
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ ่
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สารบัญ 

             เร่ือง  หน้า 

หมวดที่ 1  ขอ้มูลทั่วไป 
1) รหัสและชื่อหลักสูตร 5 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 5 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 5 
4) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 5 
5) รูปแบบของหลักสูตร 6 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 7 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพ แผนพัฒนาปรับปรุงและมาตรฐาน 7 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 7 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 9 
10) สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 9 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นทีต่้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 9 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา 11 

/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 12         

หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 23 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 25 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 26 
2) การด าเนินการหลักสูตร 26 
3) หลักสูตรและอาจารย์ 30 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 119 

หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 126 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 129 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  / มคอ.1  / มาตรฐานวิชาชีพ 131 
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สารบัญ (ต่อ) 

 เร่ือง      หน้า 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/

วิธีการวัดและการประเมินผล 132 
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

 สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 137 
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 150 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 151 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 151 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 152 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 153 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 154 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 155 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสตูร 
1) การก ากับมาตรฐาน 157 
2) บัณฑิต 158 
3) นักศึกษา 159 
4) อาจารย์ 160 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 162 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 165 
7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 165 

หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 167 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 168 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 168 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 168 
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ภาคผนวก 

เร่ือง หน้า 
ก การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

ก-1 กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

171 

ก-2 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

197 

ก-3 ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill 198 
 ก-4 ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 207 
ข ข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

ข-1 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่
สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

214 

ข-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : 
WIL) 

235 

 ข-3 ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 237 
ค ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกคน  
240 

ง ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 259 
จ เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

จ-1 เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 267 
 จ-2 เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 269 
ฉ เอกสารข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  286 
ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต พ.ศ.2563 
312 

ซ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  330 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร     25500101106104
ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Food Industrial Technology and  

Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร) 

 ชื่อย่อ  : วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร) 
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Food Industrial Technology and Management) 

 ชื่อย่อ  : B.Sc. (Food Industrial Technology and Management) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
141 หนว่ยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา  
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 

5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

➢ ชื่อหน่วยงาน 
1) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด*
3) บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)
4) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน)*
5) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
6) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค)
7) บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จ ากัด

➢ รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
- การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ (CWIE) ได้แก่ การฝึกงาน

เฉพาะต าแหน่งในสภาพการท างานจริง (Practicum) การฝึกปฏิบัติจริง
ภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course internship) เป็นต้น 

- การดูงานในสถานประกอบการ  
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- อาจารย์พิเศษ และวิทยากร 
- ร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและร่วมออกแบบหลักสูตร* 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษาที่

จบ 

ชื่อหลักสูตรที่
จบการศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

1  อาจารย์ นางสาวกันยา อัครอารีย์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2546 
2542 

2  อาจารย์ นางสาวมณฑิรา  เอียดเสน ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2547 
2541 

3  อาจารย์ นางสาวดาริกา  อวะภาค ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

วท.ม. 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.ธรรมศาสตร์ 

2554 

2549 

4*  นายก าธร  แซ่อ้ึง 
(บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด) 

ปริญญาตรี วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2545 

5*  นายวัชระ แสงสว่าง   
(บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด 
(มหาชน)) 

ปริญญาตรี วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2542 

 หมายเหตุ  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ 4 และ 5 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ. ศ. 2558 ในข้อ 10.2.2 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนการ

สอนในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในระบบอาหารที่มีความร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1     สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก (Global Mega Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การแข่งขันรุนแรงมากข้ึน และการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกทั้งในด้านการค้า การตลาด และ
การกระจายสินค้าอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากข้ึนโดยเฉพาะสินค้าอาหาร นอกจากนี้ ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 ซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Technology) และเทคโนโลยี
ดิ จิทั ล  (Digital Technology) มาใช้ป ระโยชน์ ใน ระบบอาหาร (Food System) มากขึ้ น  อาทิ  การใช้
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติในการกระบวนการผลิตอาหารเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและการทดแทนแรงงานที่ไม่
ต้องใช้ทักษะที่ซับซ้อนในการผลิตสินค้า การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือก าหนดทิศทางของธุรกิจที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างเฉพาะเจาะจง การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบอาหารผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาทิ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และบล็อกเชน (Blockchain) ร่วมกับบุคลากรที่มีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงที่ผลกระทบในวงกว้างของเทคโนโลยี และพลวัตของโลกซึ่งมีความผันผวน 
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีความไม่แน่นอน มีความซับซ้อน และมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน (VUCA World) องค์กร
ธุรกิจต่างๆ ในระบบอาหาร ต้องรับแรงกดดันและเผชิญความเสี่ยงต่อความอยู่รอด การปรับตัวขององค์กรและ
แผนการด าเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้องค์กรต้องการแรงงานที่มีทักษะในการท างานที่มีจุดแข็ง
อย่างแตกต่าง บุคลากรต้องเรียนรู้เพ่ือปรับตัว (Learning Agility) ในการท างานในสภาวะที่โลกมีความผันผวน ไม่
แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือสูง (VUCA World) และต้องมีความสามารถในการฟ้ืนตัว (Resilience) ได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อต้องเผชิญอุปสรรค การเปลี่ยนแปลง หรือแรงกดดัน 

ระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งคือ ระบบอาหารที่ให้ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการแก่ทุกคนในมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยระบบอาหารยั่งยืนเป็นหัวใจส าคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ก าหนดแผนการพัฒนาโลกเพ่ือความยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือขจัดความยากจนให้หมดไป พร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซึ่งประเทศไทยได้
ก าหนดเป็นนโยบายของประเทศและด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ 
ประเทศไทยได้มีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมตามโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า BCG 
Model ที่ค านึงถึงความมั่งคงทางอาหาร การเพ่ิมมูลค่าจากการผลิตด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รวมถึงการยกระดับผู้ประกอบการในระบบอาหารของประเทศ โดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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นวัตกรรมไปยกระดับผลิตภาพของผู้ผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและนวัตกรรมทางการจัดการ  เพ่ือลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างผลิตภาพ ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2562-2580) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์เชงินโยบาย      
Thailand 4.0 ที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมให้มีรายได้สูงขึ้น ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใน 

การขับเคลื่อนซึ่งได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ  (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรม 

ใหม่ (New S-Curve) โดยมีอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็น 1 ใน 5 ของ First S-Curve ที่จะส่งเสรมิพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ตอ่ยอดสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร ที่จะเป็นกลไกส าคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต รวมถึง 
กรอบแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มีองค์ประกอบการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลติอาหารเดิมของไทยซึ่งมีศักยภาพส าคัญที่เป็น       

รูปแบบของการท างานอย่างอัจฉริยะ เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ใน 

กระบวนการผลิตสินค้าอาหาร การใช้คอมพวิเตอร์วิทศัน์ในการตรวจสอบคุณภาพ หุ่นยนต์แขนกลในการผลิต การ 
น าข้อมูลที่หลากหลายมาบูรณาการและวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการท างานได้อย่างรวดเรว็ถูกต้อง 
แม่นย า เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและเสริมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย ดังนั้นจึง 
จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะทั้งดา้นความรู้และทักษะในการบริหารจัดการระบบอาหารอย่างมี 
ประสิทธภิาพ มีความสามารถในการปรับตัวและจัดการตนเองในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนตลอดเวลา 
เพื่อรองรับการปรับเข้าสู่วิถีใหม่ส าหรับการประกอบอาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระบบอาหาร  

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการขยายตัวของจ านวนประชากรโลกมีผลต่อความต้องการสินค้าอาหารเพ่ิมมากขึ้น อย่าง ไรก็

ตามโครงสร้างประชากรโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) การมีโครงสร้างประชากรเป็นสังคมสูงวัย จะท าให้จ านวนวัย
แรงงานลดลง ท าให้องค์กรต้องปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะที่หลากหลาย
สูงขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของประชากรรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคคลรุ่นใหม่ต้องการอิสระ
และความยืดหยุ่นในการท างานสูง รวมถึงความเป็นผู้ประกอบการ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีใหม่ 
(New Normal) เป็นแนวทางที่ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การท างาน การด าเนินชีวิต และการบริโภคสินค้าอาหาร จากผลกระทบดังกล่าว ความต้องการสินค้าอาหารที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร เป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระบบอาหาร
ต้องบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเฉพาะเจาะจงและมี
หลากหลายตามกลุ่มสังคม วัฒนธรรม และช่วงอายุ 
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นอกจากนี้ ในยุคที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความซับซ้อนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ได้ส่งผลกระทบให้ทัศนคติ และพฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชากรมีการปรับเปลี่ยนแตกต่างกัน
ออกไป โดยมีการท างานผ่านอินเทอร์เน็ตและมีสังคมออนไลน์มากขึ้น ประชากรเปิดกว้างและยืดหยุ่นมากขึ้นใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือรองรับสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จ าเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรที่มียอมรับ ปรับตัว และท างานร่วมกับคนที่แตกต่างได้ มีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือสูง (VUCA World)  มีความยืดหยุ่นในการท างาน 
และไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค รวมถึงมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท าให้ต้องมีการ

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในเชิงรุกเพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้มีความ
ทันสมัย และปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : 
OBE) ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการประกอบธุรกิ จ 
มีความพร้อมในการท างานในสายอาชีพในระบบอาหาร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Data Analytics for Decision Making)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) รวมถึง ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skill) เป็นต้น โดยปรับให้มีรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) และการคาดการณ์ (Foresight) ส าหรับธุรกิจในระบบอาหาร นอกจากนี้ ยังจัด
ให้มีการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) เพ่ือให้บุคลากรที่ประกอบอาชีพในระบบอาหารมีโอกาสมาเรียน
เพ่ือการพัฒนาตนเองและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในรูปแบบ Reskill, Upskill และ New skill ซึ่งเป็นการ
พัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับ
ภาคปฏิบัติ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การ
ปฏิบัติงานได้จริง มีความสามารถเรียนรู้เพ่ือปรับตัวในการท างาน มีความสามารถในการฟ้ืนตัวในการท างาน
เมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรรค มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ ซึ่งมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ การสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของภาคใต้ และการผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน การพัฒนา
หลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ส าหรับการปฏิบัติงานในระบบอาหารและ
การเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระบบอาหาร ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของภูมิภาค โดยบูรณา
การการวิจัยและการบริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานและประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ์ปฏิบัติสู่การสอน เพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต และ
การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education : CWIE) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
บทบาทอย่างใกล้ชิดในการร่วมจัดการศึกษาในลักษณะที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้น าทางวิชาการและเป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3  รายวิชา คือ
001-102   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 

(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 

(Idea to Entrepreneurship) 
003-001  ผู้น าจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3((3)-0-6) 

(Volunteer Leader for Sustainable Community Development) 
2) คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ

388-100   สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
(Health for All) 

3) คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จ านวน  1 รายวิชา คือ
895-001   พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 

(Good Citizens) 
4) สถาบันสันติศึกษา จ านวน 1 รายวิชา คือ

950-102  ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
(Happy and Peaceful Life)  
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5) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 13 รายวิชา คือ
315-100    ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 

(The Art of Computing) 
315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 

(Introduction to Intellectual Property) 
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต    2((2)-0-4) 

(Life in the Future) 
315-202   การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 

(Thinking and Reasoning) 
315-203  กุญแจไขธรรมชาติ       2((2)-0-4) 

(Key to Nature)  
  336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) 

(Smart Eating and Being Healthy) 
  336-215  ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ   2((2)-0-4) 

(Safety Life from Toxic Substances) 
  336-216  ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4) 

(Drug and Health)  
340-103  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 2((2)-0-4) 

(Applied Science for Life) 
340-151   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

  (Science and Technology in Daily Life) 
340-162    สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 

(The Aesthetic in Photography) 
345-104   รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 

(Digital Technology Literacy) 
348-103   การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี   2((2)-0-4) 

(Applied nanotechnology)  
6) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายวิชา คือ

  820-100  รักษ์โลก รักษ์เรา  2((2)-0-4) 
(Save Earth Save Us) 

  820-200  เมื่อทะเลปั่นป่วน    2((2)-0-4) 
(Disrupted Sea) 
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7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  3  รายวิชา คือ
  200-103   ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 

(Modern Life for Green Love)   
  200-107   การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิตัล 2((2)-0-4) 

(Internet of Thing for Digital Life) 
  200-108   โมบาและการพัฒนากลยุทธ์   2((2)-0-4) 

(MOBA and Strategy Development)        
8) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 6  รายวิชา คือ

 472-113   ดาบสองคม 2((2)-0-4) 
(Black and White) 

 472-114   กบนอกกะลา   2((2)-0-4) 
(Creative Thinking) 

 472-115   ฉันต้องรอด   2((2)-0-4) 
(Survival 101)        

 472-116   ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* 1((1)-0-2) 
(Local Arts and Fabric) 

 472-117   สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 1((1)-0-2) 
(Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 

 472-118   เงินในกระเป๋า*   2((2)-0-4) 
(Pocket Money) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9) สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กัลยาณิวัฒนา จ านวน  1 รายวิชา คือ

  061-001   ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
(Aesthetics of Thai Dance)         

10) วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน  25  รายวิชา คือ
142-111    ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ* 2((2)-0-4) 

(English Booster) 
142-112   อังกฤษออนแอร์*  2((2)-0-4) 

(English On Air) 
142-115   ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ* 1((1)-0-2) 

  (English for Basic IT) 
142-116   อังกฤษจริตจะก้าน* 1((1)-0-2) 

  (English Pronunciation) 
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142-121   โลกแห่งอนาคต* 2((2)-0-4) 
  (The Future Earth) 

142-124   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์* 2((2)-0-4) 
  (Creative Problem Solving) 

142-129   คิดไปข้างหน้า* 2((2)-0-4) 
  (Organic Thinking) 

142-135   พับเพียบเรียบร้อย* 1((1)-0-2) 
  (Paper Craft) 

142-136   ปั้นดินให้เป็นดาว* 1((1)-0-2) 
  (Sculpture) 

142-137   ใครๆ ก็วาดได้* 1((1)-0-2) 
  (Everyone Can Draw) 

142-138    มนต์รักเสียงดนตรี* 1((1)-0-2) 
(The Sound of Musics) 

142-139    ท่องโลกศิลปะ* 1((1)-0-2) 
(Through The World of Art) 

142-211    อังกฤษกันทุกวัน* 2((2)-0-4) 
(English Everyday) 

142-212   ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล* 2((1)-2-3) 
(English for Personality Development) 

 142-214   ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง* 1((1)-0-2) 
(Media Language and Art of Storytelling) 

142-224   สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ* 1((1)-0-2) 
(Creative Medias for Academic Presentation) 

 142-225   ปัจจัยที่ 5* 2((2)-0-4) 
(The 5th need) 

 142-226    การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 
ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร* 
(Creative Presentation Design for Conference and Communication) 

142-227    ท าเงินด้วย Youtube* 1((1)-0-2) 
(Youtube Marketing and Viral Videography) 

142-228    การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์* 1((1)-0-2) 
(Basic (Product Design Branding) 
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142-229    การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์* 1((1)-0-2) 
(Online Advertising Management) 

142-234   โลกสวย*  1((1)-0-2) 
(Life is Beautiful) 

142-237    ดีไซน์เนอร์ชุดด า*  1((1)-0-2) 
(The Designers and Their Black Attires) 

142-238    ตะลอนทัวร์*  2((2)-0-4) 
(Learn to Roam) 

142-239    ศิลปะการด าเนินชีวิต*   3((3)-0-6) 
(Art of Living) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
11) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 4   รายวิชา คือ

  874-192   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
(Law relating to Occupations and Everyday Life) 

  874-193   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4) 
    (General Principles of Law and Judicial Process) 

  874-194  ภาษีอากรกับชีวิต  2((2)-0-4) 
   (Taxation and Life)  

  874-195   สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4)            
(Human Rights and Citizenship) 

12) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 92   รายวิชา คือ
  890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

 (Essential English) 
       890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

 (Everyday English) 
890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 

(English on the Go) 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 

(English in the Digital World) 
890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) 

(English for Academic Success) 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

(Improving English Writing Skills) 
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890-011  อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
(Reading All Around) 

890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 
(Strategic Reading for Greater Comprehension)  

890-013  อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  2((2)-0-4) 
(Better Academic Texts Readers) 

890-014  ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
(English Pronunciation through Songs) 

890-015  ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
(English Grammar for Real Life Communication) 

890-020  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
(English Conversation) 

890-021  ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
(From Listening to Speaking English) 

890-022  การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
(Presentations and Public Speaking in English) 

890-023  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
(Learning English Through Cultures) 

890-024  รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
(Creating English Short Films) 

890-025  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
(Study Skills in English for Higher Studies) 

890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
(Reading to Write in English) 

890-027  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
(Academic Reading and Writing in English)   

890-030  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
(English Communication for Business) 

890-031  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
(English in the Workplace) 

890-032  ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
(English for Travelers) 

890-033  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
(English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 
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890-040  การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
(Writing for Job Application) 

890-041  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) 
(English for Job Interview) 

890-050  แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4) 
(Google Translate Me) 

890-060  ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
(English Twenty-Four/Seven) 

890-061  ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
(English for Digital Literacy)  

890-070  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  2((2)-0-4)  
(Winning English Test for Employment) 

890-071  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
(Winning English Test for Higher Studies) 

891-010  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
(Basic Japanese) 

891-011  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
(Japanese Conversation in Daily Life) 

891-012  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน   2((2)-0-4) 
(Japanese Conversation in the Workplace) 

891-020  ภาษาจีนเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
(Basic Chinese) 

891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
(Chinese Conversation in Daily Life) 

891-022  สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
(Chinese Conversation in the Workplace) 

891-030  ภาษามลายูเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
(Basic Malay) 

891-031  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
(Malay Conversation in Daily Life)   

891-032  สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว  2((2)-0-4) 
(Malay Conversation for Tourism)   

891-040  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
(Basic Korean) 



19 

891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
(Korean Conversation in Daily Life) 

891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
(Korean Conversation in the Workplace) 

891-050  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
(Basic German) 

895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
  (Thinking and Predictable Behavior) 

  895-011  การคิดเพ่ือสร้างสุข 2((2)-0-4) 
   (Cultivating Happiness through Positivity) 

  895-012  การคิดเชิงบวก  2((2)-0-4) 
   (Positive Thinking) 

895-020  ขิมไทย  1((1)-0-2) 
     (Thai Khim) 

895-021  ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
    (Singing, Playing, Dancing) 

895-022  จังหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
        (Rhythm and Song) 

895-023  กีตาร์   1((1)-0-2) 
      (Guitar) 

895-024  อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 
     (Ukulele) 

895-025  ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 
(Harmonica) 

895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
        (Drama and Self-reflection) 

895-027  อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
 (Appreciation in Thai Language) 

895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์   1((1)-0-2) 
(Creative Drawing) 

895-030  ว่ายน้ า  1((1)-0-2) 
(Swimming) 

895-031  เทนนิส   1((1)-0-2) 
(Tennis) 



20 

895-032  บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
(Basketball) 

895-033  กรีฑา   1((1)-0-2) 
(Track and Field) 

895-034  ลีลาศ   1((1)-0-2) 
     (Social Dance) 

895-035  เปตอง  1((1)-0-2) 
(Petanque) 

895-036  ค่ายพักแรม  1((1)-0-2) 
 (Camping) 

895-037  แบดมินตัน  1((1)-0-2) 
(Badminton) 

895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
(Table Tennis) 

895-039  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
(Exercise for Health) 

895-040  จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) 
(Psychology of Love) 

895-041  ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4) 
(Ethical Philosophy) 

895-042  ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
(Art of Communication in Thai Language in the 21st Century) 

895-043  การใช้ภาษาไทย  2((2)-0-4) 
(Thai Usage) 

895-044  ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
(Contemporary Thai Language) 

895-045  ทักษะการสื่อสาร  2((2)-0-4) 
(Communication Skills) 

895-046  ความคิดและการสื่อสาร  2((2)-0-4) 
(Thoughts and Communication) 

895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) 
(History in Movies) 

895-048  การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4) 
(Drawing and Painting) 
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895-049  ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) 
(Art for Happiness) 

895-050  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
(Arts in Multicultural Society) 

895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   2((2)-0-4) 
(Contemporary Arts and Culture) 

895-052  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์*  2((2)-0-4) 
(Creative Tourism) 

895-053  การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา* 2((2)-0-4) 
(Volunteer tourism) 

895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
(Learning through Backpacking Trips) 

895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก  2((2)-0-4) 
(World Heritage Journey) 

895-056  สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
(Songkhla Studies) 

895-057  ดนตรีไทย   2((2)-0-4) 
(Thai Classical Music) 

895-058  สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4) 
(Thai Music Art) 

895-059  ดนตรีตะวันตก   2((2)-0-4) 
(Western Music) 

895-060  การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
(Physical Education and Recreation) 

895-061  ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
 (Fit and Firm) 

895-062  ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 
(Active Lifestyle) 

895-063  อ้วนได้ก็ผอมได้   2((2)-0-4) 
(Fat to Fit) 

895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
(Wisdom of Living) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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13) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ
001-131  สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 

(Healthy  Body  and  Mind) 
14) คณะการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 รายวิชา คือ

190-404  ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
(Natural Therapy) 

15) ศูนย์อาเซียนศึกษา จ านวน 1 รายวิชา คือ
001-101  อาเซียนศึกษา  2((2)-0-4) 

(ASEAN Studies) 
16) คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 2 รายวิชา คือ

859-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
(Benefit of Mankinds) 

859-111  อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
(Introductory Agro-Industry) 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 

   จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 
857-321 การวางแผนการทดลองส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6) 

(Experimental Designs for Agro-Industry) 
  857-325  การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร  3((3)-0-6) 

(Quality Assurance in Agro-Industry) 
  857-413  การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6) 

(Plant Management in Agro-Industry) 

13.3  การบริหารจัดการ 
13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายรายวิชา 
13.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
13.3.3 ติดตามและประเมินผลทุกปีการศึกษา 
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หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร มุ่งผลิตบัณฑิตที่

บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับการออกแบบและ
ปรับปรุงงานที่มีความซับซ้อนในระบบอาหารได้ รวมถึงสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในระบบอาหาร มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรียนรู้เพ่ือปรับตัวในสภาวะการท างานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จัดการ
ตนเองเพ่ือท างานส าเร็จตามเป้าหมาย มีความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบ มีจรรยาบรรณ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนา
การนิยม (Progressivism) ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  
ระบบอาหาร (Food System) ครอบคลุมและเชื่อมโยงกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหาร ทั้งการ
เพาะปลูก การรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าอาหาร การกระจายสินค้า การบริโภค และการ
ก าจัดสินค้าอาหาร จะเห็นได้ว่า ในระบบอาหาร มีองค์ประกอบที่หลากหลายและระดับองค์กรที่แตกต่างกัน ทั้ง
องค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากการสร้างมูลค่าเพ่ิม และยกระดับผลิต
ภาพในระบบอาหาร ในการจัดการระบบอาหารยังต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นั่นคือ ความมั่นคงด้าน
อาหารและโภชนาการแก่ทุกคนในทุกมิติ โดยให้มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ มีประโยชน์ต่อสังคม และ มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของประเทศไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมตามโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือที่
เรียกว่า BCG Model ทีค่ านึงถึงการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการจัดการไปยกระดับผลิตภาพ
ของผู้ประกอบการในระบบอาหารของประเทศ เพ่ือลดต้นทุนและสร้างผลิตภาพ ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และการเติบโตทางเศรษฐกิจน าพาประเทศไปสู่ “Thailand 4.0” จึงจ าเป็นต้อง
มีการเตรียมและพัฒนาก าลังคนให้เหมาะสมกับองค์กรในทุกระดับและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร  

