
 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

Bachelor of Science  
Program  in  Food Science 

and Technology 



หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ผศ.ดร.มณี วิทยานนท์ 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ห้อง  2311  โทร. 0 7428 6339 



อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

ประธานหลักสูตร 
ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ศริิวงศ์ไพศาล 
ห้อง  8205  โทร. 0 7428 6328 

ผศ.ดร.มณี วิทยานนท ์
ห้อง  2311  โทร. 0 7428 6339 

(อ.ประจ าชั้นปี 4) 

ดร.ดุสิดา  ถิระวัฒน ์
ห้อง  2101 โทร. 0 7428 6320 

(อ.ประจ าชั้นปี 2) 

ดร.สุวัฒน์  แสงเกิดทรัพย์ 
ห้อง  2211  โทร. 0 7428 6346 

(อ.ประจ าชั้นปี 1) 

ผศ.ดร.นพรัตน์  ชี้ทางดี 
ห้อง  2214  โทร. 0 7428 6333 

(อ.ประจ าชั้นปี 3) 



 
  

 ความส าคัญ และปรัชญา 
ของหลักสูตร 



 
 ความส าคัญของหลักสูตร 
ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบส าคัญของ
อุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ 
ให้แก่ประเทศไทย  



 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
3 

หลักสูตรฯ เน้นการประยุกต์ใช้วิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ  
ปลอดภัย และเป็นท่ีต้องการของตลาด  

พัฒนาทักษะการควบคุมกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล  
และตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 



ตามหลักสูตร 2554 นักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  

วิชาศึกษาทั่วไป 
31 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ 
98 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสร ี
≥ 6 หน่วยกิต 

วิชาฝึกงาน 
≥ 300 ชั่วโมง 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต                                              
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 



 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : 

กลุ่มวิชาภาษา 
การลงทะเบียน  

ภาษาอังกฤษเพิ่ม 

คะแนนภาษาอังกฤษ 
1 – 30 คะแนน 

Preparatory 
Foundation 
English (ปี 1/1) 
ประเภทวิชาAudit 
(ไม่นับหน่วยกิต) 
 
 
 

บังคับ 

Fundamental 
English Listening 
and Speaking 

Fundamental 
English 
Reading  
and Writing 
 

เลือก 

ภาษาอังกฤษ 
(เลือก) 

 ภาษา 
(เลือก) 



คณิตศาสตร ์+ 
ฟิสิกส ์

เคม ี

หมวดวิชาเฉพาะ : 
กลุ่มวิชาแกน+กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (ปี1+ปี2/1) 

คณิตศาสตร์ + 
ฟิสิกส ์



หมวดวิชาเฉพาะ : 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ+กลุ่มวิชาชีพ 

หมวดวิชา Food Processing   

หมวดวิชา Food Engineering 

หมวดวิชา Food Microbiology/ Safety 

หมวดวิชา Food Chemistry/ Analysis 

หมวดวิชา Food Product Development 

หมวดวิชา Food Quality Control and Assurance 



หมวดวิชา Food Processing 



ผศ.ดร.อัญชลี  ศริิโชติ 
ห้อง  2101  โทร. 0 7428 6331 

ผศ.ดร.มณี วิทยานนท ์
ห้อง  2311  โทร. 0 7428 6339 

ผศ.ดร.จักรี  ทองเรือง 
ห้อง  2308  โทร. 0 7428 6327 

ดร.ดุสิดา  ถริะวัฒน ์
ห้อง  2101 โทร. 0 7428 6320 

หมวดวิชา Food Processing 



หมวดวิชา Food Engineering 



หมวดวิชา Food Engineering 

รศ.ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ ์
ห้อง  3209 , 2306 โทร. 0 7428 6300, 0 7428 6329 

ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ศริิวงศ์ไพศาล 
ห้อง  8205 โทร. 0 7428 6328 



หมวดวิชา Food Chemistry/Analysis 



หมวดวิชา Food Chemistry/Analysis 

ศ.ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล 
ห้อง  2209  โทร. 0 7428 6334 

ผศ.ดร.มุทิตา  มีนุ่น 
ห้อง  2216  โทร. 0 7428 6335 

ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วฒันจันทร์ 
ห้อง  2217  โทร. 0 7428 6332 

