์ 
         สามารถช่วยลดการเสื่อมสภาพน้ันได้ 
CLO7 บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารในการแก้ปัญหา  
         การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้บรรจุภัณฑ์หรือวิธีการบรรจุที่เหมาะสม โดยใช้กรณีศึกษา 
 

612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                                                                          3(3-0-6) 
CLO6  ตรวจสอบข้อบกพร่องในการจัดการด้านเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้  
         ต้ังแต่ไร่ โรงคัดบรรจุ จนถึงผู้บริโภคได้         
CLO7  แก้ปัญหาการจัดการด้านเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ ต้ังแต่ไร่ โรงคัดบรรจุ  

                จนถึงผู้บริโภคได้ โดยใช้กรณีศึกษา และการท างานกลุ่ม        
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 612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                                                             1(0-3-0) 

CLO1  ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และกายภาพ ของผลิตผลที่มีระดับความแก่อ่อนที่แตกต่างกัน         
         ได้อย่างถูกต้อง  
CLO2  ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และกายภาพ ของผลไม้ในระหว่างการบ่มให้สุกด้วยวิธี  
          ธรรมชาติและวิธีใช้สารเร่งการสุกได้อย่างถูกต้อง 
CLO3  ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวเช่นการบรรจุในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ การท าให้  
         เย็นและการเคลือบในการยืดอายุการเก็บรักษาผักหรือผลไม้ได้อย่างเหมาะสม 
CLO4  ออกแบบรายงานผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
 

612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม                                                                              3(3-0-6) 
CLO2  น าความรู้ไปใช้ในการแปรรูปและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ ได้  

 
612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค                                                       2(2-0-4) 

CLO1  อธิบายนิยามผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคได้ 
CLO2  อธิบายการผลิตหรือการแปรรูปผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคได้ 
CLO3  อธิบายปัจจัยของกระบวนการต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค 
          ในระหว่างการผลิต การเก็บรักษา และการจ าหน่ายได้ 
CLO4  แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค 
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612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค                                            1(0-3-0) 
CLO1  ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของผัก ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคได้  
CLO2  ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพและจุลินทรีย์ของผัก ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค  
          ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตู้เย็นได้ 
CLO3  ผลิตผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภคได้ 
CLO4  ออกแบบรายงานผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
CLO5  แก้ไขปัญหาการเกิดสีน้ าตาลและอายุการเก็บรักษาที่สั้นของผักหรือผลไม้ตัดแต่ง   
          พร้อมบริโภคได้ 
 

612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอรี่                                                                        1(0-3-0) 
CLO3  พัฒนาสูตรหรือกระบวนการผลิตขนมอบ หรือสามารถสร้างสรรค์สูตรใหม่ได้ 

 
612 478 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร                                                2(2-0-4) 

CLO2  น าความรู้ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหารได้ 
 

612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน และขนมขบเค้ียว                                                            2(2-0-4) 
CLO2  น าความรู้ไปใช้ในการแปรรูปและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมหวาน และขนมขบเค้ียวได้ 
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 612 488 สตาร์ชดัดแปรและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร                                      3(3-0-6) 

CLO2  น าความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้สตาร์ชดัดแปรส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารได้ 
 

  
612 489 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบ                                         3(3-0-6) 

CLO2  น าความรู้ไปใช้ในการแปรรูปและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบได้ 
 

612 491 สัมมนา                                                                                                  1(0-2-1) 
CLO2  ค้นหาและคัดเลือกบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อ 
          เรื่องสัมมนาที่ก าหนดได้ 

 
612 492 โครงงานวิจัย 1                                                                                         1(0-3-0) 

 CLO1  วางแผนการท าวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้ 
CLO2  ออกแบบงานวิจัยโดยเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยได้ 
CLO3 แสดงออกการมีความรับผิดชอบในการท าโครงการวิจัยได้ 

 
612 493 โครงงานวิจัย 2                                                                                         2(0-6-0) 

CLO2  ปฏิบัติการวิจัยตามแผนการวิจัยที่วางไว้ในโครงร่างงานวิจัยได้ 
      CLO3 แสดงออกการมีความรับผิดชอบในการท าโครงการวิจัยได้ 
      CLO4 คิดวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปจากผลการวิจัย 
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 612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1                                          2(2-0-4) 

CLO1  อธิบายเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ 
 

612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2                                          3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ 

 
612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร                                                         4(0-12-0) 

CLO3  แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงจริยธรรม 
         และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
CLO4  สื่อสารข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

PLO 13 สามารถท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร                              2(2-0-4) 

CLO5  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร 
      CLO6  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส                             1(0-3-0) 

CLO3  สามารถท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับการสร้างค าศัพท์ทางประสาทสัมผัส 
      CLO4  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 



มคอ. 2 

 
 

353 

 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
 612 346 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองเทศ                                                2(1-3-2) 

      CLO4  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      CLO5  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 1                                   2(1-3-2) 

CLO4  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       CLO5  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร                                                    3(3-0-6) 

CLO4  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร                                                                              3(3-0-6) 
CLO3  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 2                                   2(1-3-2) 
CLO4  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO5  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร                              2(1-3-2) 
      CLO4  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      CLO5  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
 612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบเกอรี่                                                                          1(0-3-0) 

      CLO4  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ทีมสามารถผลิตขนมอบที่มีคุณลักษณะที่ดี 
                และส าเร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด 
      CLO5  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟ                                                  1(0-3-0) 

CLO4  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO5  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม                                 1(0-3-0) 
      CLO4  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      CLO5  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับข้าว                                                      1(0-3-0) 

CLO4  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO5  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
              หากปรับเกินกว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัยหาหรืออุปสรรคใดจึงเป็นต้องปรับ CLOs  
              มากกว่า 1 ครั้ง 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
 612 487 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์                                 1(0-3-0) 

CLO4  ท างานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO5  แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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