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างก้าวกระโดดในระบบอาหารโดยเฉพาะความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Technology) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ไม่
ว่าจะเป็นการใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพ
ทั้งในการผลิตและการให้บริการ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการก าหนดทิศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร 
เพ่ือให้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจง ส่งผลให้การน าข้อมูลที่หลากหลายมา
วิเคราะห์ (Data Analytic) เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจในการท างานในระบบอาหารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
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และทันเวลา นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) รวมถึงการ
เผชิญกับวิกฤตอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้รูปแบบการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ
ปกติในรูปแบบใหม่ (New normal) ผู้บริโภคซึ่งมีความหลากหลายตามกลุ่มสังคมและช่วงอายุ มีความต้องการ
สินค้าที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในสถานการณ์ของโลกและของประเทศไทยที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน มีความซับซ้อน และคลุมเครือสูง (VUCA World) ท าให้องค์กรต้องเรียนรู้
เพ่ือปรับตัวในการด าเนินธุรกิจในระบบอาหาร ในขณะเดียวกันต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถฟ้ืนตัวเมื่อเจอ
ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้มีความต้องการทักษะแรงงานที่มีสมรรถนะใหม่เพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็น การจัดการตนเอง การท างานร่วมกับคนที่แตกต่างกัน ความยืดหยุ่น และทักษะการคิดต่างๆ ทั้งในด้านการคิด
สร้างสรรค์ การคิดแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมก าลังคนที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะบุคคลทั้งด้านความรู้ และทักษะ
ในการจัดการระบบอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการด าเนินธุรกิจ การพัฒนา
และยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และรองรับการปรับเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย (Hi-Value and Sustainable Thailand)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี 2544 โดยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มีทักษะวิชาชีพพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรเชิงรุกที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะ
เพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการ 
และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือออกแบบงานและปรับปรุงงานที่มีความซับซ้อนในระบบอาหาร รวมถึงมีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ซึ่งสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริง 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการท างานในระบบอาหารได้อย่างมืออาชีพ
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระบบอาหาร
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนางานในระบบอาหารได้อย่าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้

สภาวะที่โลกมีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือสูง (VUCA World)
6) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การสร้างทีมอาจารย์ผู้สอนที่มี
ศักยภาพสูง (ทั้งอาจารย์ประจ า
และอาจารย์พิเศษ) 

- การสร้างความร่วมมือ การจัดการเรียน
การสอน กับหน่วยงาน/สถาบัน ทั้ง
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
จัดหาทีมอาจารย์พิเศษที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
- การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าให้
มีความรู้/ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

- จ านวนหน่วยงาน/สถาบันความ
ร่วมมือ ทั้งในรูปแบบ MOU, MOA 
และ/หรือ อ่ืนๆ 
- จ านวนกิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ประจ า 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการใช้
กระบวนการเรียนของตนเอง
ส าหรับท าความเข้าใจ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ 
ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไป 
(Learning Agility) 

- จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ 
- ปรับปรุงระบบการวัดและการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
- การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้  
(Learning Ecosystem) ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในโลกอนาคต 

- จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
- จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านผลการ
สอบเทียบภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 
- รายละเอียดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้าน Learning Agility 
- ผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วาด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จํานวน 8 สัปดาห หรือไมเกิน 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษา 

ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
ภาคการศึกษาที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 2  
ภาคฤดูร้อน  

เดือนมิถุนายน  – เดือนกันยายน 
เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หรือเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือ
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้ข้อก าหนดของ คณะอุตสาหกรรมเกษต ร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1) ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาและในการท างาน ในวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่อนข้างต่ า
2) ความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเองในการศึกษาและในการท างาน ค่อนข้างต่ า
3) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข/ทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในการศึกษาและ

ในการท างานค่อนข้างต่ำ

4) ความสามารถในการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยังไม่มีประสิทธิภาพ
5) ความสามารถในการสื่อสารในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยังไม่มีประสิทธิภาพ
6) ความเข้าใจในหลักสูตรที่จะเรียน ยังมีน้อย
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    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) การปรับเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยก าหนดคะแนนขั้นต่ า

ในกลุ่มรายวิชาต่างๆ ในแต่ละรอบคัดเลือก
2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
3) การจัดระบบให้ค าปรึกษาผู้เรียนผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือติดตามนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือเฝ้า

ระวังและติดตามผลการเรียน ตลอดจนปัญหาของนักศึกษา
4) การจัดปฐมนิเทศและการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการให้ค าปรึกษา การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา แนวทางการเรียน
ในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และความ
พร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

5) การจัดประชุม/การนัดพบนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือติดตาม
นักศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็น/ผลสะท้อนกลับจากนักศึกษา

6) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ และทักษะการคิดวิเคราะห์
7) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะคอมพิวเตอร์
8) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ
9) นักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (O-NET) ที่

มีระดับคะแนน 0-30 คะแนน ต้องลงทะเบียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
10) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่องทางต่างๆและการแนะน าหลักสูตรให้กับอาจารย์แนะแนวและ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ส าหรับการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรและ
เข้าศึกษาต่อ

11) การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรให้กับนักเรียนในการสัมภาษณ์เพ่ือรับเข้าศึกษาต่อ เพ่ือให้นักเรียน
รับทราบข้อมูลส าหรับการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรและเข้าศึกษาต่อ

   2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ   5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปีที่ 1  40 40 40 40 40 
ปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ปีที่ 3 - - 40 40 40 
ปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - - - 40 40 
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  2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

ค่าลงทะเบียน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0 

รวมรายรับ 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,805,400 1,893,900 1,986,800 2,084,300 2,186,700 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  (ไม่รวม 3) 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 2,205,400 2,693,900 3,186,800 3,684,300 3,786,700 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก) + (ข) 2,305,400 2,793,900 3,286,800 3,784,300 3,886,700 

จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/คน/ปี 57,635 34,924 27,390 23,652 24,292 
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2.7 ระบบจัดการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ แบบการเรียนออนไลน์ แบบการเรียนในสถานประกอบการ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า ด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต พ.ศ.2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีประเภท
ของ CWIE ดังนี้  คือ การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience) หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง (Placement or Practicum) และการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course 
Internship)  

2) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL)
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจ
ศึกษา การท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 53.3 ของรายวิชา
ในหลักสูตร 

3) หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4) หลักสูตรก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์
3.1 หลักสูตร

3.1.1   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  141   หน่วยกิต 
3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
สาระที่ 1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 2  ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต  
สาระที่ 3  การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
สาระที่ 4  การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 

4.1 การอยู่อย่างรู้เท่ากัน 2 หน่วยกิต 
4.2 การรู้ดิจิทัล 2 หน่วยกิต 

สาระที่ 5  การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
5.1 การคิดเชิงระบบ  2 หน่วยกิต 
5.2 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 หน่วยกิต 

สาระที่ 6  ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 7  สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
รายวิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
3) กลุ่มวิชาชีพ

 4 หน่วยกิต   
43 หน่วยกิต   
52 หน่วยกิต 

4) กลุ่มวิชาชีพเลือก  6 หน่วยกิต   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
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3.1.3   รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา(Module) 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต 
สาระท่ี 1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   บังคับ  จ านวน 4 หน่วยกิต 
001-102   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน      2((2)-0-4) 

   (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
003-001   ผู้น าจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน*    3((3)-0-6) 

   (Volunteer Leader for Sustainable Community Development) 
388-100   สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์         1((1)-0-2) 

(Health for All) 
859-101   ประโยชน์เพื่อนมนุษย์       1((1)-0-2) 

(Benefit of Mankinds) 
หมายเหตุ : * เทียบเท่ากับรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนและรายวิชาประโยชน์
เพ่ือนมนุษย์   

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  บังคับ  จ านวน  5 หน่วยกิต 
2.1  ความเป็นพลเมือง บังคับ 2 หน่วยกิต 
895-001   พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 

(Good Citizens) 
2.2  ชีวิตที่สันติ   บังคับ 3 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
142-239   ศิลปะการด าเนินชีวิต* 3((3)-0-6) 

   (Art of Living)  
950-102   ชีวิตที่ดี        3((3)-0-6) 

   (Happy and Peaceful Life)  
* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ   บังคับ  จ านวน 1 หน่วยกิต 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2) 

    (Idea to Entrepreneurship) 
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สาระท่ี 4  การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล บังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต 
4.1 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  บังคับ   2  หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
142-121   โลกแห่งอนาคต* 2((2)-0-4) 

   (The Future Earth) 
200-103   ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4)

   (Modern Life for Green Love) 
315-201   ชีวิตแห่งอนาคต    2((2)-0-4) 

    (Life in the Future) 
472-115   ฉันต้องรอด*  2((2)-0-4) 

        (Survival 101)    
820-100   รักษ์โลก รักษ์เรา 2((2)-0-4) 

   (Save Earth Save Us) 
820-200   เมื่อทะเลปั่นป่วน   2((2)-0-4) 

    (Disrupted Sea)   
* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

4.2 การรู้ดิจิทัล  บังคับ 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
142-225   ปัจจัยที่ 5 *  2((2)-0-4) 

   (The 5th Need) 
200-107   การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล  2((2)-0-4) 

   (Internet of Thing for Digital Life) 
345-104   รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล    2((2)-0-4) 

   (Digital Technology Literacy)  
472-113   ดาบสองคม *   2((2)-0-4) 

   (Black and White) 
* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต 
5.1 การคิดเชิงระบบ    บังคับ 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
142-124   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ *   2((2)-0-4) 

    (Creative Problem Solving) 
200-108   โมบาและการพัฒนากลยุทธ์   2((2)-0-4)  

   (MOBA and Strategy Development) 
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315-202   การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
   (Thinking and Reasoning) 

472-114   กบนอกกะลา *  2((2)-0-4) 
   (Creative Thinking) 

895-011   การคิดเพ่ือสร้างสุข  2((2)-0-4) 
   (Cultivating Happiness through Positivity) 

895-012   การคิดเชิงบวก  2((2)-0-4) 
   (Positive Thinking) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

5.2 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
142-129   คิดไปข้างหน้า * 2((2)-0-4) 

   (Organic Thinking) 
315-100   ค านวณศิลป์    2((2)-0-4) 

   (The Art of Computing)  
472-118   เงินในกระเป๋า *   2((2)-0-4) 

   (Pocket Money) 
895-010   การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 

   (Thinking and Predictable Behavior) 
* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร บังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
890-001   สรรสาระภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 

   (Essential English) 
890-002   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     2((2)-0-4) 

   (Everyday English) 
890-003   ภาษาอังกฤษพร้อมใช้      2((2)-0-4) 

   (English on the Go) 
890-004   ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล      2((2)-0-4) 

   (English in the Digital World) 
890-005   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     2((2)-0-4) 

   (English for Academic Success) 
(หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยอิงตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
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*คณะต้นสังกัดที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Intensive course กับคณะศิลปศาสตร์ 
(คะแนน O-NET 0-30) ให้ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ จ านวน 2((2)-0-4) 
หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม (Audit) และมีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S 
(ผลการเรียนเป็นที่พอใจ) และสัญลักษณ์ U (ผลการเรียนไม่เป็นที่พอใจ) ในภาคการศึกษาที่ 1 ที่เริ่มเข้า
ศึกษาปีนั้นๆ ทั้งนี้ผลการศึกษา รายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
ไม่ถือเป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และจะไม่ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcipt) 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
061-001   ความงามของนาฏศิลป์ไทย        1((1)-0-2) 

   (Aesthetics of Thai Dance)        
142-234   โลกสวย*       1((1)-0-2) 

   (Life is Beautiful) 
142-135   พับเพียบเรียบร้อย*      1((1)-0-2) 

   (Paper Craft) 
142-136   ปั้นดินให้เป็นดาว*      1((1)-0-2) 

   (Sculpture)    
142-137   ใครๆ ก็วาดได้*      1((1)-0-2) 

   (Everyone Can Draw) 
142-138   มนต์รักเสียงดนตรี*      1((1)-0-2) 

   (The Sound of Musics) 
142-139   ท่องโลกศิลปะ*      1((1)-0-2) 

   (Through The World of Art) 
142-237   ดีไซน์เนอร์ชุดด า*      1((1)-0-2) 

   (The Designers and Their Black Attires) 
340-162   สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ      1((1)-0-2) 

   (The Aesthetic in Photography) 
472-116   ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น*     1((1)-0-2) 

   (Local Arts and Fabric) 
472-117   สุขภาพดี ชีวีมีสุข*      1((1)-0-2) 

   (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 
895-020   ขิมไทย       1((1)-0-2) 

   (Thai Khim) 
895-021   ร้อง เล่น เต้นร า      1((1)-0-2) 

   (Singing, Playing, Dancing) 
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895-022   จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
   (Rhythm and Song) 

895-023   กีตาร์  1((1)-0-2) 
   (Guitar) 

895-024   อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
   (Ukulele) 

895-025   ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 
   (Harmonica) 

895-026   ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
   (Drama and Self-reflection) 

895-027   อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
   (Appreciation in Thai Language) 

895-028   การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
   (Creative Drawing) 

895-030   ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
   (Swimming) 

895-031   เทนนิส  1((1)-0-2) 
   (Tennis) 

895-032   บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
   (Basketball) 

895-033   กรีฑา 1((1)-0-2) 
   (Track and Field) 

895-034   ลีลาศ  1((1)-0-2) 
   (Social Dance) 

895-035   เปตอง 1((1)-0-2) 
   (Petanque) 

895-036   ค่ายพักแรม  1((1)-0-2) 
   (Camping) 

895-037   แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
   (Badminton) 

895-038   เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
   (Table Tennis) 

895-039   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
   (Exercise for Health) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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รายวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป   บังคับ 6  หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
001-101   อาเซียนศึกษา        2((2)-0-4) 

        (ASEAN Studies)  
001-131   สุขภาวะกายและจิต        2((2)-0-4) 

   (Healthy  Body  and  Mind) 
142-111   ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ*       2((2)-0-4) 

   (English Booster) 
142-112   อังกฤษออนแอร์*       2((2)-0-4) 

   (English On Air) 
142-115   ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ*  1((1)-0-2) 

   (English for Basic IT) 
142-116   อังกฤษจริตจะก้าน*      1((1)-0-2) 

   (English Pronunciation) 
142-211   อังกฤษกันทุกวัน*       2((2)-0-4) 

   (English Everyday) 
142-212   ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล*   2((1)-2-3) 

   (English for Personality Development) 
142-214   ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง*    1((1)-0-2) 

   (Media Language and Art of Storytelling) 
142-224   สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ*   1((1)-0-2) 

   (Creative Medias for Academic Presentation) 
142-226   การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์   1((1)-0-2)

   ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร* 
   (Creative Presentation Design for Conference and Communication) 

142-227   ท าเงินด้วย Youtube*      1((1)-0-2) 
   (Youtube Marketing and Viral Videography) 

142-228   การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์*   1((1)-0-2) 
   (Basic (Product Design Branding) 

142-229   การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์*     1((1)-0-2) 
   (Online Advertising Management) 

142-238   ตะลอนทัวร์*       2((2)-0-4) 
   (Learn to Roam) 

190-404   ธรรมชาติบ าบัด       2((2)-0-4) 
   (Natural Therapy) 



37 

315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา     2((2)-0-4) 
   (Introduction to Intellectual Property) 

332-100   กุญแจไขธรรมชาติ                          2((2)-0-4) 
   (Key to Nature)       

336-214   กินดี ชีวิตดี          2((2)-0-4) 
   (Smart Eating and Being Healthy)  

336-215   ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ       2((2)-0-4) 
   (Safety Life from Toxic Substances)  

336-216   ยาและสุขภาพ         2((2)-0-4) 
   (Drug and Health)   

348-103   การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี       2((2)-0-4) 
   (Applied nanotechnology)   

340-103   วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต       2((2)-0-4) 
   (Applied Science for Life) 

340-151   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน    2((2)-0-4) 
   (Science and Technology in Daily Life) 

472-106   แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออย่างมืออาชีพ   2((2)-0-4) 
       (Growth Mindset for Professional Presenter)   

874-192   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
   (Law relating to Occupations and Everyday Life) 

874-193   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  2((2)-0-4) 
   (General Principles of Law and Judicial Process)  

874-194   ภาษีอากรกับชีวิต       2((2)-0-4) 
   (Taxation and Life)  

874-195   สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง     2((2)-0-4)            
        (Human Rights and Citizenship)  

890-010   การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ    2((2)-0-4) 
   (Improving English Writing Skills) 

890-011   อ่านได้ใกล้ตัว       2((2)-0-4) 
   (Reading All Around) 

890-012   เทคนิคพิชิตการอ่าน       2((2)-0-4) 
   (Strategic Reading for Greater Comprehension)   

890-013   อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ    2((2)-0-4) 
   (Better Academic Texts Readers) 
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890-014   ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
   (English Pronunciation through Songs) 

890-015   ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
   (English Grammar for Real Life Communication) 

890-020   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
   (English Conversation) 

890-021   ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
   (From Listening to Speaking English) 

890-022   การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
   (Presentations and Public Speaking in English) 

890-023   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
   (Learning English Through Cultures) 

890-024   รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
   (Creating English Short Films) 

890-025   ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
   (Study Skills in English for Higher Studies) 

890-026   บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
   (Reading to Write in English) 

890-027   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
   (Academic Reading and Writing in English)   

890-030   การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
   (English Communication for Business) 

890-031   ภาษาอังกฤษในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
   (English in the Workplace) 

890-032   ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
   (English for Travelers) 

890-033   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
   (English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 

890-040   การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
   (Writing for Job Application) 

890-041   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
   (English for Job Interview) 

890-050   แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4) 
    (Google Translate Me) 
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890-060   ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
   (English Twenty-Four/Seven) 

890-061   ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
   (English for Digital Literacy)  

890-070   พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  2((2)-0-4)  
   (Winning English Test for Employment) 

890-071   พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
   (Winning English Test for Higher Studies) 

891-010   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    2((2)-0-4) 
   (Basic Japanese) 

891-011   สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
   (Japanese Conversation in Daily Life) 

891-012   สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน   2((2)-0-4) 
   (Japanese Conversation in the Workplace) 

891-020   ภาษาจีนเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
   (Basic Chinese) 

891-021   สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
   (Chinese Conversation in Daily Life) 

891-022   สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน   2((2)-0-4) 
   (Chinese Conversation in the Workplace) 

891-030   ภาษามลายูเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
   (Basic Malay) 

891-031   สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
   (Malay Conversation in Daily Life)   

891-032   สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว  2((2)-0-4) 
   (Malay Conversation for Tourism)   

891-040   ภาษาเกาหลีเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
   (Basic Korean) 

891-041   สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
   (Korean Conversation in Daily Life) 

891-042   สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
   (Korean Conversation in the Workplace) 

891-050   ภาษาเยอรมันเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
   (Basic German) 
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895-040   จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) 
   (Psychology of Love) 

895-041   ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4) 
   (Ethical Philosophy) 

895-042   ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
   (Art of communication in Thai language in the 21st century) 

895-043   การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) 
   (Thai Usage) 

895-044   ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
   (Contemporary Thai Language) 

895-045   ทักษะการสื่อสาร  2((2)-0-4) 
   (Communication Skills) 

895-046   ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
   (Thoughts and Communication) 

895-047   ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4) 
   (History in Movies) 

895-048   การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4) 
   (Drawing and Painting) 

895-049   ศิลปะกับความสุข   2((2)-0-4) 
   (Art for Happiness) 

895-050   ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
   (Arts in Multicultural Society) 

895-051   ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
   (Contemporary Arts and Culture) 

895-052   การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์*   2((2)-0-4) 
   (Creative Tourism) 

895-053   การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา* 2((2)-0-4) 
   (Volunteer tourism) 

895-054   การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
   (Learning through Backpacking Trips) 

895-055   ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) 
   (World Heritage Journey) 

895-056   สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
   (Songkhla Studies) 



41 

895-057   ดนตรีไทย 2((2)-0-4) 
   (Thai Classical Music) 

895-058   สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
   (Thai Music Art) 

895-059   ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4) 
   (Western Music) 

895-060   การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
   (Physical Education and Recreation) 

895-061   ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
   (Fit and Firm) 

895-062   ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 
   (Active Lifestyle) 

895-063   อ้วนได้ก็ผอมได้  2((2)-0-4) 
   (Fat to Fit) 

895-070   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
   (Wisdom of Living) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105   หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน บังคับ จ านวน  4 หน่วยกิต 
322-107   แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 1 2((2)-0-4) 

   (Calculus for Agro-Industry Students I) 
322-108   แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 2 2((2)-0-4) 

   (Calculus for Agro-Industry Students II) 

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับ   จ านวน 43 หน่วยกิต 
857-101   จุลชีววิทยาอาหาร 3((3)-0-6) 

   (Food Microbiology)  
857-102   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1(0-3-0) 

   (Food Microbiology Laboratory) 
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857-103   หลักเคมีอาหารพื้นฐาน                         4((3)-2-7) 
        (Principles of Food Chemistry)  

857-104   วิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน     3((3)-0-6) 
     (Fundamental Processing Engineering)  

857-105   ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน    1(0-3-0) 
    (Fundamental Processing Engineering Laboratory) 

857-106   เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์อาหาร     2((2)-0-4) 
 (Food Packaging Technology) 

857-111   การจัดการระบบอาหาร     1((1)-2-0) 
    (Food System Management)  

857-201   หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร  3((3)-0-6) 
    (Unit Operation in Food Industry) 

857-202   การสุขาภิบาลอาหาร    3((2)-3-4) 
    (Food Sanitation and Hygiene) 

  857-203   ระเบียบและข้อบังคับส าหรับกิจการอุตสาหกรรมอาหาร  2((2)-0-4) 
    (Laws and Legislations for Food Industry Business)  

857-211   การจัดการสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน    3((2)-3-4) 
   อุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืน 
  (Sustainable Environmental Management in Food-Industry Supply Chain) 

857-212   พ้ืนฐานการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร 2((1)-2-3) 
   (Basic Computer Aided Design in Food Industry) 

857-213   การจัดการข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   2((1)-2-3) 
  (Data Management for Food Industry) 

857-214   เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   3((3)-0-6) 
  (Emerging Technology for Food Industry) 