ผศ.ดร.นพรัตน์  ชี้ทางดี 
ห้อง  2214  โทร. 0 7428 6333 



หมวดวิชา Food Microbiology/Safety 



หมวดวิชา Food Microbiology/Safety 

ผศ.ดร.สุนิสา  ศิรพิงศ์วุฒิกร 
ห้อง  2213  โทร. 0 7428 6344 

ผศ.ดร.ปุณณาณี สมัภวะผล 
ห้อง  2308 โทร. 0 7428 6366 

ผศ.ดร.กิติญา  วงษ์ค าจันทร ์
ห้อง  2302  โทร. 0 7428 6337 

ดร.สุวัฒน์  แสงเกิดทรัพย ์
ห้อง  2211  โทร. 0 7428 6346 



 



หมวดวิชา Food Quality  Control and Assurance 

ดร.ดุสิดา  ถริะวัฒน ์
ห้อง  2101 โทร. 0 7428 6320 

ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ศริิวงศ์ไพศาล 
ห้อง  8205 โทร. 0 7428 6328 



หมวดวิชา Food Product Development 



หมวดวิชา Food Product Development 

ผศ.ดร.ก่องกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ 
ห้อง  2309  โทร. 0 7428 6336 ดร.วรพงษ ์ อศัวเกศมณ ี

ห้อง  2101  โทร. 0 7428 6340 



1.  การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร  

2.  เทคโนโลยีของผลไม้และผัก    

3.  เทคโนโลยีของขนมอบ    

4.  เทคโนโลยีของเนื้อและสัตว์ปีก  

5.                เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ์นม  

6.  การตรวจสอบและการจ าแนกเนื้อ   

7.  ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว ์   

8.  การประเมินทางประสาทสัมผัส  

9.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังการจับสัตว์น้ า  

10. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  

11. เทคโนโลยีการหมัก  

12. น้ าใช้และการบ าบัดน้ าเสียในอุตสาหกรรมเกษตร  

13. เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร   

14. เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ  

15. เทคโนโลยีการวัดและการควบคุมกระบวนการ  

16. บรรจุภัณฑ์อาหาร  

17. การตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร  

18. การจัดการการผลิตอาหารฮาลาล  

19. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือกทั่วไป 



        
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฝ่ายต่างๆ เช่น การผลิต   

         การควบคุมและประกันคุณภาพ  และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นต้น  

2. นักวิจัยในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร  

4. นักวิชาการ ครูและอาจารย์ทางสาขาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารในหน่วยงานของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

5. การท างานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจ าหน่ายวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือ 
อุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร   เป็นตัวแทนจ าหน่าย 

         ผูต้รวจสอบระบบคุณภาพ  นักวิเคราะห์โครงการต่างๆ เป็นต้น 
 



สถานภาพนักศึกษา 



• Pass  :  ผ่าน /ภาวะปกติ   เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

• Critical : ภาวะวิกฤต  เกรดเฉลี่ยสะสม 1.00-1.99 ในเทอมแรกที่
เข้าศึกษา  (1/2558) 

• 1_Pro. : รอพนิิจครัง้ที่ 1  เรียนครบ 2 เทอม  เกรดเฉลี่ยสะสม 
1.25-1.99  หรือ นักศึกษาภาวะปกติ ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในเทอมถัดไป   

• 2_Pro. : รอพนิิจครัง้ที่ 2 นกัศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครัง้ที่ 1 

• และได้เกรดเฉลี่ยสะสม 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในเทอมถัดไป 

• 3_Pro. : รอพนิิจครัง้ที่ 3 นกัศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครัง้ที่ 2 

•  และได้เกรดเฉลี่ยสะสม 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในเทอมถัดไป 

 

 

สถานภาพนักศึกษา 



• ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.00 ในเทอมแรกที่เข้าศึกษา 

• ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.25 ในเทอมที่ 2 ที่เข้าศึกษา 

• ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 (ยกเว้นนักศึกษาที่เร่ิมเข้าศึกษาใน  

         2  เทอมแรก) 

• ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในเทอมถัดไป หลังจากรอพินิจครั้งท่ี 1 

• ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ในเทอมถัดไป หลังจากรอพินิจครั้งที่ 2 

• ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ในเทอมถัดไป หลังจากรอพินิจครั้งท่ี 3 

 

 

 

การพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา 



• รายละเอียดแนะน าหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (website คณะฯ)  
http://webagro.psu.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=124&Itemid=15 
 

• และรายละเอียดคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี (website มหาวิทยาลัย) 
http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/ 

 
 

http://webagro.psu.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=15
http://webagro.psu.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=15
http://webagro.psu.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=15
http://webagro.psu.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=15
http://webagro.psu.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=15
http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/


        

 

ขอบคุณค่ะ 