857-215   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร  3((2)-3-4) 
  (Data Analytic for Decision Making in Food Industry) 

857-311  ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจ   5((4)-2-9) 
  ในอุตสาหกรรมอาหาร 
  (Module: Advance Data Analytic for Decision Making in Food Industry) 

859-111   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น     2((2)-0-4) 
    (Introductory Agro-Industry) 
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3) กลุ่มวิชาชีพ บังคับ จ านวน  52 หน่วยกิต 
857-221   ชุดวิชาการจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร  6((5)-2-11) 

    (Module: Operation Management in Food Industry) 
857-231   การคิดเชิงออกแบบส าหรับธุรกิจอาหาร    2((2)-0-4) 

  (Design Thinking for Food Business) 
857-321   ชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการ   9((8)-3-16) 

    ในอุตสาหกรรมอาหาร 
    (Module:  Science, Technology and Management in Food Industry) 

857-322   การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3((1)-6-2) 
  (Quality Assurance and Quality Control in Food Industry) 

857-323   ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  3((1)-6-2) 
       (Food Safety Management System) 

857-331   การคาดการณ์ธุรกิจอาหารอย่างมีทิศทาง   2((1)-2-3) 
  (Foresight for Food Business) 

857-332   พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร   3((2)-3-4) 
   (Foundation of Food Business Entrepreneurship) 

857-391   การเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับ  1(0-3-0) 
  เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
  (Preparation for Work-Integrated Learning for  
  Food Industrial Technology and Management) 

857-392   การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ  8(0-24-0) 
  อุตสาหกรรมอาหาร 
  (Work-Integrated Learning for Food Industrial 
  Technology and Management) 

857-421   การจัดการผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหาร   3((2)-3-4) 
  (Productivity Management in Food Industry) 

857-422   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3((2)-3-4) 
       (Statistical Quality Control for Food Industry) 

857-491   การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาและ   1(0-3-0) 
  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
  (Preparation for Co-operative and Work Integrated Education) 
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สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE)  
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
857-492   สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 8(0-24-0) 

  (Co-operative Education in Food Industrial Technology 
         and Management) 

857-493   ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก   8(0-24-0) 
  (Small Food Business Owner) 

4) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาชีพเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่

เปิดใหม่หรือเปิดสอนเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา 

857-423   การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   3((2)-3-4) 
  (Food Industry Plant Design) 

857-424   การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร  3((2)-3-4) 
  (Application of Automation in Food Industry)  

857-425   การจัดการโซ่ความเย็นในระบบอาหาร   3((3)-0-6) 
  (Cold Chain Management In Food System) 

857-426   การจัดการสินค้าคงคลังในระบบอาหาร   3((3)-0-6) 
  (Inventory Management In Food System) 

857-427   ระบบการสอบกลับของผลิตภัณฑ์อาหาร     3((3)-0-6) 
    (Traceability System in Food Product) 

857-428   การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร  3((3)-0-6) 
  (Food Safety Risk Assessment) 

857-429   หัวข้อพิเศษทางการจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 1-3((x)-y-z) 
  (Selected Topics in Operation Management in Food Industry) 

857-431   การจัดตั้งธุรกิจอาหาร     3((2)-3-4)
    (Creating a Food Business) 

857-432   การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร     3((3)-0-6) 
    (Innovation Management for Food Business) 

857-433   การวางแผนกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมอาหาร    3((3)-0-6) 
    (Strategic Management in Food Industry) 
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857-434   พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร 3((3)-0-6) 
    (Consumer Behavior in Food Industry) 

857-435   หัวข้อพิเศษทางผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 1-3((x)-y-z) 
    (Selected Topics in Food Business Entrepreneurship) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆ ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนมาแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา  
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลกัสตูร 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก  เช่น  857-311 โดยมีความหมาย ดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน

รายวิชานั้นๆ  
850  =  รหัสวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
853  =  รหัสวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
854  = รหัสวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรม 
855  =  รหัสวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 
857  =  รหัสวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

เลขรหัส  ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปีของนักศึกษาที่เรียน 
เลขรหัส  ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา ส าหรับรายวิชาในสาขาเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหาร ได้แบ่งหมวด ดังนี้ 
 0 =  หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
1 = หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการจัดการ 
2 = หมวดวิชาด้านการจัดการการด าเนิงาน 
3 = หมวดวิชาด้านผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
9  =  หมวดวิชาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 

เลขรหัส  ตัวที่ 6 หมายถึง รหัสล าดับวิชาในหมวดต่างๆ 

ความหมายของหน่วยกติทีใ่ช้ในหลักสตูร 
รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (active 

learning) ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น   3((3)-0-6)  โดยมีความหมายดังนี้ 
   3  หมายถึง    จ านวนหน่วยกิตรวม 
  (3)  หมายถึง    จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active  learning)   

 0  หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
      6  หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบกุารเขียนหน่วยกิต   เป็น  3(3-0-6)  โดยมีความหมายดังนี้ 

 3    หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
 3    หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตท่ีจัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี   
 0    หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
 6    หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
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ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง  รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง  
เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
และในการประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite)   หมายถึง   รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และ
ในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของ
รายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการ
ประเมินผลด้วย การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A
เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อ
รายวิชาบังคับเรียนควบกันในท้ังสองแห่งโดยสลับชื่อกัน
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แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-107 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 1 2((2)-0-4) 
857-101 จุลชีววิทยาอาหาร 3((3)-0-6) 
857-102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1(0-3-0) 
859-111 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
857-111 การจัดการระบบอาหาร 1((1)-2-0) 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2) 
xxx-xxx เลือกวิชาในสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล-หมวดการรู้

ดิจิทัล (สาระที่ 4) 
2((x)-y-z) 

xxx-xxx เลือกวิชาในสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข-หมวด
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (สาระที่ 5) 

2((x)-y-z) 

xxx-xxx เลือกวิชาในสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระที่ 7) 1((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกวิชาในสาระภาษาและการสื่อสาร (สาระที่ 6)* 2((x)-y-z) 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ** 2((2)-0-4) 

รวม 20((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-108 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 2 2((2)-0-4) 
857-103 หลักเคมีอาหารพื้นฐาน 4((3)-2-7) 
857-104 วิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 
857-105 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
857-106 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 2((2)-0-4) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
859-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx เลือกวิชาในสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล-หมวดการอยู่

อย่างรู้เท่าทัน (สาระที่ 4) 
2((x)-y-z) 

xxx-xxx เลือกวิชาในสาระภาษาและการสื่อสาร (สาระที่ 6)* 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม 22((x)-y-z) 
*ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
** ลงทะเบียนเรียนไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
857-201 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร 3((3)-0-6) 
857-211 การจัดการสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืน 3((2)-3-4) 
857-212 พ้ืนฐานการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร 2((1)-2-3) 
857-221 ชุดวิชาการจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 6((5)-2-11) 
857-213 การจัดการข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2((1)-2-3) 
895-100 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกวิชาในสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระที่ 7) 1((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกในรายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 2((x)-y-z) 

รวม 21((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

857-202 การสุขาภิบาลอาหาร 3((2)-3-4) 
857-203 ระเบียบและข้อบังคับส าหรับกิจการอุตสาหกรรมอาหาร 2((2)-0-4) 
857-214 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3((3)-0-6) 
857-215 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร 3((2)-3-4) 
857-231 การคิดเชิงออกแบบส าหรับธุรกิจอาหาร 2((2)-0-4) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 

xxx-xxx 
เลือกวิชาในสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข-หมวดการคิด
เชิงระบบ (สาระที่ 5) 2((x)-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกในรายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกในรายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 2((x)-y-z) 

รวม 20((x)-y-z) 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
857-391 การเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหาร 
1(0-3-0) 

857-321 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร 9((8)-3-16) 
857-311 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร 5((4)-2-9) 
857-331 การคาดการณ์ธุรกิจอาหารอย่างมีทิศทาง 2((1)-2-3) 
857-332 พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 3((2)-3-4) 

รวม 20((15)-13-32) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

857-392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 8(0-24-0) 
837-322 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3((1)-6-2) 
857-323 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 3((1)-6-2) 

รวม 14((2)-36-4) 
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ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
857-491 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน 
1(0-3-0) 

857-421 การจัดการผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3((2)-3-4) 
857-422 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3((2)-3-4) 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม 16((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

857-492 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 8(0-24-0) 
หรือ 

857-493 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก  8(0-24-0) 

รวม 8(0-24-0) 
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แผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 

ชั้นปี/ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ปีที ่ 1 เรียนวิชาศึกษาท่ัวไป + วิชาพ้ืนฐาน 

ปีที ่ 2 
เรียนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

Industrial Problem Based 

ปีที ่ 3 
เรียนวิชาชีพ 

WIL : Joint Industry University Course 
(Practicum, Industrial Based Case Study, 

Mini Project) 

ปีที ่ 4 
เรียนวิชาชีพ + 

WIL : Practicum (Online 
Platform) 

WIL : Post-Course Internship + Job Shadowing 
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3.1.1 ค าอธิบายรายวิชา/กลุ่มวิชา/ชุดวิชา (Modulel) 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน      2((2)-0-4) 

   (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ

ทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์
การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ  

 Meaning; principles; concept; importance and goal of the philosophy of sufficiency; 
work principles; understanding and development of the King’s philosophy and sustainable 
development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest 
including individual; business or community sectors in local and national level

003-001 ผู้น าจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน     3((3)-0-6) 
  (Volunteer Leader for Sustainable Community Development) 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการสังคม หลักการท างานและสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน การสืบค้นและแสวงหาข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้ชุมชน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ตนเอง ภาวะผู้น า การคิดเป็นระบบ การท างานเป็นทีม การเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 Analyzing current social situations and applying knowledge related to development in 
accordance with the Thai royal philosophy of sufficiency economy to social services; 
community work principles and community involvement; searching and utilizing community 
information using community work tools and technologies; self-analysis; leadership; systematic 
thinking; teamwork; learning to live with others in a multicultural society  

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์       1((1)-0-2) 
  (Health for All) 

หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง ปัญหา
สุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวัย 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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Principle and steps of basic life support; practice of basic life support in simulated 
situation; common mental health problems; warning signs; initial assessment and care; concepts 
of health and health promotion; first aid 

859-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์         1((1)-0-2) 
  (Benefit of Mankinds) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     

The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy; work 
principles; understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
895-001 พลเมืองที่ดี         2((2)-0-4) 

  (Good Citizens) 
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ

เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 

equality; living together in a multicultural society       

142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต         3((3)-0-6)   
  (Art of Living)       

           ศิลปะการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข การเข้าใจตนเอง เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจผู้อ่ืน การเปิด
โลกทัศน์ในการท าความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ การจัดการชีวิตการปรับตัวรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีพ้ืนฐานจาก
สติและจิตใจที่แข็งแรง  
        The art of living a fulfilled life; self-awareness and understanding of human nature and 
other people; opening one’s view towards the world; processing and embracing the differences; 
communication skills and creative problem solving skills for peaceful co-existence; life 
management and adaptation to the moving environment on a good basis of consciousness and 
healthy mind 
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950-102 ชีวิตที่ดี        3((3-0-6) 
  (Happy and Peaceful Life)  

การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิ ตใน
สังคมท่ีมีความหลากหลาย   

Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding 
and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living 
in diversity 

สาระท่ี 3  การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ       1((1)-0-2)   

  (Idea to Entrepreneurship) 
 การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท า

แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for 

business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
142-121 โลกแห่งอนาคต       2((2)-0-4) 

  (The Future Earth) 
           ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และสังคมยุค
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสีเขียว พลังงานทางเลือก ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ปัญหาโลก ปัญหา
สังคม ความเสื่อมถอยของความก้าวหน้า 
           Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human lifeand 
modern society in 21 st century; new energy, green energy; alternative energy; ecosystem and 
environment; global and social problems; drawbacks of the advancement 

200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว        2((2)-0-4) 
  (Modern Life for Green Love) 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
สถานการณ์การใช้น้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวัน สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูลฝอย วิธีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
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Current situation of world environment; natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life;  current situation ofair 
pollution and solid waste; natural resources and pollution management 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต        2((2)-0-4) 
  (Life in the Future) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 

Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 

472-115 ฉันต้องรอด           2((2)-0-4) 
  (Survival 101)       

เข้าใจและเรียนรู้การเอาตัวรอด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
แตกต่างกัน เช่น ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว น้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกันตนเองจากภัย
ใกล้ตัว และน าเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different 
situations such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-
defensive to protect from crime; and apply the knowledge in daily life 

820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา         2((2)-0-4) 
  (Save Earth Save Us) 

หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่าง
สร้างสรรค ์ทันสมัยและยั่งยืน 

Concept for creative; sustainable; and environmental friendly living; survival, and adaptation in 
the changing environment; science and technology; and society including environmental awareness 
raising with up-to-date edutainment for young generation 
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820-200  เมื่อทะเลปั่นป่วน          2((2)-0-4) 
   (Disrupted Sea) 

   ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทะเลและชายฝั่ง (ทรัพยากรทั้งระบบ) ทั้งโลก
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้กระท าและผู้ถูกกระท า และแนวทางในการแก้ไข       

   Problems; causes; and impacts of coastal and ocean changes (including resource 
system) in the past; present; and future; active and passive interactions of human; proposing 
solutions  

การรู้ดิจิทัล 
142-225 ปัจจัยท่ี 5         2((2)-0-4) 

  (The 5th Need) 
           ความส าคัญและอิทธิพลของสื่อสังคมในยุคดิจิทัล กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกับสื่อสังคม  
แอปพลิเคชันสื่อสังคม สื่อสังคมในยุคดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและเพ่ือการศึกษาแนวสาระบันเทิง ประโยชน์และโทษ
ของสื่อสังคม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
           The importance and influence of social media in digital age; age groups of each 
generation and social media; social media applications; social media in digital age for education 
and educational entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime 
act and information privacy 

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิตัล      2((2)-0-4) 
  (Internet of Thing for Digital Life) 

แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่, แนะน าเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่, การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่าง
ชาญฉลาด, หลักการของการเชื่อมต่อสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication 
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program 
applications for 21st century skills 

345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล        2((2)-0-4) 
   (Digital Technology Literacy)  

 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย 
ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable 
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work 
effectively 

472-113 ดาบสองคม           2((2)-0-4) 
(Black and White) 

ตระหนักและรู้เท่าทันสื่อสังคมในยุคดิจิตอล เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลเพื่อสร้างสรรค์สังคม 
และรู้ทันภัยอันตรายจากการใช้สื่อดิจิตอล 

Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using 
social media; understand the disadvantage from using social media 

สาระท่ี 5  การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
การคิดเชิงระบบ 
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์      2((2)-0-4) 

  (Creative Problem Solving) 
ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การท าความเข้าใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

อัลกอริทึม การคิดเพ่ือการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และมุมมองต่างๆ ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การท าความเข้าใจแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ  

Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems; problem 
solving steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with 
algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information; 
understanding the sources of information; evidences; facts; validity and reliability 

200-108  โมบาและการพัฒนากลยุทธ์         2((2)-0-4) 
   (MOBA and Strategy Development) 

องค์ประกอบต่างๆ การท างานเป็นทีม การพัฒนากลยุทธ์ มารยาทและน้ าใจนักกีฬา อาชีพที่เก่ียวเนื่องกับ
โมบา การคิดเชิงระบบในชีวิตประจ าวัน 

  Introduction to MOBA; systems thinking; elements of MOBA; player roles and function 
of players; MOBA elements relationship; team work; strategy development; manners and 
sportsmanship; career related to MOBA; system thinking in daily life 
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315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล      2((2)-0-4) 
  (Thinking and Reasoning) 

นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล การให้
เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types 
of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 

472-114 กบนอกกะลา         2((2)-0-4) 
  (Creative Thinking) 

 ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง; แผนผัง
ความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 

 Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข       2((2)-0-4) 
  (Cultivating Happiness through Positivity) 

ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิง
บวก ความสุขกับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ในการด าเนินชีวิตและ
การท างาน 

Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; 
positive thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles 
in living and working    

895-012 การคิดเชิงบวก  2((2)-0-4) 
  (Positive Thinking) 

การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทักษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของการ 
มีชีวิต 

Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
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การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
142-129 คิดไปข้างหน้า        2((2)-0-4) 

  (Organic Thinking) 
การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ข้อสมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนกนัย การค้นหา

ข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การเชื่อมโยง  และ
การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การเพ่ิมมูลค่า  

Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent 
thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; 
relating and creating things; value adding 

315-100 ค านวณศิลป์        2((2)-0-4) 
  (The Art of Computing)     

 คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การรวบรวม
และจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 

 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; 
collection and management data; introduction to data analysis and presentation 

472-118 เงินในกระเป๋า         2((2)-0-4) 
 (Pocket Money) 

ความส าคัญของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 

The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve 
target effectively; calculation of saving for emergency case  

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์      2((2)-0-4) 
 (Thinking and Predictable Behavior) 

การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การท านายพฤติกรรม 
Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; behavior 

prediction 
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สาระท่ี 6  ภาษาและการสื่อสาร 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ        2((2)-0-4) 

           (Essential English) 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะพ้ืนฐานการฟัง 

พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 
 Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in 

listening; speaking; reading; and writing sentences and short messages 

890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
   (Everyday English) 

 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 Listening and reading in English on familiar; straightforward topics for main ideas and 
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 

890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้       2((2)-0-4) 
   (English on the Go) 

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 

English listening and reading on current topics for comprehension; summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล       2((2)-0-4) 
  (English in the Digital World) 

การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ 

Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 
reading texts through speaking and writing 
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890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      2((2)-0-4) 
  (English for Academic Success) 

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 

English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย         1((1)-0-2) 

  (Aesthetics of Thai Dance) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย    เพลงประกอบการแสดง

นาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
 General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai dance;  

basic Thai dance movements;   Thai dance performances 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
  (Paper Craft) 

การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ 
Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว         1((1)-0-2) 
  (Sculpture) 

การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้วัสดุและ
เครื่องมือต่างๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภัย การชื่นชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณา
พิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พื้นฐานด้านงานปั้นเพื่อต่อยอดต่อไป 

Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; 
Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and 
Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and 
organic forms. Fundamentals of sculpture program 
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142-137 ใครๆ ก็วาดได้        1((1)-0-2) 
  (Everyone Can Draw) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา การวาด
รูปร่างมนุษย์  

Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; 
human figures  

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี       1((1)-0-2) 
  (The Sound of Musics) 

การศึกษาประวัติศาสตร์,ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพัฒนาทักษะการฟัง
ดนตรีตะวันตกและตะวันออก  

Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, 
musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music 
perception skills and representative musical compositions 

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
  (Through The World of Art) 

ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
Art of Visual art, medium and technique in art creation 

142-234 โลกสวย         1((1)-0-2) 
  (Life is Beautiful) 

การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของทัศนคติ
บวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ด้านต่างๆ 
พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึง
เครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างก าลังใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  

Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive 
attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic 
creations; getting to know yourself and others through expressive art; stress release and 
relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful co-
existence 
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142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า         1((1)-0-2) 
  (The Designers and Their Black Attires) 

           วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับ
วิถีชีวิตประจ าวัน 

 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily 
basis 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ      1((1)-0-2) 
  (The Aesthetic in Photography) 

แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; สุนทรียะใน
การถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร

Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental 
photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; 
aesthetics in photography for communication 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น       1((1)-0-2) 
  (Local Arts and Fabric) 

เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความเป็นอยู่ภายใน
ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนที่ในท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรู้กับครูชุมชน 

Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life 
of local people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders  

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข        1((1)-0-2) 
  (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 

การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซึ่งความมีสุขภาพ
ดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคัญของการกีฬาการ
ออกก าลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และ นิสัยการกินดีอยู่ดี 

Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping 
healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness 
improve relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating 
habits  
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895-020 ขิมไทย        1((1)-0-2) 
  (Thai Khim) 

ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วยขิมไทย 
Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or 

moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า       1((1)-0-2) 
  (Singing, Playing, Dancing) 

เพลงพ้ืนบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นร า 
ก าเคียว เพลงงูกินหาง 

Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance; Kieo Khao Song; Ten; 
Kam; Ram Khieo Song; and Ngu Kin Hang Song 

895-022 จังหวะจะเพลง        1((1)-0-2) 
  (Rhythm and Song) 

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ กลอง
ยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 

Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 

895-023 กีตาร์          1((1)-0-2) 
  (Guitar) 

กีตาร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ เพลงสมัย
นิยม 

Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 

895-024 อูคูเลเล่         1((1)-0-2) 
  (Ukulele) 

อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลง
สมัยนิยม 

Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
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895-025 ฮาร์โมนิกา         1((1)-0-2) 
  (Harmonica) 

ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมนิกา 
เพลงสมัยนิยม 

Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular 
music 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน       1((1)-0-2) 
  (Drama and Self-reflection) 

สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์และ
ละคร 

Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection 
from the film and drama 

895-027 อรรถรสภาษาไทย       1((1)-0-2) 
           (Appreciation in Thai Language) 

ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 
Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings 

as intended 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์       1((1)-0-2) 
  (Creative Drawing) 

วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 

895-030 ว่ายน้ า        1((1)-0-2) 
  (Swimming) 

การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 

Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities 
for health promotion and social skills in daily life 



67 

895-031 เทนนิส        1((1)-0-2) 
  (Tennis) 

การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและทักษะ
ทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 

895-032 บาสเกตบอล         1((1)-0-2) 
  (Basketball) 

สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา มารยาทของ
การเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   

Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; 
etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 

895-033 กรีฑา          1((1)-0-2) 
  (Track and Field) 

การเคลื่อนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 

Body movements for track and field; track and field activities; application of track and 
field activities for health promotion and social skills in daily life 

895-034 ลีลาศ          1((1)-0-2) 
  (Social Dance) 

การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน    

Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance 
activities for health promotion and social skills in daily life 

895-035 เปตอง         1((1)-0-2) 
  (Petanque) 

การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและทักษะ
ทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium 
to enhance the health and social skills needed in everyday life 
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895-036 ค่ายพักแรม         1((1)-0-2) 
  (Camping) 

ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิดของค่า ย 
กิจกรรมค่าย  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การน าไปใช้ 

Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of 
camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 

895-037 แบดมินตัน         1((1)-0-2) 
  (Badminton) 

การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริมสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 

Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton 
activities for health promotion and social skills in daily life 

895-038 เทเบิลเทนนิส        1((1)-0-2) 
  (Table Tennis) 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      1((1)-0-2) 
  (Exercise for Health) 

วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย สมรรถภาพทาง
กาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical 
fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
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รายวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
001-101 อาเซียนศึกษา         2((2)-0-4) 

  (ASEAN Studies) 
ประชาคมอาเซียน พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ความร่วมมือภายใต้

ประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองอาเซียน  
ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration in 

ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 

001-131 สุขภาวะกายและจิต         2((2)-0-4) 
  (Healthy  Body  and  Mind) 

 สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกับการ
สร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  

 Holistic health; physical and mental health care; strengthening emotional quotient; art 
and the holistic health promotion 

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ        2((2)-0-4) 
  (English Booster) 

เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น  ประเภทของค า ก ารประสมค า 
หลักการออกเสียงและการออกเสียงสูงต่ า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจประเด็นหลักและการหา 
ข้อมูลรายละเอียด บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบค าถาม ประโยคที่สามารถน าไปใช้งาน 

ได้และส านวนต่างๆ การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักพื้นฐาน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย การใช้ 
เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การใช้ค าเชื่อมอย่างง่าย วงศ์ค าศัพท์ในหลากหลายหัวข้อที่ 
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

Self-learning techniques; fundamental grammar; part of speech; spelling; pronunciation 
and intonation; reading and listening techniques; understanding the main idea and identifying 
specific information; basic conversation; making questions; answering questions; functional 
language and idioms; basic English writing; simple sentence structure; punctuation; 
capitalization; using simple conjunctions; vocabulary related to daily life 
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142-112 อังกฤษออนแอร์        2((2)-0-4) 
  (English On Air) 

ภาษาอังกฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้น
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป การฟังเพ่ือน าไปใช้ในการพูด การอภิปราย การขยายความ การจด
บันทึก การจับใจความส าคัญ การสรุปข้อมูลจากการฟัง การฟังเพ่ือฝึกตีความ การพูดเชิงเล่าเรื่องและอธิบาย การ
แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน า การบรรยายผู้คน สถานที่และกิจกรรมต่างๆ การพูดในที่
สาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพ่ือจับใจความส าคัญ การอ่านผ่านๆ เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การคาดเดา
ความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพ่ือการเขียน การเขียนย่อหน้าและเรียงความให้
ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 

English for communication; all-skills development:  listening, speaking ,reading and 
writing, emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a basis of 
speaking; discussion and extension; note-taking; identifying main points and summarizing 
information from listening texts; listening for inferences; narrative and explanatory speaking: 
giving opinions, suggestions and advices, describing people, places and activities; public 
speaking; reading strategies: skimming for main ideas, scanning for specific information, guessing 
meaning from context, making inferences from written texts, reading for writing; writing well-
constructed paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing information 

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   1((1)-0-2) 
  (English for Basic IT) 

องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการออนไลน์ต่างๆ สื่อ
ประสม สื่อสังคมส าหรับธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆ 

English vocabulary; functional language and jargons related to information technology 
industry:  computer, hardware and software, website, internet and online transactions, 
multimedia, enterprise social media, e-commerce, etc 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน       1((1)-0-2) 
 (English Pronunciation) 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นเสียง ส าเนียงภาษาอังกฤษ 
English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents of English 
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142-211 อังกฤษกันทุกวัน        2((2)-0-4) 
  (English Everyday) 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ การฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การอภิปรายและการ
น าเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การเขียนเชิงวิชาการและการ
เขียนในชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life General English; all-skills improvement: listening, speaking, reading 
and writing for different situations in daily life; conversation in English; vocabulary for different 
situations; academic English to apply in classrooms; listening for academic purposes; discussion 
and presentation in English; reading in English from different sources; academic writing and 
writing English in daily life    

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล    2((1)-2-3) 
  (English for Personality Development) 

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม โลกและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น การเรียนรู้ภาษาผ่าน
เนื้อหาและการเรียนรู้เนื้อหาผ่านภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคล
ควบคู่กันไป 

Content-obligatory language and content-compatible language from a variety of topics 
such as personality development, morality, ethics, Earth and environment, cultures, 
interpersonal skills, etc.; learning language through content and vice versa in order to develop 
language skills and each individual personality simultaneously 

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง      1((1)-0-2) 
  (Media Language and Art of Storytelling) 

ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อ เช่น การเขียนข่าว 
การโฆษณา สื่อวิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์  การแสดง เป็นต้น ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง 
การเล่าเรื่องให้มีประสิทธิภาพ จับใจผู้ฟังและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

English language, expressions and specific vocabulary for media production industry such 
as news writing, advertising, radio broadcasting and television, public relation, plays and 
performances, etc. ; science and art of storytelling:  effective storytelling to gain audience’ s 
interest and to reach target group 
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142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ    1((1)-0-2) 
  (Creative Medias for Academic Presentation) 

ประเภทของสื่อเพ่ือน าเสนอทางวิชาการ: โฆษณา ภาพเคลื่อนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย ภาพและ
ข้อมูลดิบ การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดล้อม การน าเสนอข้อมูลทางเทคนิค โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ 
สื่อโต้ตอบ เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการน าเสนอ การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของสื่อเพ่ือการน าเสนอ 
ทรัพยากรดิจิทัลและเครื่องมือ การผลิตและเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 

Types of media for academic presentation: advertising, animation, computer games, 
photo, picture and raw data; academic presentation and environments; presenting technical 
information; mobile and devices; interactive medias; reality technologies for presentation; 
information protection and privacy of medias for presentation; digital resources and tools; 
creative media production and technologies 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์    1((1)-0-2) 
  ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร 
  (Creative Presentation Design for Conference and Communication) 

ประเภทของงานน าเสนอ เนื้อหาและการออกแบบ โครงร่างและล าดับเรื่อง การน าเสนอที่ดี ส่วนผสมใน
งานน าเสนอ คลังแม่แบบ คุณสมบัติของภาพ พ้ืนผิวและพ้ืนหลัง ภาพและการสะท้อนอารมณ์ การออกแบบเค้า
โครงการน าเสนอ แนวโน้มการน าเสนอในศตวรรษที่ 21 ทักษะการน าเสนอ 

Types of presentation for conference and communication; content and design; outline 
and plots; well-designed presentation; ingredients of presentation; stock of template; features 
of images; textures and backgrounds; visuals and emotional appeal; presentation layout design; 
21st century presentation trends; presentation skills 

142-227 ท าเงินด้วย Youtube       1((1)-0-2) 
  (Youtube Marketing and Viral Videography) 

อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนดขอบเขตของสื่อดิจิทัล สร้าง Youtube Channel ของ
ตนเอง กฏระเบียบข้อบังคับบน Youtube ลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติและสัญญาอนุญาตการใช้สื่อ การสร้างวิดิโอ
ไวรัลและการสร้างเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล 

Youtube Vlog industry; Developing a digital landscape; creating Youtube channel; 
Youtube rules and regulations; international copyright and common creative ammendments; 
creating viral videos and developing the digital content 
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142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์    1((1)-0-2) 
  (Basic (Product Design Branding) 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน ด้วยราคา
ที่จูงใจ ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อายุการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง การน าเสนอและการสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาซึ่งผลส าเร็จของรายได้   

Process of product design and development; creating quality products; enhanced 
capabilities, attractive prices, compressed production time; Rapidly changing technologies; 
computer-based technology; shorter product life cycles; presenting and branding products; 
achieving successful income 

 
142-229  การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์      1((1)-0-2) 

   (Online Advertising Management) 
โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกว้างระดับโลก ศักยภาพของบริษัทกูเกิล ศักยภาพในการสร้าง

สื่อโฆษณาบน กูเกิล ที่รองรับการปรับแต่งให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันได้ 
Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google company; 

Google adword providing highly customizable advertising in any computer device 
 
142-238  ตะลอนทัวร์        2((2)-0-4) 
             (Learn to Roam) 
ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต การขอวีซ่า วี

ซ่าประเภทต่างๆ การ เตรียมเอกสารที่จ าเป็น การหาข้อมูลที่พัก เกร็ดความรู้ส าหรับผู้ที่ เดินทางคนเดียว 
ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย (Culture Shock) และการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural 
Awareness) ภาษาที่เป็นประโยชน์ส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ วิธีการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่ออยู่ต่างประเทศ 

Travel and living abroad; planning an international trip; getting a passport; getting a visa; 
types of visa; preparing necessary documents; finding accommodations; tips for solo travellers; 
culture shock and cultural awareness; useful language for travelers; preparing yourself for living 
abroad; how to deal with an emergency case abroad 
 
 
 
 
 
 



74 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด        2((2)-0-4) 
  (Natural Therapy) 

          ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช้ความร้อน 
ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องดื่มสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลังกาย การฝึกสมาธิและจิต
บ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการด ารงชีวิต การด ารงชีวิตอย่างเข้าใจและใส่
ใจ เพ่ือให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of natural 
therapy for understanding and appreciating oneself and others in health promotion and cure; 
use of coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, 
meditation, and psychotherapy based on concept of nature cure; promotion of mental health, 
vital energy, environment, and religion and life living; and living harmoniously with nature, 
environment, belief, and culture of society as well as strengthening the civic value of society 

315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา      2((2)-0-4) 
   (Introduction to Intellectual Property) 

กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และอุตสาหกรรม 

Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible for 
intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property in economic, 
socio and industrial developments 

332-100  กุญแจไขธรรมชาติ            2((2)-0-4) 
     (Key to Nature)       

ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลองเสมือน
จริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 

Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 
demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 
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336-214 กินดี ชีวิตดี           2((2)-0-4) 
  (Smart Eating and Being Healthy) 

อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด การออกก าลังกาย การ
พักผ่อน อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  

Good food, five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean water; 
exercise; rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages 

336-215  ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ        2((2)-0-4) 
   (Safety Life from Toxic Substances) 

สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกล้ตัว กล่องโฟมใส่อาหาร น้ ายาลบ
ค าผิด น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ สัตว์มีพิษ 
มลพิษน้ าและอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

     Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic substances; 
common toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor scourers, 
insecticides; drug and substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous and 
venomous animal; water and air pollution; electromagnetic wave 

336-216  ยาและสุขภาพ          2((2)-0-4) 
  (Drug and Health) 

ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติดเชื้อ ยาแก้
ปวดอักเสบ ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความผิดปกติด้านการนอน 
ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; 
vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of 
drug use; drug allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต        2((2)-0-4) 
  (Applied Science for Life) 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน จากฟอสซิล
สู่เชื้อเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาตค 

Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe products, 
from fossils to fuels, save world save life and save environment and  nuclear; the future energy 
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348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี        2((2)-0-4) 
  (Applied nanotechnology)  

ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 
ทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกตน์าโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและเกษตรกรรม การ 
ประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง การประยุกตน์าโนเทคโนโลยีทางด้านพลงังานและ  

สิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม การสืบค้น 

การประยุกตน์าโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความตระหนักความเป็นพิษทางนาโน 

เทคโนโลยี 

Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-applications for 
Health, pharmaceutical and medical; nano-applications for food and agriculture; nano-
applications for production industrials and logistics; nano-applications for energy and 
environment; nano-applications for electronics, Information technology (IT) and engineering; 
exploration of applied nanotechnology and pitching for nanotechnology startup; nano-safety 
and awareness of nanotoxicology 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     2((2)-0-4) 
  (Science and Technology in Daily Life) 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการสื่อสารและ
โทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจากต้นยางสู่
ผลิตภัณฑ์ยาง 

Application of science and technology in daily life: bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology,  go everywhere 
with geographic information system and from rubber tree to rubber products 

874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน   2((2)-0-4) 
   (Law relating to Occupations and Everyday Life) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน  

 General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws relating 
to occupations and business - labour law, business law, taxation law,  law on public health and 
medical liability, information and technology law, intellectual property law, environmental law, 
laws relating to ASEAN 
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874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  2((2)-0-4) 
  (General Principles of Law and Judicial Process)  

 กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน แนวคิด 
หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของกฎหมายในฐานะที่
เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวัน 

 Law and social justice; importance of justice administration in daily life; Concepts, 
principles and definition of the administration of civil justice, criminal justice and administrative 
justice; meaning of law as regulations of the society and the nation; relation between law and 
other relating disciplines; basic knowledge about general laws; the essential laws for daily life; 
the principle of Rechtsstaat (legal state) and the rule of law; alternative justice and problems 
which occur in the administration of justice in daily life 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต        2((2)-0-4) 
  (Taxation and Life) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวัน แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานการจัดเก็บภาษีอากร ภาระ
ภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ การวางแผนภาษีอากรเพื่อการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  

Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of taxation, 
natural persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations and 
business -  personal income tax, corporate income tax, value added tax and specific business 
tax; tax planning for living with social responsibility 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง      2((2)-0-4) 
  (Human Rights and Citizenship) 

 แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นดังกล่าว 
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Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international aspects 
and Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental public 
policies that affect human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility of 
government personnel; behaving according to good governance; ethical issues in globalization, 
the impact of social; ethical and moral development, and the laws relating to such issues 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4) 
(Improving English Writing Skills) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน 
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเชื่อม
ประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 

Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence 
connectors and punctuation, coherence, and the writing process 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว        2((2)-0-4) 
  (Reading All Around) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น 
สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  การฝึกใช้
เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์
ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท าความเข้าใจกับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยอาศัยหลักคิดจากสถานการณ์ในชีวิตจริง 

Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, brochures, 
advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a variety of 
reading techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown words, using 
background knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving critical reading based on 
real-life situations 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน        2((2)-0-4) 
 (Strategic Reading for Greater Comprehension) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า 
และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่านเพ่ือหารายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความที่ซ่อนอยู่ใน
ข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตราความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
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Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading 
different types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the hidden 
messages; techniques for improving reading speed and practicing reading from different types of 
reading materials 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ     2((2)-0-4) 
(Better Academic Texts Readers) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน 
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือความเข้าใจในการ
อ่าน การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพ่ิมพูนค าศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิง
วิชาการ 

The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing 
academic reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic texts 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง      2((2)-0-4) 
  (English Pronunciation through Songs) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน 
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้นเสียงใน
ระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงที่เป็นปัญหาของคนไทย การเพ่ิมพูนวงศัพท์และส านวนภาษาในภาษาอังกฤษ 
การฝึกและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; 
linking sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and 
expressions; practicing and improving listening skills and pronunciation through English songs 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง     2((2)-0-4) 
  (English Grammar for Real Life Communication) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน 
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่ทางภาษา
และความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 

Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and 
functions as well as their meanings; application of what has been learned to communicate with 
emphasis on reading and writing skills 
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890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 
  (English Conversation) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมคีะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา
ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการ
สนทนาภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 

Raising awareness of organizational features of conversation and functions of 
conversational English in everyday life; making small talk in English in different interactional 
contexts; developing essential English conversation skills for everyday social interaction    

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ       2((2)-0-4) 
 (From Listening to Speaking English) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน 
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟัง 

Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career 
settings, and communication in various situations by speakers with variety of English accents; 
responding orally to oral inputs 

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ    2((2)-0-4) 
  (Presentations and Public Speaking in English) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน 
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การ
เตรียมและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ 

Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and 
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
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890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม    2((2)-0-4) 
  (Learning English Through Cultures) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน 
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตามประเพณีท้ัง
ของไทยและชาติต่าง ๆ 

Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other 
cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 
  (Creating English Short Films) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครงเรื่องและ
เค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 

Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development and 
character outline; communicating messages through film scripts 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ    2((2)-0-4) 
  (Study Skills in English for Higher Studies) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบันทึกย่อ
ข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การ
แสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 

A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note-taking 
from lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to questions, 
expressing opinions; oral presentation techniques 
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890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 
  (Reading to Write in English) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน การเขียน
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 

Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response 
to the reading materials 

890-027 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      2((2)-0-4) 
  (Academic Reading and Writing in English)   

 การวิเคราะห์ภาษา รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ กลวิธีการอ่าน การถอดความ การเขียนสรุปความ การ
อ้างอิง การทบทวนวรรณกรรม และทักษะการเขียนรายงานผลเชิงวิชาการ 

 Analyzing the language and structure of academic text; reading strategies; paraphrasing; 
summarizing; citing and referencing; developing a literature review; reporting on research 
findings 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ     2((2)-0-4) 
  (English Communication for Business) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง การสนทนา
และอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจที่หลากหลาย 

Communication skills; spoken & written English in the business context; telephoning; 
verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate terminology 
use for various business situations 
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890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน        2((2)-0-4) 
  (English in the Workplace) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การต้อนรับแขก 
การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทักษะเพ่ือการสมัคร
งาน 

Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, 
listening, and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, telephoning and 
writing email, presenting information, business writing; and job application skills 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว     2((2)-0-4) 
  (English for Travelers) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง การจัด
โปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาทส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning 
itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่   2((2)-0-4) 
(English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการเขียนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 

English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 
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890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน       2((2)-0-4) 
  (Writing for Job Application) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

ศัพท์และส านวนเพ่ือการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียน
ประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ 

Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling out 
a job application form; writing a resume and a job application letter; online job application 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน     2((2)-0-4) 
  (English for Job Interview) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออกเสียง
ระดับค าและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและอีเมล์
ขอบคุณ 

Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation at 
word and sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter 
and e-mail 

890-050 แปลสิกูเกิล         2((2)-0-4) 
  (Google Translate Me) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการแปล 
ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 

Definition of translation; language functions; the importance of translation, translators’ 
qualities; translation theories; types of translation; translation processes; translation and culture; 
technical translation 
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890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา       2((2)-0-4) 
  (English Twenty-Four/Seven) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  การ
เลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิตสื่อภาษาอังกฤษ
เพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the production 
of content to be published on social media; the analysis of content in English published on 
social media; the social media etiquette; the selection of creative and constructive online 
learning resources and the production of content in English that reflects social responsibility on 
social media 

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     2((2)-0-4) 
  (English for Digital Literacy) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและความหมาย
ของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการบูรณา
การสารจากสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสารด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนด้วยภาษาอังกฤษ 

The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning of 
messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; 
transferring information integrated from different types of digital media, the ability in producing 
content and communicating through listening, speaking, reading and writing in English 
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890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน      2((2)-0-4)  
  (Winning English Test for Employment) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 

Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional English 
test; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ     2((2)-0-4)  
  (Winning English Test for Higher Studies) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือการศึกษา
ต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 

Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English standardized 
test for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies 
through practice 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น         2((2)-0-4) 
  (Basic Japanese) 

ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ข้ันพ้ืนฐาน โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 

Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic 
Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
  (Japanese Conversation in Daily Life) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผู้สอน 

ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ก าหนด 

Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking 
skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 
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891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน       2((2)-0-4) 
 (Japanese Conversation in the Workplace) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 

ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง และการพูด
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 

Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work situations; 
listening and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese 
organizations   

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
  (Basic Chinese) 

สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน
เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 

Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical 
structures; listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese 
cultures in daily life 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
  (Chinese Conversation in Daily Life) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 

ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้ อ่ืนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided 
situations 



88 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน       2((2)-0-4) 
 (Chinese Conversation in the Workplace) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 

การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 

Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing 
in provided situations; Chinese cultures in various situations 

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
  (Basic Malay) 

ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพ่ือใช้สื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่ก าหนด       

Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing 
Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
  (Malay Conversation in Daily Life) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน       

ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้ อ่ืนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 

Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว      2((2)-0-4) 
  (Malay Conversation for Tourism)     

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน       

ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 

Malay communication skills in provided situation about tourism industry; listening, 
speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 
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891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
  (Basic Korean) 

อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือ
ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 

Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, 
speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน     2((2)-0-4) 
  (Korean Conversation in Daily Life) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผู้สอน

ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้ อ่ื นใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in 
provided situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน      2((2)-0-4) 
  (Korean Conversation in the Workplace) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผู้สอน

การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and writing in 
provided situations; Korean cultures in various situations 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
  (Basic German) 

ศัพท์ ไวยากรณ์เยอรมันขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงภาษาเยอรมัน ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน 

Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 
pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 



90 

895-040 จิตวิทยาความรัก       2((2)-0-4) 
  (Psychology of Love) 

จิตวิทยาเบื้องต้น ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามเหลี่ยมของความรัก ความผูกพัน 

General psychology; love and affection; personal space; interpersonal relationship; 
triangular of love; attachment     

895-041 ปรัชญาจริยะ         2((2)-0-4) 
  (Ethical Philosophy) 

แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์และ
ศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปัญหาในปัจจุบัน 

Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; ethics and 
sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21    2((2)-0-4) 
  (Art of communication in Thai language in the 21st century) 

ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสารมวลชน และ
การสื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 

Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century mass 
communication and online communication through social media 

895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) 
  (Thai Usage) 

การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing  

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย        2((2)-0-4) 
  (Contemporary Thai Language) 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา 
อินเทอร์เน็ต 

Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in newspapers, 
advertisements, and the Internet   
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895-045 ทักษะการสื่อสาร        2((2)-0-4) 
  (Communication Skills) 

วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 

Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving 
presentations; academic report writing 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร      2((2)-0-4) 
  (Thoughts and Communication) 

ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิดด้วย
เหตุผล 

Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; conveying 
ideas through reason 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์       2((2)-0-4) 
  (History in Movies) 

ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่าง การ
น าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 

Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and 
differences; presenting film stories     

895-048 การวาดเส้นและระบายสี      2((2)-0-4) 
  (Drawing and Painting) 

หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่าง ๆ 
เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 

Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and 
painting different shapes; drawing and painting techniques 

895-049 ศิลปะกับความสุข        2((2)-0-4) 
  (Art for Happiness) 

คุณค่าของศิลปะ การชื่นชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ศิลปะ
ในชีวิตประจ าวัน เพื่อการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 

Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different shapes; 
application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 
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895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม       2((2)-0-4) 
  (Arts in Multicultural Society) 

รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่างของศิลปะบน
ความหลากหลายวัฒนธรรม 

Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and differences 
of art in multicultural society    

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย       2((2)-0-4) 
  (Contemporary Arts and Culture) 

ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในประเด็นใหม่ ๆ 
Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new issues 

on arts and culture    

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์       2((2)-0-4) 
  (Creative Tourism) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและน าเสนอแผนการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์

Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating public 
media; planning and presenting creative tourism programs 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา       2((2)-0-4) 
  (Volunteer tourism) 

แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิตอาสา  
และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 

Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering activities 
and developing volunteer tourism activities 

 895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด    2((2)-0-4) 
   (Learning through Backpacking Trips) 

รูปแบบการใช้เวลาว่างเพ่ือนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 

Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for tourism 
information search; backpacking trips 
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895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก        2((2)-0-4) 
             (World Heritage Journey) 
 ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 
 

895-056 สงขลาศึกษา         2((2)-0-4) 
             (Songkhla Studies) 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
 History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major 
tourist attractions of Songkhla and Hat Yai City 
 

895-057 ดนตรีไทย          2((2)-0-4) 
             (Thai Classical Music) 
 ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและลักษณะ
การประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
 History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; types of 
Thai musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; practice 
of Thai musical instruments 
 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย        2((2)-0-4) 
           (Thai Music Art) 
 ความเชื่อ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและการฝึก
ปฏิบัติดนตรีไทย 
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; techniques; 
recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 
 

895-059 ดนตรีตะวันตก        2((2)-0-4) 
             (Western Music) 
 ก าเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ลักษณะการ
ผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตามถนัดได้ 
 Origins of Western music; history and development of Western music in different 
periods; characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one 
selected Western instrument 



94 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ       2((2)-0-4) 
  (Physical Education and Recreation) 

ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้ อมใน
ยุคโลกาภิวัตน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of life, 
society and environment of globalization with physical education and recreation; the choice of 
physical education and recreation activities to use in daily life 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม         2((2)-0-4) 
  (Fit and Firm) 

 ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพ่ือสุขภาพการควบคุมน้ าหนัก 
และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight control; 
and physical activities for health 

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน       2((2)-0-4) 
  (Active Lifestyle) 

พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจ าวัน ให้ห่างไกลพฤติกรรมเนือย
นิ่ง 

Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate to 
gender and age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from 
sedentary behavior 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้        2((2)-0-4) 
  (Fat to Fit) 

โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย โภชนาการเพ่ือ
สุขภาพ 

Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing inspiration, 
targeting weight loss; program of exercise and healthy food 
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895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต      2((2)-0-4) 
  (Wisdom of Living) 

การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแสสังคมโลก วิถี
ไทยกับพหุวัฒธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพื้นฐานจริยธรรม 

Thinking; life management; perceiving and managing    changes in Thai society and the 
world; Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment;   ethical 
living   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
322-107 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 1 2((2)-0-4) 

  (Calculus for Agro-Industry Student I) 
รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite :  - 
คณิตศาสตร์เบื้องต้นก่อนแคลคูลัส ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ 
Pre-calculus; limits and continuity; derivatives and applications 

322-108  แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 2    2((2)-0-4) 
   (Calculus for Agro-Industry Student II) 

รายวิชาบังคับก่อน  : 322-107 
Prerequisite :  322-107 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์  

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอย่างง่าย 
Functions of several variables; derivatives of functions of several variables and 

applications; integrals and applications; elementary ordinary differential equations 
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
857-101 จุลชีววิทยาอาหาร         3((3)-0-6)

  (Food Microbiology) 
รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ประวัติทางจุลชีววิทยาทางอาหาร พื้นฐานทางจุลชีววิทยา ชนิดจุลินทรีย์ คุณลักษณะ แหล่งความส าคัญ

และบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเจริญของจุลินทรีย์ใน
อาหารและผลิตผลเกษตร หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับจุลชีววิทยาของการถนอมอาหาร ผลกระทบของวิธีการถนอม
อาหารต่อจุลินทรีย์  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาของการเน่าเสียของอาหารและผลิตผลเกษตร 
จุลินทรีย์ก่อโรคทางอาหารและมาตรการควบคุมป้องกัน คุณภาพและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

History of food microbiology; basic microbiology including microbial types, 
characteristics, sources, significances and roles of microorganisms important in food industry; 
factors influencing growth of microorganisms related to foods and agricultural products; 
principles in microbiology of food preservation; impact of preservation methods on 
microorganisms; uses of beneficial microorganisms; microbial spoilages of foods and agricultural 
products; foodborne pathogens and their control & preventive measures; food microbiological 
quality and safety in food industry 

857-102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร      1(0-3-0) 
(Food Microbiology Laboratory) 

รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ภาคการปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์ นับจ านวนจุลินทรีย์ในอาหาร การชี้บ่ง

เชื้อก่อโรคทางอาหาร การแปลผลการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิต
อาหารและผลิตผลเกษตร การถนอมอาหาร และการเน่าเสียของอาหาร รวมถึงเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาทางอาหาร
และข้อก าหนดกฎหมายอาหารที่เก่ียวข้อง 

Laboratory practices relating to basic microbiology; microbiological testing; enumeration; 
foodborne pathogen identification and interpretation of the obtained data relating to food and 
agricultural quality and safety; food preservation and food spoilage; associated microbiological 
criteria of food and agricultural products defined in food regulatory body 
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857-103   หลักเคมีอาหารพื้นฐาน                          4((3)-2-7) 
      (Principles of Food Chemistry) 

รายวิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
องค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของอาหาร เช่น น้ า โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ 

รงควัตถุ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีขององค์ประกอบเหล่านี้ที่มีความส าคัญต่อการแปรรูปอาหารและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลไกของปฏิกิริยาส าคัญต่างๆ ที่เกิดข้ึนในอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร และ สารปนเปื้อนใน
อาหาร การเตรียมตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ การแปลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานทาง
เคมีของอาหารและการน าไปใช้งาน 

Compositions and chemical properties of food including water, proteins, carbohydrates, 
lipids, vitamins, minerals, and pigments; chemical and biochemical changes of food 
compositions that are important to food processing and product qualities; mechanism of major 
reactions occurring in food; Food Additive and Food Contaminant; Sampling and sample 
preparation for analysis equipment instruction; principles; proximate analysis 

857-104  วิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน      3((3)-0-6) 
 (Fundamental Processing Engineering) 

รายวิชาบังคับก่อน  :  322-108  
Prerequisite  :  322-108  
หลักการพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม หน่วยและมิติ  เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์ประกอบด้วย 

เครื่องก าเนิดไอน้ า ระบบท าความเย็น และคุณสมบัติของอากาศชื้น สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน การไหลของ
ของไหล การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวล  

    Basic principles of engineering; units and dimensions; applied thermodynamics 
including boiler, refrigerator and psychrometric; mass balance; energy balance; fluid flow; 
heat transfer; mass transfer  
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857-105  ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน    1(0-3-0) 
    (Fundamental Processing Engineering Laboratory) 
รายวิชาบังคับก่อน  :  857-105  หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite : 857-105 or concurrent 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณ การเขียนกราฟและการหาค่าตัวแปรในสมการ

ทางคณิตศาสตร์  เครื่องก าเนิดไอน้ า ระบบท าความเย็น สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน  คุณสมบัติทางความ
ร้อนของอาหาร ระบบส่งถ่ายของเหลว การถ่ายโอนความร้อน  การถ่ายโอนมวล 

Application of computer program for calculation; graphing and parameters 
determination in mathematical equations; boiler; refrigerator; mass and energy balances; 
thermal properties of foods; fluid transport system; heat transfer; mass transfer  

 
 857-106  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร      2((2)-0-4) 
 (Food Packaging Technology) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ภาพรวมของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บทบาท

ส าคัญของบรรจุภัณฑ์อาหาร บทบาทของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อกลยุทธ์ทางการตลาด กฎหมายว่าด้วยบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร วัสดุบรรจุภัณฑ์และกระบวนการบรรจุ เช่น บรรจุภัณฑ์ของเหลวและเทคนิคปลอดเชื้อ เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์อาหาร : บรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานและชาญฉลาด เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

Significance; fundamentals and functions of packaging; types of packaging; packaging 
and shelf life extension; types and properties of packaging materials;  forms of retail and 
distribution packaging; manufacturing; testing and application of packaging; filling technology; 
principles of packaging design; packaging machinery; digital technology for food packaging 

 
857-111  การจัดการระบบอาหาร      1((1)-2-0) 

(Food System Management)  
รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความส าคัญของระบบอาหาร องค์ประกอบของระบบอาหาร ได้แก่ การผลิตผลิตผลทางการเกษตร การ

เก็บเกี่ยวและการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าอาหาร 
การตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร การบริโภค และการก าจัดผลิตภัณฑ์อาหาร แนวโน้มธุรกิจอาหารและระบบอาหารที่
ยั่งยืน 
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Importance of food system; food system elements including agricultural production, 
agricultural products harvest and collection, food processing, food dirtribution and 
transportation, food marketing, consumption, and food waste disposing; trend of food business 
and sustainable food system 

857-201 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร   3((3)-0-6) 
   (Unit Operation in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน  :  857-104, 857-105 
Prerequisite :  857-104, 857-105 
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการแปรรูป ทฤษฎีทางวิศวกรรม เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องในกระบวนการแปรรูปอาหารต่อไปนี้ การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การพาสเจอไรซ์ การสเตอริไลซ์ 
กระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อ เช่น ยูเอชที การอบแห้ง การทอด และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

Unit operation in food industry; principles of food processing; engineering theory; some 
related technologies in food processing as follows: chilling, freezing, pasteurization, sterilization, 
aseptic processing e.g., UHT, drying, frying and related technologies 

857-202  การสุขาภิบาลอาหาร    3((2)-3-4) 
   (Food Sanitation and Hygiene) 

รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความส าคัญและบทบาทของการสุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร โปรแกรมการสุขาภิบาล การวางผังและ

ออกแบบโรงงาน การออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต การท าความสะอาดและการฆ่า
เชื้อ การปรับปรุงคุณภาพน้ าใช้ การจัดการของเสีย การควบคุมแมลงสัตว์พาหะน าโรค บุคลากรและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

An important role in sanitation in food industry; sanitation program; plant layout and 
design; machines, tools and equipment design for food processing; cleaning and sanitizing; water 
treatment; waste management; pest control; employee and sanitary facility 
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   857-203  ระเบียบและข้อบังคับส าหรับกิจการอุตสาหกรรมอาหาร   2((2)-0-4) 
(Laws and Legislations for Food Industry Business) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความส าคัญของกฎหมายและข้อก าหนดในอุตสาหกรรมอาหาร  สาระส าคัญของมาตรฐาน กฎหมาย 

ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาหารและการขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหาร 
สาระส าคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน สาระส าคัญของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  การคุ้มครองผู้บริโภค ลิขสิทธิ์ ทะเบียนพาณิชย์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าส่งออกในอุตสาหกรรมอาหาร 

Importance of law and regulation for food industry; major aspects of standard; law; 
regulation and compliance of food law and regulation for food industry establishment approval; 
major aspects of labor law; social security in Thailand; concerning to safety, occupational health 
and working environment; electronic transaction; consumer protection; copyright; commercial 
registration certificate; intellectual property and related regulations for import and export of 
food industrial products 

857-211 การจัดการสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร  3((2)-3-4) 
  เพื่อความย่ังยืน 
   (Sustainable Environmental Management in Food-Industry Supply Chain) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
หลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการเพ่ือความยั่งยืน การจัดการของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย การบ าบัดของเสียและน้ า
เสีย การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ าและการปรับปรุงน้ าใช้ เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กลไกการพัฒนาที่สะอาด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 

Principles of sustainable environmental management; green supply chain management; 
product and process design for sustainability;  waste management and waste utilization; waste 
and wastewater treatment; energy conservation; water conservation and water treatment; clean 
technology; life cycle assessment (LCA) and carbon footprint; clean development mechanism 
(CDM); environmental management system ISO 14000 
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857-212  พื้นฐานการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร  2((1)-2-3) 
   (Basic Computer Aided Design in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
พ้ืนฐานหลักการเขียนและการออกแบบ การก าหนดขนาดและการเขียนภาพการฉายออร์โทกราฟิก ภาพ

ไอโซเมตริก การเขียนภาพตัด การร่างแบบ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบในอุตสาหกรรม
อาหาร การออกแบบกราฟิกในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ กรณีศึกษา 

Fundamentals of drawing and design; scaling and orthographic; isometric drawings; cross-
sectioning drawing; layout; computer aided design in food industry; 2-D and 3-D graphic design; 
case studies 

857-213    การจัดการข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   2((1)-2-3) 
(Data Management for Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ข้อมูล สารสนเทศ และ องค์ความรู้  แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูลและการใช้งาน การ

ออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เทคโนโลยีฐานข้อมูล  ระบบจัดการฐานข้อมูล การแสดงผลข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจ 

Data information and knowledge; data source; database; database types and uses; 
database design; relational databases; database technology; database management system; 
dashboards to support operational decision making 

857-214 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   3((3)-0-6) 
(Emerging Technology for Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีเกิดใหม่ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในระบบการผลิต

อาหาร การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตอาหาร เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ประเทศไทย 4.0 ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การใช้งานเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานต่างๆ ได้แก่ การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัลทวิน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในกระบวนการแปรรูอาหาร 

Introduction to digital and emerging technologies; introduction to Internet of Things (IoT) 
and its applications in food system; introduction to data analytics, AI and applications in food 
system; digitalization and Industry4.0 in food processing; use cases of using technologies to 
develop new products and process; use cases of using digital technologies such as data 
collection and analytics, IoT, AI, digital twin, automation and robotics in food processing 
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857-215 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร  3((2)-3-4) 
(Data Analytic for Decision Making in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
หลักการและแนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ชนิดของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ

ตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบกราฟต่างๆ การ
ประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน หลักการพื้นฐานและแนวทางในการออกแบบ
และวางแผนการทดลอง การออกแบบและวางแผนการทดลองของระบบที่มีปัจจัยเดียวและหลายปัจจัย 
แบบจ าลองการถดถอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร หลักการของการจ าลองสถานการณ์ โมเดลการ
จ าลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสเปรดชีท และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การน าข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจและการประยุกต์ใช้ในงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

Concept and principles of data analytic for decision making; typed of data analytic for 
decision making; data classification; descriptive analytics; reports of data analytic and graphs; 
estimation and hypothesis testing for means; basic principles and guidelines for designing 
experiments; design and analysis of experiments for single factor and multiple factors; 
regression models; simple linear regression and correlation analysis; principles of simulation 
modeling; simulation modeling; data analytic using spreadsheet and softwares; data supported 
operational decision making and applications in food industry management 

857-311  ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร   5((4)-2-9) 

    (Module: Advance Data Analytic for Decision Making in Food Industry) 
รายวิชาบังคับก่อน   :   857-216 
Prerequisite :  857-216 
การประยุกต์ใช้ โปรแกรมเส้นตรง และโปรแกรมที่ไม่เป็นเส้นตรง การแบ่งประเภทของปัญหาการหาค่าที่

เหมาะสม วิธีการการหาค่าที่เหมาะสม ประกอบด้วยวิธีการคลาสสิก เช่น วิธีการกราฟิก วิธีการซิมเพล็กซ์  และ
วิธีการฮิวริสติก ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  การแบ่ งกลุ่มประเภทของปัญญาประดิษฐ์ 
ปัญญาประดิษฐ์: ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบตามกฎ ฟัซซีลอจิก โครงข่ายประสาทเทียม แมชชีนเลิร์นนิง การเรียนรู้
เชิงลึก ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 

Applications of linear and nonlinear optimization; classification of optimization problems 
optimization methods: classical graphical; simplex methods and heuristics methods; 
introduction to artificial intelligence; classification of artificial intelligence; artificial intelligence: 
an expert system, rules-based systems, fuzzy logic, neural network, machine learning, and deep 
learning; data supported operational decision making 
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859-111  อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น      2((2)-0-4) 
   (Introductory Agro-Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
พ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของโลกและโมเดลประเทศไทย 4.0 กับอุตสาหกรรมเกษตร 

ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการสร้างคุณค่าในอุตสาหกรรมเกษตร ห่วงโซ่
อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร โอกาสความหลากหลายของงาน อาชีพในอุตสาหกรรมเกษตร บทบาทของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร บทบาทของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ บทบาทของการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม การน าเสนอประสบการณ์ การฝึกงาน การ
วางแผนอาชีพและโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ประสบการณ์การท าโครงงานพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการแข่งขัน 

A basic understanding of the global trends and Thailand 4.0 model on agro-Industry; the 
relationship of stakeholders and agro-Industry; value creation process in agro-Industry;  supply 
chain in agro-Industry; the diversity of career opportunities within agro-Industry, role of food 
science and technology, role of packaging and materials technology, role of agro-Industry 
technology management, role of industrial biotechnology; an internship experience 
presentation; planning for a career and opportunities for professional development; a capstone 
experience, innovation and new product development competitions 

3) กลุ่มวิชาชีพ
857-221  ชุดวิชาการจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร   6((5)-2-11) 

  (Module: Operation Management in Food Industry) 
รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความส าคัญของการจัดการด าเนินงานในระบบการผลิตอาหาร  ระบบการผลิต ดัชนีวัดทางการด าเนินงาน

และด้านคุณภาพ การออกแบบสินค้าและกระบวนการ ที่ตั้งและการวางผัง การวางแผนและการควบคุมการผลิตใน
ระบบการผลิตอาหาร การวางแผนก าลังการผลิต การจัดตารางผลิต การจัดสมดุลสายการผลิต เทคนิคการควบคุม
การผลิต ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดการแรงงาน 
ระบบการประเมินสมรรถนะ ระบบค่าแรงจูงใจ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการผลิตอาหาร การแบ่งกลุ่ม
เครื่องจักรในการผลิต การค านวณจ านวนเครื่องจักร การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดการด าเนินงานในระบบการผลิตอาหาร 
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Importance of operation management in food system; perspective of production 
systems; performance indicators for operation management and quality management; product 
and process design; layout design and location; production planning and control in food system; 
capacity planning; production schedules; balance production line; production control 
techniques; inventory management; warehousing management; supply chain and logistics 
management; labour management in food system; performance system; incentive wages 
system; food-industry machinery and equipment; classification of machine in production line; 
calculation of machine capacity; quality management; project management; information 
technology management; and modern technology in operation management in food system 

857-231  การคิดเชิงออกแบบส าหรับธุรกิจอาหาร    2((2)-0-4) 
    (Design Thinking for Food Business) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การฝึกสังเกต การสัมภาษณ์และรับฟังอย่างเข้าใจ การค้นหาเชิงลึก ศิลปะ

ในการสร้างไอเดีย การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การท าให้ไอเดียบรรลุผล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ การคิดเชิงออกแบบเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร 

Design thinking process; practice observing; interviewing and empathy; insights; the art of 
ideation; rapid prototyping; moving an idea forward; general concepts of entrepreneurship; 
design thinking in food business project 

857-321   ชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร   9((8)-3-16) 
 (Module: Science, Technology and Management in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน  : 857-201 
Prerequisite :  857-201 
วัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา  ส าหรับผลิตผลทางการเกษตร ในกลุ่มสินค้าต่างๆ ได้แก่ อาหารทะเล 
เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก สินค้านมและผลิตภัณฑ์จากนม ผักและผลไม้ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็นต้น 

Raw material, post-harvest change; pretreatment, food processing; quality control in 
processed products; packaging, food storage in food commodities such as seafood, meat and 
poultry, milk and milk products, fruits and vegetables, and bakery products
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857-322  การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3((1)-6-2) 
   (Quality Assurance and Quality Control in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความหมายของคุณภาพ แนวคิดและหลักการของการจัดการคุณภาพ หลักการของการประกันคุณภาพ

และการควบคุมคุณภาพ  ต้นทุนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การปรับปรุงคุณภาพ 
กรณีศึกษาของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิตอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการ
ประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 

Definition of quality; concept and principles of quality management; principles of quality 
assurance and quality control; quality control of product and process; case study of quality 
assurance and quality control in food system; modern technology for quality assurance and 
quality control  

857-323  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  3((1)-6-2) 
   (Food Safety Management System) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความส าคัญของการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร อันตรายใน

อาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยและสากล เช่น หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง การตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร 

Importance of food safety management; food safety culture; food hazards; risk analysis; 
Thai and international food safety standards: good manufacturing practice (GMP), general 
principles of food hygiene, and other related food safety management systems; auditing of food 
safety management system; modern technology for food safety management system 

857-331 การคาดการณ์ธุรกิจอาหารอย่างมีทิศทาง    2((1)-2-3) 
(Foresight for Food Business) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
การรับรู้และมุมมองเกี่ยวกับอนาคต ระบบและการวิเคราะห์ ระบบการคิด อคติจากความรู้ การวิเคราะห์

แนวโน้ม เครื่องมือและเทคนิคในการคาดการณ์ธุรกิจ กลยุทธ์สื่อสารการคาดการณ์ การประยุกต์ใช้การคาดการณ์
ในธุรกิจอาหาร การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหาร 
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Perception and perspectives for future; system and analysis; system of thinking; cognitive 
biases; trend analysis; foresight tools and techniques; foresight communication strategy; 
application of foresight in food business; food product concept development 

857-332 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร   3((2)-3-4) 
  (Foundation of Food Business Entrepreneurship) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและ

สารสนเทศทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กลุ่มตลาดเป้าหมาย การวาง
ต าแหน่งทางการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด แนะน าการตลาดดิจิตัล การท า content marketing 
ประเภทต้นทุนและการวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน แนะน าแผนธุรกิจ การจัดท า
งบประมาณ การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
กรณีศึกษา 

General knowledge about business types; basic concepts of marketing; analysis of 
marketing environments information; consumer behavior analysis; market segmentation; 
targeting customers; market positioning; marketing mix strategies; introduction to digital 
marketing; content marketing; types of cost and cost analysis; financial reporting; financial 
statement analysis; Introduction to business plan; budgeting; project investment analysis; 
technology digital for food business; case studies 

857-391 การเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยี  1(0-3-0) 
  และการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
  (Preparation for Work-Integrated Learning for Food 
  Industrial Technology and Management) 

เงื่อนไข :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 3  
Condition : equivalent to third year student 
การเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  การ

ค้นหาปัญหาเพ่ือการวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักการวิเคราะห์และคัดเลือกปัญหา
เพ่ือการวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

Preparation for work-integrated learning for food industrial technology and management; 
searching for problem occurred in food industry technology and management; analysis and 
problem selection for food industry technology and management 
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857-392  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ   8(0-24-0) 
   อุตสาหกรรมอาหาร 
   (Work-Integrated Learning for Food Industrial Technology and    
   Management) 

เงื่อนไข :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 
Condition :  equivalent to third year student 
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ณ สถานประกอบการ ใน

หัวข้อการจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การฝึกปฏิบัติงาน การค้นหาปัญหา
และคัดเลือกปัญหา 

Work-integrated learning for food industrial technology and management in production 
management, food quality and safety management; industrial practice; problem finding and 
selection 

857-421    การจัดการผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหาร    3((2)-3-4) 
(Productivity Management in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  - 
หลักการและแนวคิดของการจัดการผลิตภาพ การวัดและการวิเคราะห์ผลิตภาพ เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต

โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี วัสดุ แรงงาน ผลิตภัณฑ์ และวิธีการท างาน เครื่องมือในการเพ่ิมผลิตภาพ เช่น 5ส ไค
เซ็น การศึกษาวิธีการท างาน ระบบข้อเสนอแนะ ระบบการผลิตแบบลีน การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
และเทคนิคอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการผลิตภาพ  

  Principles and concept of productivity management; productivity measurement and 
analysis; productivity improvement techniques emphasizing on technology, materials, labors, 
product and work procedures; productivity improvement tools such as, 5S technique, kaizen, 
work study,  suggestion system, lean manufacturing system, total productive maintenance and 
related techniques; modern technology for productivity management 

857-422  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3((2)-3-4) 
(Statistical Quality Control for Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
การควบคุมและการจัดการคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ 

การชักสิ่งตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ การวิเคราะห์ระบบการวัด การจัดการคุณภาพด้วยเทคนิคซิกซ์ซิกมา  
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในอุตสาหกรรมอาหาร 
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Statistical  quality control and management ;  control charts;  process capability analysis; 
acceptance sampling; measurement systems analysis; six sigma for quality management; 
modern technology for statistical quality control in food industry 

857-491  การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาและ    1(0-3-0) 
   การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
   (Preparation for Co-operative and Work Integrated Education) 

เงื่อนไข :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 
Condition : equivalent to fourth year student 
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน การสืบค้น 

รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลเชิงวิชาการที่เก่ียวข้อง การพัฒนาโครงร่างการวิจัยส าหรับสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน การจัดการ วิเคราะห์ และประมวลผลการวิจัย การเขียนและน าเสนอรายงาน
ผลการวิจัย 

Preparation for cooperative education and work integrated education; searching for 
reviewing and writing for related documentations; developing the research proposal for 
cooperative education and work integrated education, management analysis and evaluation of 
relevant data; report writing and presentation 

857-492  สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร   8(0-24-0) 
   (Co-operative Education in Food Industrial Technology and Management) 

เงื่อนไข :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 
Condition : equivalent to fourth year student 
ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบสนองกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตอาหารตลอดโซ่อุปทานอาหาร การปฏิบัติงาน การทดลอง การแก้ไข
และปรับปรุงปัญหา ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแล และแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา 
และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน และ การน าเสนอ ผลส าเร็จของโครงงานสหกิจศึกษา  

The topic of food industrial technology and management related to needs of food 
system operators in food supply chain; practicing in experiment, solve, and improve the topic of 
food industrial technology and management at the industry under supervision of a cooperative 
advisory and advisors from a company; report and presentation on succeed of cooperative 
project 
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857-493  ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก     8(0-24-0) 
    (Small Food Business Owner) 

เงื่อนไข :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4  
Condition : equivalent to fourth year student  
รายวิชาบังคับก่อน   :  857-331 และ 857-333 
Prerequisite :  857-331 and 857-333 
การประกอบธุรกิจนวัตกรรมอาหารขนาดเล็กด้วยตนเอง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ในด้าน

การตลาด การผลิต การบริหาร และ การเงิน การปฏิบัติงานการศึกษา ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาการประกอบธุรกิจอาหาร และ ที่ปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ การรายงาน และ  การน าเสนอ 
ผลส าเร็จของการประกอบธุรกิจอาหาร 

Self star-up in small innovative food business; analysis of business feasibility in 
marketing, operation, management, and finance; practicing study under supervision of a 
cooperative advisory and advisors from related organization; report and presentation on 
succeed of star-up project 

857-423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   3((2)-3-4) 
(Food Industry Plant Design) 

รายวิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
Prerequisite :   - 
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการ

วัตถุดิบ การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบก าลังการผลิต การเลือก
เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ การเลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน โครงสร้างอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบก าจัดของเสีย การประมาณการค่าใช้จ่าย เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Food industry plant design concerning to hygiene practice; product design; manufacturing 
process design; capacity design; machinery and materials handling equipment; plant location; 
plant location and layout; structure; raw material management; utilities system; waste disposal 
system; cost estimation; engineering economics 
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857-424 การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร   3((2)-3-4) 
( Application of Automation in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
Prerequisite :   - 
ภาพรวมเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ระบบการควบคุม

ในกระบวนการผลิต ระบบการตรวจสอบคุณภาพ การคัดแยกขนาดด้วยระบบประมวลผลภาพ หุ่นยนต์แขนกล 
ระบบขนถ่ายสายพานล าเลียง การบรรจุ และอ่ืนๆ ความส าคัญ ประโยชน์ รวมถึงข้อควรค านึงและข้อจ ากัดในการ
ใช้งานระบบอัตโนมัติในการแปรรูปอาหาร การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์ 

A broad introduction to applications of food industrial automation for example process 
control system, vision grading and quality inspection system, industrial robot programming, 
material handling system and conveyor, packaging system, etc. general understanding of 
advantages/disadvantages and generic considerations in automation for food processing; 
information technology and an artificial intelligence      

857-425   การจัดการโซ่ความเย็นในระบบอาหาร   3((3)-0-6) 
(Cold Chain Management In Food System) 

รายวิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
Prerequisite :   - 
ความหมายและความส าคัญของการจัดการโซ่ความเย็นในระบบอาหาร ปัจจัยของโซ่ความเย็น การเก็บ

เกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรและการดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว การจัดเก็บและการจัดการคลังสินค้าแบบเย็น การ
กระจายสินค้า การขนส่งโซ่ความเย็น การจ าหน่ายถึงผู้บริโภค ประสิทธิภาพการจัดการโซ่ความเย็น ระบบการ
ติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดการโซ่ความเย็นในระบบอาหาร 

Definition and importance of cold chain management in food system; cold chain 
elements; harvesting and post-harvesting of agricultural product; cold storage and warehouse 
management; product distribution; cold chain logistics; sales to the consumer; efficiency of cold 
chain management; tracking and tracing system; and modern technology for cold chain 
management in food system 
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857-426 การจัดการสินค้าคงคลังในระบบอาหาร   3((3)-0-6) 
(Inventory Management In Food System) 

รายวิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
Prerequisite :   - 
ความส าคัญของการจัดการสินค้าคงคลังในระบบอาหาร ต้นทุนสินค้าคงคลัง ตัวชี้วัดการบริหารสินค้าคง

คลัง การก าหนดนโยบายสินค้าคงคลัง ปริมาณสั่งซื้อและปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง การจัดหาและจัดซื้อ การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดการสินค้าคงคลังในระบบอาหาร 

Importance of inventory management in food system; inventory cost; key performance 
for inventory management; inventory policy; order quantity and safety stock; procurement and 
purchasing; inventory control; and modern technology for inventory management in food 
system 

857-427  ระบบการสอบกลับของผลิตภัณฑ์อาหาร     3((3)-0-6) 
    (Traceability System in Food Product) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความหมายของการสอบกลับ ความส าคัญของระบบการสอบกลับของอาหาร องค์ประกอบพ้ืนฐานของ

ระบบการสอบกลับ ประเภทของระบบการสอบกลับ เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสอบกลับ การออกแบบระบบ
การสอบกลับของอาหารและการน าไปประยุกต์ใช้ 

Traceability definition; importance of food traceability system; basic components of 
traceability system; types of traceability system; food traceability tools and technologies; food 
traceability system design and implementation 

857-428 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร   3((3)-0-6) 
(Food Safety Risk Assessment) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความหมายของการประเมินความเสี่ยง ประเภทของการประเมินความเสี่ยง กระบวนการประเมินความ

เสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร การประเมินความเสี่ยงทางเคมี การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา เทคนิค
ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร การจัดการและการสื่อสารความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร กรณีศึกษา 

Risk assessment definition; types of risk assessment; food safety risk assessment process; 
chemical risk assessment; microbial risk assessment; techniques used in food safety risk 
assessment; food safety risk management and communication; case study 
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857-429 หัวข้อพิเศษทางการจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 1-3((x)-y-z) 
(Selected Topics in Operation Management in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในปัจจุบัน หรือวิทยาการใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการและ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหารตลอดโซ่อุปทาน ที่ห ลักสูตร
พิจารณาเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อวิชาชีพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

Current special topics of interest or new philosophy in science; engineering; 
management; modern technology in food industry management through supply chain that are 
considered beneficial for occupation and agreed by the faculty committee 

857-431  การจัดตั้งธุรกิจอาหาร     3((2)-3-4) 
  (Creating a Food Business) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
การค้นหาและพัฒนาแนวคิดธุรกิจ การออกแบบการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า การก าหนดส่วนแบ่งตลาด 

ตลาดเป้าหมาย และต าแหน่งทางการตลาด การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด การทดสอบตลาด กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจอาหาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร กลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์การลงทุนโดย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการเงิน การบริหารโครงการ การจัดท าแผนธุรกิจและโมเดลธุรกิจ 

Business idea generation and screening; customer’s value proposition design; market 
segmentation, targeting, and positioning (STP) design; marketing strategy design; market testing; 
regulations related to food business creation; basics of taxes; business strategy; project 
investment analysis using a financial software; project management; developing a business plan 
and a business Model Canvas 

857-432  การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร     3((3)-0-6) 
    (Innovation Management for Food Business) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
แนวคิด/ทฤษฎีด้านการจัดการนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการเกิดนวัตกรรม การจัดการ

ความไม่แน่นอน กระบวนการจัดการนวัตกรรม เครื่องมือในการจัดการนวัตกรรม การวิเคราะห์และจัดกา ร
ทรัพย์สินทางปัญญา กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและการน าไปปฏิบัติ กรณีศึกษา  

Concepts/theory of innovation management; types of innovation; innovation process; 
uncertainty management; innovation management process; tools for managing innovation; 
intellectual property analysis and management; innovation management strategy and 
implementation; case studies 
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857-433 การวางแผนกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมอาหาร     3((3)-0-6) 
    (Strategic Management in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความส าคัญของแผนกลยุทธ์ ข้อมูลและข้ันตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ การก าหนดแผนกลยุทธ์ในระดับ

ต่างๆ การด าเนินกลยุทธ์ การควบคุมเพ่ือการด าเนินกลยุทธ์ การวัดผลเพ่ือการควบคุมและการประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

Perspective and importance of strategy; strategic models; information and steps in 
strategic plan; defining strategies; controlling strategies; formulating; implementing strategies in 
food industry 

857-434  พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร    3((3)-0-6) 
   (Consumer Behavior in Food Industry) 

รายวิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite :  - 
ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การตอบสนองของผู้บริโภค เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพที่ใช้ศึกษารูปแบบ
การบริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคขนาดใหญ่ กรณีศึกษา 

Importance of consumer behavior study; internal and external factors influencing 
consumer behavior; decision process of consumers; responses of consumers; quantitative and 
qualitative techniques for consumption pattern study; consumer behavior via online platform; 
big consumer data analysis; case study 

857-435   หัวข้อพิเศษทางผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร   1-3((x)-y-z) 
   (Selected Topics in Food Business Entrepreneurship) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  - 
หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในปัจจุบัน หรือวิทยาการใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการและ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่หลักสูตรพิจารณาเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

Current special topics of interest or new philosophy in science; engineering; 
management; modern technology in food business entrepreneur that are considered beneficial 
for occupation and agreed by the faculty committee 
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857-492  สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร   8(0-24-0) 
   (Co-operative Education in Food Industrial Technology and Management) 

เงื่อนไข :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 
Condition : equivalent to fourth year student 
ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบสนองกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตอาหารตลอดโซ่อุปทานอาหาร การปฏิบัติงาน การทดลอง การแก้ไข
และปรับปรุงปัญหา ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแล และแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา 
และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน และ การน าเสนอ ผลส าเร็จของโครงงานสหกิจศึกษา  

The topic of food industrial technology and management related to needs of food 
system operators in food supply chain; practicing in experiment, solve, and improve the topic of 
food industrial technology and management at the industry under supervision of a cooperative 
advisory and advisors from a company; report and presentation on succeed of cooperative 
project 

857-493  ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก     8(0-24-0) 
    (Small Food Business Owner) 

เงื่อนไข :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4  
Condition : equivalent to fourth year student  
รายวิชาบังคับก่อน   :  857-331 และ 857-333 
Prerequisite :  857-331 and 857-333 
การประกอบธุรกิจนวัตกรรมอาหารขนาดเล็กด้วยตนเอง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ในด้าน

การตลาด การผลิต การบริหาร และ การเงิน การปฏิบัติงานการศึกษา ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาการประกอบธุรกิจอาหาร และ ที่ปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ การรายงาน และ  การน าเสนอ 
ผลส าเร็จของการประกอบธุรกิจอาหาร 

Self star-up in small innovative food business; analysis of business feasibility in 
marketing, operation, management, and finance; practicing study under supervision of a 
cooperative advisory and advisors from related organization; report and presentation on 
succeed of star-up project 
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    3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ- สกุล 
ระดับ

การศึกษาที่จบ 
ชื่อหลักสูตร 

ที่จบการศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปีที่จบ 
การศึกษา 

1  อาจารย ์ นางสาวกันยา อัครอารีย์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
เทคโนโลยวีัสดุภัณฑ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม. สงขลานครินทร ์

2552 
2546 
2542 

2  อาจารย ์ นางสาวมณฑิรา  เอียดเสน ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

ม. เกษตรศาสตร ์
ม. สงขลานครินทร ์

2547 
2541 

3  อาจารย ์ นางสาวดาริกา  อวะภาค ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

วท.ม. 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ม. สงขลานครินทร ์

ม. ธรรมศาสตร ์

2554 

2549 

4*  นายก าธร  แซ่อ้ึง 
(บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด) 

ปริญญาตร ี วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร ม. สงขลานครินทร์ 2545 

5*  นายวัชระ  แสงสว่าง 
(บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด 
(มหาชน)) 

ปริญญาตร ี วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร ม. สงขลานครินทร์ 2542 

6  อาจารย ์ นายเกรียงไกร ไวยกาญจน์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

D.Eng. 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Design and 
Manufacturing 
Engineering 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

2552 

2545 
2543 
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ล าดับ 
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ- สกุล 
ระดับ

การศึกษาที่จบ 
ชื่อหลักสูตร 

ที่จบการศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปีที่จบ 
การศึกษา 

7  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวบุษวรรณ  หิรัญวรชาติ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี 
ม.  เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

2550 

2548 

8  อาจารย ์ นางสาวกาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Doctorat 

Master 

วท.บ. 

Chimie Biologique 

Bioprocédés, Agro-
ressources, Nutrition, 
toxicologie 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

Université de Strasbourg, 
France  
Ecole nationale 
superieure d’agronomie 
et des industries agro 
alimentaire, France 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2554 

2549 

2540 

หมายเหตุ  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ 4 และ 5 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ. ศ. 2558 ในข้อ 10.2.2
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ล ำดับ

ที ่
เลขประจ ำตัว 

ประชำชน 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
ชื่อ – สกุล 

ระดับกำร 
ศึกษำท่ีจบ 

สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ภำระกำรสอนช.ม./ปีกำรศึกษำ 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2565 2566 2567 2568 

1  ศาสตราจารย ์ นางสาวเบญจมาส เชียรศลิป ์ D.Eng. 
M.Eng. 
B.Eng. 

Biotechnology  
Biotechnology 
Chemical Engineering 

Osaka U., Japan  
Osaka U., Japan  
Tohoku U., Japan 

2546 
2542 
2540 

135 135 135 135 

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวิริยะ ดวงสุวรรณ Ph.D. 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Chemical and Process 
Engineering 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Surrey U., U.K. 

ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์  

2553 

2544 
2537 

189 189 189 189 

3  รองศาสตราจารย ์ นางปิยะรัตน์ บญุแสวง Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
 เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีทางอาหารและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Texas A&M U., U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2545 
2537 
2534 

200 200 200 200 

4  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวอัจฉรา ธรรมรตัน ์ Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied Microbiology 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา  

Kyoto Institute of 
Technology, Japan 
ม.สงขลานครินทร์  
ม.สงขลานครินทร ์

2555 

2551 
2548 

229 229 229 229 

5  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวรพงษ์  อัศวเกศมณ ี ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
วาริชศาสตร ์

ม.เกษตรศาสตร ์

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.บูรพา 

2548 

2538 
2534 

175 175 175 175 

6  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางปิยรัตน์ ศิริวงศไ์พศาล ปร.ด. 
วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีทางอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเกษตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.เทคโนโลยีพระ 
จอมเกล้าธนบุร ี
ม.สงขลานครินทร ์

2547 
2538 

2535 

200 200 200 200 

7  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายจักรี  ทองเรือง ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2548 
2537 
2532 

59 59 59 59 
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ล ำดับ
ที ่

เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ – สกุล 
ระดับกำร 
ศึกษำท่ีจบ 

สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ภำระกำรสอนช.ม./ปีกำรศึกษำ 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2565 2566 2567 2568 

8  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางเสาวคนธ์  วัฒนจันทร ์ ปร.ด. 
M.Sc. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร       
Food Science and 
Technology 
อุตสาหกรรมเกษตร 

ม.สงขลานครินทร ์
Universiti of Putra, 
Malaysia 
ม.สงขลานครินทร ์

2547 
2541 

2534 

123 123 123 123 

9  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวมุทิตา  มีนุ่น Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Food Science 
วิทยาศาสตร์การอาหาร 
เคมี-ชีววิทยา 

U. of Nottingham, U.K. 
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2543 
2536 
2533 

85 85 85 85 

10  รองศาสตราจารย ์ นางสุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร 
การจัดการศัตรูพืช 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

2546 
2535 
2532 

205 205 205 205 

11  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายศุภชัย  ภิส ัชเพ็ญ Ph.D. 
วศ.ม. 
วท.บ. 

 Packaging 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

Michigan State U., U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2545 
2539 
2536 

199 199 199 199 

12  อาจารย ์ นางสาวดาริกา  อวะภาค วท.ม. 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ม. สงขลานครินทร ์

ม. ธรรมศาสตร ์

2554 

2549 

237 237 237 237 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาววาสนา สโุยธา Ph.D. 

M.Eng. 

B.Eng. 

Biotechnology 

Applied chemistry and 
Biotechnology 
Bioscience and 
Biotechnology 

Ritsumeikan University, 
Japan 
Ritsumeikan University, 
Japan 
Ritsumeikan University, 
Japan 

2558 

2555 

2553 

201 201 201 201 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในระบบอาหาร 

โดยนักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการที่ต้องการจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ
อาหาร หรือ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

4.1   การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
 หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหารหลังการเรียนทฤษฎี  ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร (Joint industry 
university course) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาการเตรียมความ
พร้อมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (1 หน่วยกิต) และในระหว่าง
ปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องเรียนรู้ระบบงานในระบบอาหารตามหัวข้อ/กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมายภายใต้การดูแล
แนะน าของอาจารย์ผู้จัดการวิชา และที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้ 

1. การก าหนดแนวทางการด าเนินงานการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันโดยใช้ผลป้อนกลับ (Feedback) และผล
การประเมินในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ซึ่งการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย

(1) การฝึกงานเฉพาะต าแหน่งในสภาพการท างานจริง (Practicum) โดยระบุต าแหน่ง
งานที่ตรงตามสาขาวิชา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผลิต เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เป็นต้น และมีการก าหนดแผนก/ฝ่ายที่
นักศึกษาต้องไปท างานประจ า และพนักงานที่ปรึกษา (พนักงานพ่ีเลี้ยง) ซึ่งนักศึกษาต้อง
เรียนรู้ระบบการท างานของสถานประกอบการ และต าแหน่งงานที่สังกัด 

(2) การเรียนรู้ภาคปฏิบัติหลังจากการเรียนในชั้นเรียน  (Industrial based case 
study) เป็นการเรียนรู้ในสภาพการท างานจริงหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีในรายวิชา 857-
322 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  และรายวิชา 857-
323 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 

(3) การท าโครงการปรับปรุงงาน (Improvement project) โดยค้นหาและคัดเลือก
ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบสนองต่อการความ
ต้องการของสถานประกอบการ  
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2. การก าหนดผู้จัดการวิชา ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้
- ผู้จัดการวิชา 857-322 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพใน

อุตสาหกรรมอาหาร และรายวิชา 857-323 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
ก าหนดเนื้อหาภาคทฤษฎีของแต่ละรายวิชา มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สอนตามหัวข้อที่ก าหนดใน
แผนการสอน และมอบหมายหัวข้องาน/กรณีศึกษา (Problem based case study) ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาตามบริบทของแต่ละสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาน า
ความรู้ในหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการจัดการ ไปประยุกต์ใช้
ในสภาพการท างานจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- ผู้จัดการวิชา รายวิชา 857-392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ก าหนดการฝึกงานเฉพาะต าแหน่งในสภาพการท างาน
จริง และการท าโครงการปรับปรุงงาน 

3. การประเมินศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับการเติมเต็มทักษะด้านต่างๆ ของนักศึกษา และให้ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ

4. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร ประจ าปีการศึกษา

5. การจัดท าแผนการนิเทศเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เป็นระยะ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับพนักงานพ่ีเลี้ยง และ
พนักงานที่เก่ียวข้องกับกรณีศึกษา

6. การจัดท าแผนการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย
(1) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

พนักงานที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ 
(2) การประเมินการด าเนินงานการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการ

จัดการอุตสาหกรรมอาหาร โดยสถานประกอบการ 
7. การสรุปและทบทวนผลประเมินการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงานการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรับ
ปีการศึกษาหน้า
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4.1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร   

1) อธิบายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการจัดการที่เก่ียวข้องกับระบบงานใน
ระบบอาหาร ได้แก่ ระบบการผลิตและด าเนินงาน ระบบการควบคุมและประกัน
คุณภาพ และ ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร เป็นต้น

2) ระบุปัญหาหรือจุดงานที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขได้
3) วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้
4) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือช่วย

ในการตัดสินใจได้
5) อธิบายหลักการและเงื่อนไขการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้งานได้
6) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร ประสานงาน และแก้ไขปัญหาได้
7) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อที่หลากหลาย สอดคล้องตามบริบทของงานและ

กลุ่มเป้าหมาย
8) แสดงพฤติกรรมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป
9) เปิดใจยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  และปรับตัวตามความรู้  สถานการณ์และ

ปัญหาที่พบ
10) แสดงออกถึงการมจีรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4.1.2 ช่วงเวลา 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

ภาคการศึกษาที่  2 และภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษาที่ 3  

4.1.3 จ านวนหน่วยกิต 

857-392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

จ านวน  8 หน่วยกิต 
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  4.1.4 การวัดและประเมินผล 
ประเมินผลด้านความรู้ในทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน พนักงานที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาน
ประกอบการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. การประเมินความรู้และทักษะในแต่ละรายวิชาโดยการสอบ ได้แก่ สอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค โดยจัดวิธีการสอบที่หลากหลาย ทั้งการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย แบบปรนัย การสอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

2. ประเมินจากชิ้นงานที่ก าหนดให้ปฏิบัติ เช่น แบบฝึกหัด การบ้าน รายงาน กรณีศึกษา 
3. ประเมินผลจากการน าเสนองานในรายวิชา  
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน CWIE ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา พนักงานที่ปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องในสถานประกอบการ 
 

4.2 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated 
Education: CWIE)  

หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงภายหลังการส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-Course 
Internship) ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร หรือ การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอาหารโดยการจัดตั้งธุรกิจจ าลอง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การเป็นผู้ประกอบการ (1 หน่วยกิต) และในระหว่าง
ปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือ นักศึกษาต้องจัดท าโครงการด้านการจัดตั้งธุรกิจอาหาร และปฏิบัติงาน
ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ/หน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ต่อไปนี้ 

1. การก าหนดแนวทางการด าเนินงานการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังการส าเร็จการเรียนทฤษฎี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันโดยใช้ผลป้อนกลับ (Feedback) และผลการประเมินในปีการศึกษาที่
ผ่านมา ซึ่งการการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังการส าเร็จการเรียนทฤษฎี ประกอบด้วย  

(1) การจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในต าแหน่งที่ได้รับ
มอบหมาย และท าโครงงานสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและเป็นปัญหาที่
สถานประกอบการสนใจ โดยผลการศึกษาที่ได้  สถานประกอบการจะต้องสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

(2) การจัดท าโครงงานจัดตั้งธุรกิจจ าลอง โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในงานที่ได้รับ
มอบหมาย และท าโครงงานการจัดตั้งธุรกิจจ าลองที่สนใจในด้านนวัตกรรมธุรกิจ
อาหาร โดยผลการศึกษาจะต้องสามารถด าเนินงานธุรกิจหรือจัดตั้งธุรกิจได้จริง 
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2. การก าหนดผู้จัดการวิชา 857-492 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
และวิชา 857-493 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก ในแต่ละปีการศึกษา

3. การประเมินศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับการเติมเต็มทักษะด้านต่างๆ ของนักศึกษา และให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ

4. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังการส าเร็จการเรียนทฤษฎี  ประจ าปี
การศึกษา

5. การจัดท าแผนการนิเทศเพ่ือประเมินหัวข้อโครงงาน ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นระยะ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์นิเทศจาก
สาขาวิชาร่วมกับพนักงานพ่ีเลี้ยง และพนักงานที่เก่ียวข้องกับโครงงาน

6. การจัดท าแผนการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย
(1) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์นิเทศ

จากสาขาวิชา พนักงานทีป่รึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องในสถานประกอบการ 
(2) การประเมินการด าเนินงานการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังการส าเร็จการเรียนทฤษฎี โดย

สถานประกอบการ 
7. การสรุปและทบทวนผลประเมินการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงานการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังการส าเร็จการเรียนทฤษฎี ส าหรับปีการศึกษาหน้า

4.2.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังการส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-Course 
Internship) 

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

(1) ปรับปรุงงานที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงในระบบอาหารได้ 
(2) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือช่วย

ในการตัดสินใจ 
(3) อธิบายเงื่อนไขการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้งานได้ 
(4) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร ประสานงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
(5) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อที่หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของงานและ

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) สร้างแนวคิดการท างานใหม่ โดยการตั้งค าถามสภาพปัจจุบันและค้นคว้าหาแนวทาง

ใหม่ๆ 
(7) แสดงพฤติกรรมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
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(8) เปิดใจยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  และปรับตัวตามความรู้  สถานการณ์และ
ปัญหาที่พบ 

(9) แสดงออกถึงการมจีรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก

(1) ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจอาหารได้  
(2) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือช่วย

ในการตัดสินใจ 
(3) อธิบายเงื่อนไขการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้งานได้ 
(4) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร ประสานงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
(5) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อที่หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของงานและ

กลุ่มเป้าหมาย 
(6) สร้างแนวคิดการท างานใหม่ โดยการตั้งค าถามสภาพปัจจุบันและค้นคว้าหาแนวทาง

ใหม่ๆ 
(7) แสดงพฤติกรรมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
(8) เปิดใจยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  และปรับตัวตามความรู้  สถานการณ์และ

ปัญหาที่พบ 
(9) แสดงออกถึงการมจีรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

4.2.2 ช่วงเวลา 

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หรือ 
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก 

ภาคการศึกษาที่  2 
ปีการศึกษาที่  4 

4.2.3  จ านวนหน่วยกิต 

857-492 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน  8 หน่วยกิต 
หรือ  
857-493 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก จ านวน  8 หน่วยกิต 
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4.2.4 การวัดและประเมินผล 
ประเมินผลด้านความรู้ในทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พนักงานที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. การประเมินความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน/การแก้ไขและปรับปรุงงาน/การท าโครงงาน
2. ประเมินจากผลการศึกษาที่ได้จากโครงงาน
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน CWIE อย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์

นิเทศ พนักงานที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ 
5. ประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองของนักศึกษา
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

GA กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา PLO 
1. มีความสามารถในการบูรณา
การองค์ความรู้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในระบบอาหารได้
อย่างมืออาชีพ (Employability, 
Professionalism) 

1 . การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
(Cooperative and Work Integrated Learning : CWIE)  ได้แก่ 

- การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course experience) 
- หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)  
- การฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง (Practicum) 
-  สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
- การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) เป็นต้น 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพ
ในอนาคต  

- การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

3. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิด (Thinking Skill)   เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์  การ
คิดเชิงวิเคราะห์  การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดแบบองค์รวม 
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ
5. การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
6. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง

PLO 1 วางแผนและควบคุมงานใน
ระบบอาหารได้ โดยค านึงถึงผลิตภาพ 
คุณ ภ าพ  ความป ลอดภั ยอาห าร 
รวมถึงกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
PLO 2 ปรับปรุงงานที่มีความซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงในระบบอาหารได้
อย่างสร้างสรรค์ 
PLO 3 เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ือพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
PLO 7 ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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GA กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา PLO 
2. มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ส าหรับธุรกิจที่เก่ียวข้องในระบบ
อาหาร (Entrepreneurial skills) 

1. จัดให้มีรายวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับต่อเนื่องกันไป
ตามล าดับผลลัพธ์การเรียนรู้   
2. การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Learning : CWIE)  ได้แก่  
 - การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี  (Post-course Internship) แบบ  
Entrepreneurial WIL 
3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับ
หน่วยงานความร่วมมือ 
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ 
5. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการในด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
6. จัดหาทุนให้นักศึกษาได้ท าบริษัทจ าลอง  

PLO 4 ออกแบบนวัตกรรมธุ รกิ จ
อาหารได ้
PLO 7 ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานในระบบอาหาร 

1. เพ่ิมวิชาที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้ในระบบอาหาร 
2. เพ่ิมหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรายวิชาชีพ  เพ่ือเน้นการน าการเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 
3 . การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Learning : CWIE)  ณ สถานประกอบการ   
4. จัดหาครุภัณฑ์ หรือ จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกัน 
5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นล าดับขั้นการ
เรียนรู้ 
6. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 

PLO 3 เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ือพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
PLO 5 ใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล ในการ
สื่อสาร  และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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GA กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา PLO 
4. ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือ
ปรับตัว (Learning Agility)  
ภายใต้สภาวะที่โลกมีความผันผวน 
ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ
สูง (VUCA World)  รวมถึงความ 
สามารถในการฟื้นตัวได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อต้องเผชิญอุปสรรค 
การเปลี่ยนแปลง หรือกดดัน 
(Resilience) 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวเพ่ือเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ได้แก่ 

- การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

2 . การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
(Cooperative and Work Integrated Learning : CWIE)  
3. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพ่ือชุมชนและสังคม
4. การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งที่จัดในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย 
5. จัดกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

PLO 6 แสดงพฤติกรรมในการจัดการ
ตนเอง เพ่ือให้ท างานจนส าเร็จตาม
เป้าหมาย แม้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป หรือมีปัญหาและอุปสรรค 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO 1 วางแผนและควบคุมงานในระบบอาหารได้ โดยค านึงถึงผลิต
ภาพ คุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร รวมถึงกฎหมาย และข้อก าหนด
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

✓ ✓ ✓

PLO 2 ปรับปรุงงานที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงในระบบอาหาร
ได้อย่างสร้างสรรค ์ ✓ ✓ ✓

PLO 3 เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ✓ ✓ ✓ ✓

PLO 4 ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจอาหารได้ ✓ ✓ ✓

PLO 5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร  และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ✓ ✓ ✓

PLO 6 แสดงพฤติกรรมในการจัดการตนเอง เพื่อให้ท างานจนส าเร็จ
ตามเป้าหมาย แม้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีปัญหาและ
อุปสรรค 

✓ ✓ ✓

PLO 7 ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ✓ ✓ ✓
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

2. ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง
2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง

3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
1. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ  การใช้

เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO 1 วางแผนและควบคุมงานในระบบอาหารได้  โดย
ค านึงถึงผลิตภาพ คุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร รวมถึง
กฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO 2 ปรับปรุงงานที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงใน
ระบบอาหารได้อย่างสร้างสรรค์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO 3 เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO 4 ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจอาหารได้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO 5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร  และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO 6 แสดงพฤติกรรมในการจัดการตนเอง เพื่อให้ท างาน
จนส าเร็จตามเป้าหมาย แม้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมี
ปัญหาและอุปสรรค 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO 7 ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO 1 วางแผนและควบคุมงานในระบบอาหารได้ 
โดยค านึงถึงผลิตภาพ คุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร 
รวมถึงกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative 
and Work Integrated Learning : CWIE)  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง
Lecture based learning และ Active Learning ที่
หลากหลาย เช่น Experiential learning,  Problem 
based learning, Project based learning แ ล ะ 
Thinking based learning 
3 . การบรรยายพิ เศษโดยผู้ เชี่ ยวชาญหรือผู้ที่ มี
ประสบการณ์ตรงจากอุตสาหกรรม 

1. การประเมินความรู้ และทักษะในแต่ละรายวิชา
โดยการสอบ ได้แก่ สอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค โดยจัดวิธีการสอบที่หลากหลาย ทั้งการ
สอบข้อเขียนแบบอัตนัย แบบปรนัย การสอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 
2 . ประเมินจากผลลัพธ์การปฏิบั ติ ในรายวิชา
ปฏิบัติการ   และรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ 
CWIE 
3 . ประเมินการสาธิตการปฏิบัติ งาน ตามแบบ
ประเมินที่ก าหนดให้  
4 . ประเมินจากชิ้นงานที่ก าหนดให้ปฏิบัติ  เช่น
แบบฝึกหัด การบ้าน รายงาน กรณีศึกษา 
5. ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
6. ประเมินผลจากการน าเสนองานในรายวิชา
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน CWIE และผลงาน
โครงการสหกิจศึกษา 
8. ประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองของนักศึกษา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO 2 ปรับปรุงงานที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
ในระบบอาหารได้อย่างสร้างสรรค ์

1. ก าหนดให้มีการท าโครงการปรับปรุงและการท า
โครงการสหกิจศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
CWIE 
2. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ
Project based Learning 
3. จั ดกิ จก รรม เพ่ื อ พั ฒ น าทั กษ ะท างความคิ ด
(Thinking skill) เช่น การคิดเชิงวิ เคราะห์  การคิด
สังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดแบบองค์รวม 

1. ประเมินผลสัมฤทธ ิ์ของงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินผลการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม
3. ประเมินกระบวนการท าโครงงาน, กระบวนการท า
โครงการปรับปรุงงาน 
4. ประเมินผลจากการสะท้อนกลับของผู้เกี่ยวข้อง
(ผู้สอน, สถานประกอบการ, พนักงานที่ปรึกษา) 

PLO 3 เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วิธี
Problem based Learning, Experiential 
Learning, ให้ นั ก ศึ ก ษ ามี โอ ก าส ได้ รู้ จั ก แ ล ะ ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
ร ะ บ บ อั ต โน มั ติ  A.I, Machine Learning, Block 
Chain 
2. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือจัดให้มี การไปเรียนรู้ ใน
สถานการณ์จริงร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมิน
2. ประเมินจากชิ้นงานที่ ก าหนดให้ปฏิบั ติ  เช่น
แบบฝึกหัด การบ้าน รายงาน กรณีศึกษา 
3. การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาโดยผู้สอน,
สถานประกอบการ 
4. ประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองของนักศึกษา

PLO 4 ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจอาหารได้ 1. การจั ดการ เรี ยนการสอนแบบ  Experiential
Learning 
2. จัด/ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม ่

1. การประเมินความรู้ และทักษะในแต่ละรายวิชา
โดยการสอบ ได้แก่ สอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค โดยจัดวิธีการสอบที่หลากหลาย ทั้งการ
สอบข้อเขียนแบบอัตนัย แบบปรนัย การสอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

3. เชิญผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาเสวนา สร้างแรง
บันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 

2. ประเมินจากชิ้นงานที่ ก าหนดให้ปฏิบั ติ  เช่น
แบบฝึกหัด การบ้าน รายงาน กรณีศึกษา 
3. การประเมินผลการน าเสนองาน
4. การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
5. ประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองของนักศึกษา

PLO 5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร  และการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใน
การสืบค้นฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การ
น าเสนองาน 
3. จั ด กิ จ กรรมการ เรี ย น ก ารสอน แบ บ  Active
Learning ที่หลากหลายมอบหมายให้มีการท างานเป็น
กลุ่มเพ่ือฝึกการท างานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และการสื่อสาร 
4. จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นการปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ต่าง ๆ 

1. ประเมินผลการทดสอบปฏิบัติ
2. ประเมินจากชิ้นงานที่ ก าหนดให้ปฏิบั ติ  เช่น
แบบฝึกหัด การบ้าน รายงาน กรณีศึกษา 
3. ประเมินผลการน าเสนอผลงาน
4. การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาอย่างเป็นระบบโดย
ผู้สอน, สถานประกอบการ 
5. ประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองของนักศึกษา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO 6 แสดงพฤติกรรมในการจัดการตนเอง เพื่อให้
ท างานจนส าเร็จตามเป้าหมาย แม้สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีปัญหาและอุปสรรค 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative 
and Work Integrated Learning : CWIE) 
2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะในการจัดการ
ตนเองด้านจิตใจ 
3. จั ด การ เรี ยน การสอน ที่ เน้ น ก าร เรี ย น รู้ จ าก
สถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่
หลากหลาย และกรณีตัวอย่างที่หลากหลาย 
4. มอบหมายให้มีการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่อย่าง
ต่อเนื่ อง เพ่ือให้ ได้ข้อมูลที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
5. สอดแทรกแนวความคิดเรื่องการปรับตัวการพ้ืนตัว
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือล้มเหลวในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ 
6. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรง 

1. ประเมินผลการน าเสนองาน
2. ประเมินจากชิ้นงานที่ ก าหนดให้ปฏิบั ติ  เช่น
แบบฝึกหัด การบ้าน รายงาน กรณีศึกษา 
3. ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ จากอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือนนักศึกษา เช่น ความ
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ทักษะ
การสื่อสาร   
4. ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมในขณะ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  
จากพนักงานที่ปรึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น ความมีวินัย ความสามารถใน
การปรับตัว ความสามารถในการเรียนรู้ 
5. ประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองของนักศึกษา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO 7 ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกของการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และยกย่อง
นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์เพ่ือ
สังคม   
3 . อาจารย์ผู้ สอนสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรมและ
จริยธรรมในการสอนทุกวิชา รวมทั้งการท าตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี

1. ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ จากอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือนนักศึกษา เช่น ความ
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ทักษะ
การสื่อสาร   
2. ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมในขณะ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  
จากพนักงานที่ปรึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น ความมีวินัย ความสามารถใน
การปรับตัว ความสามารถในการเรียนรู้ 
3. ประเมินจากชิ้นงานที่ ก าหนดให้ปฏิบั ติ  เช่น
แบบฝึกหัด การบ้าน รายงาน กรณีศึกษา โดย
พิจารณาทั้งคุณภาพ และระยะเวลาในการท างาน 
4. ประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองของนักศึกษา
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน     ⚫

003-001 ผู้น าจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน     ⚫

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์    ⚫

859-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์      ⚫

    สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต     ⚫ 

895-001 พลเมืองที่ดี     ⚫

950-102 ชีวิตที่ดี     ⚫ 

   สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  ⚫  

   สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล 
142-121 โลกแห่งอนาคต ⚫  ⚫   ⚫

142-225 ปัจจัยที่ 5    ⚫ 

200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว    ⚫ ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล   ⚫  ⚫ 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต     ⚫  ⚫

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล ⚫  ⚫  ⚫ 

472-113 ดาบสองคม   ⚫ 

472-115 ฉันต้องรอด    ⚫ 

820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา     ⚫

820-200 เมื่อทะเลปั่นป่วน   ⚫

   สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์  ⚫   

142-129 คิดไปข้างหน้า  ⚫   

200-108 โมบาและการพัฒนากลยุทธ์  ⚫  ⚫

315-100 ค านวณศิลป์  ⚫ 

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล  ⚫  ⚫ 

472-114 กบนอกกะลา  ⚫  ⚫

472-118 เงินในกระเป๋า ⚫  

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์  ⚫  

895-011 การคิดเพ่ือสร้างสุข    ⚫ 

895-012 การคิดเชิงบวก  ⚫ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

   สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ ⚫    ⚫ ⚫

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ⚫    ⚫ ⚫

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ ⚫    ⚫ ⚫

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล ⚫ ⚫   ⚫ ⚫

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   ⚫   ⚫ 

   สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  ⚫

142-135 พับเพียบเรียบร้อย  ⚫

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว  ⚫

142-137 ใครๆ ก็วาดได ้  ⚫

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี  ⚫

142-139 ท่องโลกศิลปะ  ⚫

142-234 โลกสวย   ⚫

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า  ⚫

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ   ⚫ 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น  ⚫ ⚫

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข  ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-020 ขิมไทย   ⚫

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า   ⚫

895-022 จังหวะจะเพลง  ⚫

895-023 กีตาร์  ⚫

895-024 อูคูเลเล่   ⚫

895-025 ฮาร์โมนิกา  ⚫

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน  ⚫

895-027 อรรถรสภาษาไทย  ⚫

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์   ⚫

895-030 ว่ายน้ า  ⚫

895-031 เทนนิส  ⚫

895-032 บาสเกตบอล ⚫ ⚫

895-033 กรีฑา  ⚫

895-034 ลีลาศ ⚫ ⚫

895-035 เปตอง  ⚫

895-036 ค่ายพักแรม  ⚫

895-037 แบดมินตัน  ⚫

895-038 เทเบิลเทนนิส  ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   ⚫

     รายวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
001-101 อาเซียนศึกษา    ⚫

001-131 สุขภาวะกายและจิต      ⚫

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ  ⚫ ⚫

142-112 อังกฤษออนแอร์    ⚫ 

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ⚫  ⚫ ⚫

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน ⚫ 

142-211 อังกฤษกันทุกวัน   ⚫ ⚫

142-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล   ⚫ ⚫

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง   ⚫ 

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ  ⚫ 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและ
การสื่อสาร  ⚫ 

142-227 ท าเงินด้วย Youtube    ⚫ 

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์  ⚫ ⚫ 

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์   ⚫  

142-238 ตะลอนทัวร์  ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด  ⚫ 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   ⚫ ⚫  ⚫

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 

336-214 กินดี ชีวิตดี     ⚫

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ   ⚫ 

336-216 ยาและสุขภาพ   ⚫ 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต    ⚫ 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน   ⚫ 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี     ⚫

472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออย่างมืออาชีพ   ⚫ ⚫

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ⚫ ⚫   

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม    ⚫

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต ⚫ ⚫  

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง   ⚫

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   ⚫ ⚫

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว   ⚫ ⚫

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน   ⚫ ⚫

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ     ⚫ ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง   ⚫ ⚫

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง    ⚫ ⚫

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ     ⚫ ⚫

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ    ⚫ ⚫

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ⚫ ⚫ ⚫ 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  ⚫ 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ ⚫ ⚫

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ⚫ ⚫

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ     ⚫ 

890-027 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     ⚫ 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ    ⚫ 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน    ⚫ 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว ⚫ 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ⚫ ⚫ ⚫

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน  ⚫ 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  ⚫ 

890-050 แปลสิกูเกิล     ⚫ 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา   ⚫ ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล    ⚫ ⚫

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน ⚫   ⚫ 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ ⚫ 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ⚫ 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน ⚫ 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน ⚫ 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น ⚫ 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ⚫ 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน ⚫ 

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น ⚫ 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน ⚫ 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว ⚫ 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ⚫ 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน ⚫ 

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน ⚫ 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ⚫ 

895-040 จิตวิทยาความรัก  ⚫ ⚫

895-041 ปรัชญาจริยะ   ⚫ 
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  ⚫ 

895-043 การใช้ภาษาไทย ⚫ ⚫ ⚫ 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย ⚫ ⚫ ⚫

895-045 ทักษะการสื่อสาร ⚫   ⚫ ⚫ ⚫

895-046 ความคิดและการสื่อสาร ⚫    ⚫ ⚫

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  ⚫

895-048 การวาดเส้นและระบายสี   ⚫

895-049 ศิลปะกบัความสุข  ⚫

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม  ⚫

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ⚫ 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ⚫ 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  ⚫ 

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด   ⚫

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก  ⚫ 

895-056 สงขลาศึกษา  ⚫ 

895-057 ดนตรีไทย  ⚫

895-058 สังคีตศิลป์ไทย  ⚫

895-059 ดนตรีตะวันตก  ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  ⚫

895-061 ฟิตและเฟิร์ม  ⚫

895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน  ⚫

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้  ⚫

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต    ⚫ ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

322-107 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 1 ⚫    

322-108 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 2 ⚫    

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
857-101 จุลชีววิทยาอาหาร ⚫ ⚫    ⚫

857-102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร ⚫     ⚫

857-103 หลักเคมีอาหารพื้นฐาน ⚫ ⚫    

857-104 วิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน ⚫ ⚫    

857-105 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน ⚫     

857-106 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร ⚫    ⚫ ⚫

857-111 การจัดการระบบอาหาร ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

857-201 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร ⚫  ⚫   ⚫ ⚫

857-202 การสุขาภิบาลอาหาร ⚫  ⚫   ⚫

857-203 ระเบียบและข้อบังคับส าหรับกิจการอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫

857-211 การจัดการสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือความยั่งยืน ⚫     ⚫ ⚫

857-212 พ้ืนฐานการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫     

857-213 การจัดการข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

857-214 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫

857-215 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫

857-311 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫

859-111 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ⚫      ⚫

3) กลุ่มวิชาชีพ
857-221 ชุดวิชาการจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร ⚫   ⚫ ⚫  ⚫

857-231 การคิดเชิงออกแบบส าหรับธุรกิจอาหาร ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

857-321 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

857-322 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫  ⚫   ⚫

857-323 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ⚫ ⚫     ⚫

857-331 การคาดการณ์ธุรกิจอาหารอย่างมีทิศทาง  ⚫ ⚫ ⚫  

857-332 พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  ⚫ ⚫  

857-391 การเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫

857-392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫

857-421 การจัดการผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫

857-422 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
⚫ ⚫   ⚫  ⚫
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รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

857-491 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
857-492 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫

857-493 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

4) กลุ่มวิชาชีพเลือก
857-423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫    ⚫

857-424 การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

857-425 การจัดการโซ่ความเย็นในระบบอาหาร ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

857-426 การจัดการสินค้าคงคลังในระบบอาหาร ⚫   ⚫  

857-427 ระบบการสอบกลับของผลิตภัณฑ์อาหาร ⚫  ⚫  ⚫  ⚫

857-428 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร ⚫  ⚫  ⚫  ⚫

857-429 หัวข้อพิเศษทางการจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร   ⚫ ⚫  ⚫

857-431 การจัดตั้งธุรกิจอาหาร ⚫ ⚫   ⚫

857-432 การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร ⚫ ⚫ ⚫   ⚫

857-433 การวางแผนกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมอาหาร   ⚫   

857-434 พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร  ⚫ ⚫  ⚫

857-435 หัวข้อพิเศษทางผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร   ⚫ ⚫   
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีท่ี รายละเอียด 
1 - อธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

- อธิบายแนวคิดในการจัดการระบบอาหารได้  

- ปรับตัวเข้าสู่สังคม และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

- เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

- ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง  

- ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2 - ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร การจัดการ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เก่ียวข้องอาหาร เพ่ือแก้ปัญหาขั้นพืน้ฐานในระบบอาหาร 

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาขั้นพ้ืนฐานในระบบอาหารได้ 

- น าเสนอแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการในระบบอาหารได้ 

- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างเหมาะสม 

- ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในระบบ
อาหาร 

3 - ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงงานที่ได้รับหมอบหมายได้ 

- เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานได้  

- น าเสนอแผนธุรกิจที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมธุรกิจอาหารได้ 

- ปรับตัวเข้าสู่สังคมการท างานได้ 

- ปฏิบัติตัวตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาการในการปฏิบัติงาน 

4 - ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนภายใต้สถานการณท่ีไม่แน่นอนได ้

- เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้  

- แสดงความมุ่งมั่นในการปรับตัวและเรียนรู้ เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย แม้สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

- ปฏิบัติตัวตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาการในการปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า ด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต พ.ศ.2563 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะน าไปจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และน าไปเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเรียน
การสอนในปีการศึกษาถัดไป 

2.1.1 การทวนสอบในรายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติการ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแต่ละรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่

ออกแบบและก าหนดไว้ในเอกสาร Course Specification โดยเทียบความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบให้เป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

- มีคณะกรรมการพิจารณาและรับรองผลการประเมินระดับคะแนน 

2.1.2 การทวนสอบรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงงานและกรณีศึกษา และพนักงานที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ 

- มีการประเมินข้อเสนอโครงงาน การติดตามความก้าวหน้าการท างาน และการ
ประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ และ ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ 
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2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
- มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา โดยด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้และประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตรจากรายงานการประเมินคุณภาพประจ าปี 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร ดังนี้ 

2.1.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินโดยใช้แบบสอบถามจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการได้งานท า ความเห็นในแง่ของความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่อการท างาน 
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
2.1.2 การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เช่น สถานประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
2.1.3 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ การพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 
2.1.4 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จ านวนกิจกรรม
การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ และจ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
เป็นต้น  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า ด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต พ.ศ.2563 โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการ
ประเมินผลเรียนในมหาวิทยาลัย และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน

2) ต้องผ่านการวัดและประเมินผลด้านภาษาอังกฤษ โดยมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

3) ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ตามแผนการ
พัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีปัญหาและ/หรือสงสัยเกี่ยวข้องกับผลการประเมินในรายวิชา/ชุดวิชาหรือการเรียนการ

สอนในหลักสูตรนักศึกษามีสิทธิ์ในการยื่นขออุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชา/ชุดวิชา หรือ  ผลการประเมิน
การศึกษา เมื่อเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลดังกล่าว  เพ่ือขอดูกระดาษค าตอบ คะแนน และ
วิธีการประเมินผลในแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาได้  โดยนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องผ่านหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามข้ันตอน 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
1) ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาหรือการสอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

และน ามาก าหนดเป็นคุณสมบัติบังคับในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทุกคน 
2) อาจารย์ใหม่ทุกคน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ”ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ภายในสองปี จัดโดย

ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ หลักสูตรจะมีความคล้ายคลึงและมีเป้าหมายเดียวกับ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ที่ด าเนินการโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) 

3) ก าหนดให้มีแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมถึงสื่อเพ่ือการ
เรียน การสอน ตลอดทั้งปี รวมถึงการจัดท าสื่อวีดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล เพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้เรียนรู้ตลอดเวลา 

การเตรียมการในระดับคณะ 
1) ผลักดันให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
2) จัดเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์ใหม่ได้มีความพร้อมใน

การพัฒนาตนเองและการท างาน อาทิเช่น ห้องท างาน   โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ
เป็นต้น

3) คณะฯ โดยงานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องสิทธิและสวัสดิการ
ขั้นต้นให้กับบุคลากรใหม่ทราบ ส าหรับรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้แจ้งให้ศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
www.personnel.psu.ac.th

4) คณะฯ ได้มีประกาศจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะฯ ในรูปแบบทุนวิจัย Seed Money ให้กับอาจารย์ใหม่
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี สนับสนุนไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท/โครงการ/
คน/ปี

http://www.personnel.psu.ac.th/
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาด้านการสอน

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาหรือการเรียนการสอนอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง และน ามาก าหนดเป็นคุณสมบัติบังคับในการประเมินผลปฏิบัติงานของอาจารย์ทุกคน
2) ก าหนดให้มีแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมถึงสื่อเพ่ือ

การเรียนการสอน ตลอดทั้งปี รวมถึงการจัดท าสื่อวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล เพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้เรียนรู้ตลอดเวลา

3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็น active learning และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัย เช่น ให้ทุนสนับสนุนการจัดท าสื่อแบบ MOOC  เป็นต้น

4) จัดท าและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการประเมินตามกรอบสมรรถนะการเป็นอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย (PSU-TPSF) และ UK-PSF ก าหนดให้มีแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ด้าน
หลักสูตรและการเรียน การสอน รวมถึงสื่อเพ่ือการเรียนการสอน ตลอดทั้งปี รวมถึงการจัดท าสื่อ
วิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการเรียน การสอน การวัดประเมินผล เพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้เรียนรู้ตลอดเวลา

5) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท า ง าน  (work-integrated learning) มี โค ร งก า ร พั ฒ น าส ม ร รถ น ะ ก า ร ส อ น อ าจ า ร ย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง
การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผลการเรียน

 การพัฒนาระดับคณะ 
1) คณะได้ก าหนดการพัฒนาคณาจารย์ตามกลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2) คณะมีแนวทางและนโยบายการจัดสรรวงเงินในการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย

ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย อาทิ 
การสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
2) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการเรียนการสอนและการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม

วิชาการด้านการศึกษา (PSU Educational Conference) ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพด้านการสอนของอาจารย์

3) มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ให้กับคณาจารย์เป็นระยะ ทุกปี

4) มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ระดับบริหารของคณาจารย์ 
เช่น การพัฒนาภาวะผู้น า

การพัฒนาระดับคณะ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท า

วิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเอกสารและผลงานของผู้ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่ง

3) ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม

2.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ 
การพัฒนาระดับคณะ 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ก าหนดให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคม ตลอดจนการท างาน

เป็นทีม
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หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน
        ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) มีคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ ก ากับ ดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร โดยวางแผน ควบคุม ดูแล การจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประเมินผลหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
3) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท าแผนการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบการเรียนการสอน

เนื้อหา และ การวัดและประเมินผล โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

1. การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทั น ส มั ย  ต อ บ ส น อ งต่ อ ค ว าม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นไป
ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ส า นั ก
ป ลั ด ก ระท รวงก าร อุ ดมศึ กษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยการปรับปรุงตาม
รอบเวลาที่ ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด 

1. หลักสูตรที่ ได้ รับการรับรองจาก
ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

2. การรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในทุกปีการศึกษาทั้งใน
ส่วนของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี และ การประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน 
AUN-QA  

1. ติดตาม ดูแล จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
2. ประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
มาตรฐาน AUN-QA โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในและ/หรือภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

1. จ านวนและคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. การประเมินความพึงพอใจจาก
นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของรายวิชา
และของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาอยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
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2. บัณฑิต
2.1. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
       มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในทุกปีการศึกษา เพ่ือน าผลมาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทุกรอบ 5 ปี  โดยประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนใหตรงเวลา มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ 
กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 

2) ด้านความรู้ เนื้อหาในแต่ละรายวิชาจะมีการทบทวนสม่ าเสมอทุกปี  เพ่ือให้เนื้อหาการสอนมี
ความทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการจัดการ 
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) ณ สถานประกอบการ โดยการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การใช้  

โจทย์จากสถานประกอบการเป็นกรณีศึกษา การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ เป็นต้น 

3) ด้านทักษะทางปัญญา ในการเรียนการสอนจะเน้นให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์
ตลอดจนคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ไม่ซับซ้อนและค่อยๆ เพิ่มระดับความซับซ้อนขึ้น 

เรื่อยๆ ทั้งนี้ ตอ้งจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา และให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ ณ สถานประกอบ
การ ในรูปแบบสหกิจศึกษาหรือและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) ท าใหน้กัศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการประยุกต์ความรู้ใน สถานการณ์

จริง 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ช่วยกันเสนอความคิดเห็น คิดวิเคราะห์และสรุปผลจากการระดมสมอง 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์  โดยการใช้
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในการน าเสนอรายงาน อภิปราย  การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้
คณิตศาสตร์สถิติ ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

2.2 มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีการส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษาทุกปี โดย
ก าหนดเกณฑ์การได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80  
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3. นักศึกษา
3.1. การรับนักศึกษา

3.1.1.การรับนักศึกษา 
1) นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของหลักสูตร และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
2) ส าหรับนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก คณะฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ รวมถึงมีการแนะน า

รายละเอียดของหลักสูตร
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1) คณะฯ และหลักสูตรจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยการจัด
ปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง เพ่ือแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ แนะน า
หลักสูตร รายวิชาที่เรียน การประเมินผล ระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
กฎระเบียบต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน และการปรับตัวส าหรับการเรียน 
พร้อมแจกคู่มือนักศึกษา และจัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้
ความรู้ด้านวิธีการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพ่ี 

2) มหาวิทยาลัยฯ จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษโดยแบ่งการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ตามศักยภาพของผู้เรียนดังประกาศของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับเรียน
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติวิทยาเขต
หาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน มีการจัดจ านวน
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรฯ และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการดูแล ให้
ค าปรึกษาและแนะน าทั้งในส่วนการแนะน าการลงทะเบียนเรียน การวางแผนการเรียน ปัญหา
การเรียน การขอทุนสนับสนุน และปัญหาทั่วไปให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดเวลา
ให้กับนักศึกษาได้เข้าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ ทางหลักสูตรมีระบบการดูแล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าหรือที่มีความเสี่ยงที่จะส าเร็จการศึกษาช้า จัดให้มีประชุมพบปะกับ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และมีช่องทางให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
และติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้จัดการวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลากหลายช่องทางทั้งพบปะทางตรง ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์และการสื่อสารทางโซเซียล
เน็ตเวิร์ค เป็นต้น 
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3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
คณะฯ และ หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดทักษะการเรียนรู้แบบ
ตลอดชีวิต (Life-long learning) ระหว่างการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม โครงการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และมีการ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการให้กับนักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเขียนจดหมายแนะน าตัวสมัครงาน การ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านสหกิจศึกษาในระดับชาติ 

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1) หลักสูตรมีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา 
2) คณะฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา 
3) คณะฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษาระดับ

ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

4. อาจารย ์
4.1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การวางแผนอัตราก าลังบุคลากร เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2550 ให้
สถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตราก าลังทุก 4 ปี โดยก าหนดเกณฑ์วิธีการวิเคราะห์ความ
ต้องการคณาจารย์เป็นรายวิชาที่ชัดเจน เพ่ือน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของ
คณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี  โดยมหาวิทยาลัยแจ้งมายังคณะฯ จากนั้น
คณะฯ มอบหมายให้งานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณบดี ท าหน้าที่บริหารอัตราก าลัง เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ การเปิดหลักสูตร
การสอน จ านวนการรับนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงเพ่ือรองรับพนักงาน
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มหาวิทยาลัยในกรณีต่าง ๆ เช่น ทดแทนอัตราที่เกษียณหรือลาออก รองรับนักเรียนทุน
รัฐบาล  รองรับการสอนในสาขาวิชาใหม่ โดยจะต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของคณะฯ 

มหาวิทยาลัยฯ แจ้งผลการจัดสรรอัตราก าลัง มายังคณะฯ ในกรณีที่ได้รับการจัดสรร
อัตราก าลัง คณะฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ จะมีผู้แทนจากสาขาจ านวน 1-2 คน ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและร่วม
ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชา อาทิเช่น วุฒิการศึกษา 
รายละเอียดหน้าที่การปฏิบัติงานในด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและด้านอ่ืนๆ 
โดยกระบวนคัดเลือก ก าหนดให้มีการสอบสอน ซึ่งกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อ
หรือรายวิชาที่ให้สอบสอนและสอบสัมภาษณ์จะสอบถามแนวคิดในการวิจัย ทัศนคติ และ
พฤติกรรมส่วนบุคคล รวมถึงความสามารถพิเศษ พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์และ
ความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน  

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เริ่มจากประธานหลักสูตรประชุมพิจารณาร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่
ก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี แล้ว เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ไป
ยังคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ และคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือด าเนินการ
แต่งตั้งต่อไป 

2) ระบบการบริหารอาจารย์
คณะฯ ทบทวนแผนอัตราก าลังทุก 4 ปี ของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่

เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อหรือลาออกในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในการด าเนินการ
สรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี หลักสูตรฯ ก ากับดูแลคณาจารย์ในเรื่องของภาระ
งานด้านการเรียนการสอน การวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยมอบหมายภาระหน้าที่ให้
เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
คณะฯ สนับสนุนในการพัฒนาตนเองของอาจารย์แต่ละท่านในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทางด้านความคิดและจิตใจ โดย
คณะฯ มีทั้งการจัดอบรมเพ่ือบุคลากรภายในคณะ รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจจากภายนอกคณะฯ เพ่ือให้บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วม 

- การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ โดยคณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้าง
เสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การ
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ฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ หรือ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา  และส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

- ส าหรับอาจารย์ใหม่ คณะฯ สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ตามที่
มหาวิทยาลัยและคณะก าหนด อีกทั้งคณะฯ มีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงด้านการเรียน
การสอนและการวิจัยเพื่อให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
1) มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
2) มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน

รายงานคุณภาพระดับการศึกษาในทุกปีการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- มีการรายงานอัตราการคงอยู่และเกษียณอายุราชการของอาจารย์ เพ่ือวางแผนการรับอัตรา

ทดแทน เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าครบตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

- มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตรและน าข้อเสนอแนะมา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร

1) มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรด าเนินการตาม
ระเบียบวิธีที่ก าหนดของคณะฯ ที่มีขั้นตอนเริ่มจากคณะฯ น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ต่ออธิการบดีเพ่ือลงนามเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย จากนั้น กรรมการปรับปรุง
หลักสูตรจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้

- คัดเลือกและเสนอแต่ งตั้ งผู้ ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ เชี่ ยวชาญในสาขาจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนและผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิต 

- ส ารวจรวบรวมข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรในสาขาเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและนอกประเทศ 
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- ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- จัดท าหลักสูตรฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ในสาขาวิขา เพ่ือพิจารณาและแสดงความ
คิดเห็น 

- ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ไขให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
- ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิให้กับคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ และ

อนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือพิจารณาและแสดงความ
คิดเห็น 

- ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้จากอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ให้กับอนุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือพิจารณาและแสดงความคิดเห็น 

- ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้จากอนุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต่ออนุกรรมการ
นโยบายวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) การพิจารณาก าหนดผู้สอน

- หลักสูตร ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาถึงความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน
ผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานั้นๆ และภาระงาน
ของอาจารย ์ 

- อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 

2) การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4
อาจารย์ผู้จัดการวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผลการเรียนนักศึกษา โดยผู้จัดการวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 เสนอต่อประธานหลักสูตรเพื่อตรวจสอบ
แผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลให้มีความ
เหมาะสม โดยหลักสูตรได้แจ้งเตือนให้อาจารย์ผู้จัดการวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาค
การศึกษา แล้วอาจารย์ผู้จัดการวิชาต้องน าแผนการเรียนรู้ที่ผ่านการเห็นชอบไปจัดท าแผนการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชา และน าไปแจกแก่นักศึกษาในวันเปิดภาคการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมไปถึงการ
เรียนรู้ในสถานประกอบการ ได้แก่ รายวิชาที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning, WIL) การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
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ท างาน (WIL) และ การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหารการ
เตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา และ สหกิจศึกษา นอกจากนั้น ทางคณะฯ มีการกระตุ้นให้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น Problem based learning เป็นต้น ส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินสายวิชาการด้านการเรียนการสอนของคณะฯ 

3) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน และมีการก าหนดบทบาท

หน้าที่ในการดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน าทั้งในส่วนของการวางแผนการเรียน ปัญหาการเรียน การ
ขอทุนสนับสนุน และปัญหาทั่วไปให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดเวลาให้กับนักศึกษาได้
เข้าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่นๆ นอกจากนี้คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีปัญหาและ/หรือสงสัยเกี่ยวข้องกับผลการประเมินในรายวิชา/ชุดวิชาหรือการ

เรียนการสอนในหลักสูตรนักศึกษามีสิทธิ์ในการยื่นขออุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชา/ชุดวิชา หรือ ผลการประเมิน
การศึกษา เมื่อเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลดังกล่าว เพ่ือขอดูกระดาษค าตอบ คะแนน และ
วิธีการประเมินผลในแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาได้ โดยนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องผ่านหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ระบุไว้ใน

เอกสารแผนการเรียน/Course Specification โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลายกหลายเพ่ือสะท้อนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และ การตัดเกรดให้เป็นไปตามประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนในรายวิชาทั้งวิชาบรรยายและปฏิบัติการในระดับปริญญาตรี และมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยผู้เรียนเอง นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการวิชาการประจ าหลักสูตร มีการประชุม
พิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงครื่องมือในการให้คะแนน เช่น Scoring rubric และ/หรือ 
Marking scheme เป็นต้น 

หลักสูตรได้มีการน าผลการประเมินนักศึกษาของแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ผู้จัดการวิชาเข้าร่วมประชุม
ในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ ในที่ประชุมสาขาวิชา  เพ่ือพูดคุยหาแนวทางปรับปรุงการ
เรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และด าเนินการประชุมในระหว่างภาคการศึกษาและประเมินผล
นักศึกษาระหว่างเรียน เพ่ือน าไปปรับปรุงการเรียนรู้และสะท้อนกลับ (Feedback) ให้นักศึกษารับทราบผล
การประเมินเพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้ทันในภาคการศึกษานั้นๆ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1. การบริหารงบประมาณ

คณะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1) หนังสือ/ต ารา ฐานข้อมูล
2) สื่อการเรียนรู้ ซอฟท์แวร์
3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) หลักสูตรประสานงานกับคณะและ ส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ/ต าราที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ

ให้บริการอาจารย์และนักศึกษา ได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน
2) ครุภัณฑ์ ซอฟท์แวร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จะมีการวางแผนจัดท า

ข้อเสนอครุภัณฑ์ประจ าปี โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน

6.4 การประเมนิความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสูตร 

อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง โดยตองบันทึกการประชุมทุกครั้ง ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปี
การศึกษา  

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

∕ ∕ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

∕ 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

หมายเหตุ  : กรณีหลักสูตรมี มคอ.1/สภาวิชาชีพ ให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของ มคอ.1 /สภาวิชาชีพของ
สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ  

 : กรณีหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1/สภาวิชาชีพ สามารถเพ่ิมตัวบ่งชี้จากท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
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หมวดที่ 8   การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พิจารณา

จากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์ผู้จัดการวิชา 
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ดังนี้ 

1) จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ท่านอ่ืนๆ ในหลักสูตร/สาขาวิชา เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและวางกล
ยุทธ์ส าหรับปีการศึกษาถัดไป

2) มีระบบการติดตามความก้าวหน้า ศักยภาพในการเรียนรู้และปริมาณงาน ภายใต้การก ากับ
ดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

3) อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอน ขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ร่วมสอนใน
รายวิชา เพื่อวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่รับผิดชอบ

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการน าเสนอ การซักถามและการตอบค าถามในชั้น
เรียน โดยการสังเกตและรวบรวมข้อมูลโดยผู้สอน หากพบว่า ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน

5) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากประเมินความรู้และทักษะด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การ
ประเมินจากการสอบข้อเขียน เช่น การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การ
ประเมินจากผลลัพธ์การปฏิบัติงาน การประเมินชิ้นงาน เป็นต้น มีการประเมินข้อสอบ/
วิธีการวัดและประเมินผลก่อนใช้สอบโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือดูความสอดคล้อง
กับแผนการเรียนการสอน หากพบปัญหาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ต้องด าเนินการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านแบบประเมินออนไลน์ในทุกภาค

การศึกษา
2) การสังเกตรูปแบบการสอน/วิธีการสอนของอาจารย์จากในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมอาจารย์ผู้สอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะและหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ต่อไป
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
จากภายนอก นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ของคณะฯ หรือแบบสอบถามที่ออกแบบโดยหลักสูตร และมีการประชุมประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ร่วมกับนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2) การประเมินหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยสถาน
ประกอบที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการท างาน (CWIE) เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยแบบสอบถามออนไลน์ของคณะฯ
และ/หรือ แบบสอบถามที่ออกแบบโดยหลักสูตร 

4) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ต่อคณะ และ ต่อมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
5) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัย มีการปรับปรุงดัชนีวัดด้าน
มาตรฐานและคุณภาพเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1) อาจารย์ผู้จัดการวิชาทบทวนผลการประเมินการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา จาก

ข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และ จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา และผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยก าหนด
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3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร ได้แก่ รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการประเมินสิ่ง
อ านวยความสะดวก รายงานผลการประเมินหลักสูตรโดยรวม ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และจัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เพ่ือรายงานผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย

4) พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมระดมความ
คิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาถัดไป
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ภาคผนวก ก    
การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
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ภาคผนวก ก-1 

กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. Stakeholder Requirements
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Po
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HPLI 
- กระทรวง อว.  
- มหาวิทยาลัย (Policy) 

HPHI 
- ผู้ใช้บัณฑิต (บริหาร, ปฏิบัติงาน) 
- คณาจารย์ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, ผู้สอน) 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

LPLI 
- ศิษย์เก่า 

LPHI 
- ศิษย์ปัจจุบัน 

Impact of stakeholder 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การวิเคราะห์ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

SH1 กระทรวง อว. HPLI ส ารวจข้อมูล 
SH2 มหาวิทยาลัย HPLI ส ารวจข้อมูล 
SH3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร HPHI ส ารวจข้อมูล 
SH4 อุตสาหกรรม / 
ผู้ใช้บัณฑิต 

HPHI สัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้าง 

SH5 คณาจารย์ HPHI สัมมนาผู้สอน 
SH6 ศิษย์ปัจจุบัน LPHI แบบสอบถามออนไลน์ 
SH7 ศิษย์เก่า LPLI แบบสอบถามออนไลน์ 
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Stakeholder’s needs

Stakeholder Needs 
1. กระทรวง อว.
- แผนอุดมศึกษา แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะ
ทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

- ความครอบคลุมเหมาะสมของสาขาการผลิตและศาสตร์ต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาประเทศ  

- การผลิตคนให้เพียงพอตามทิศทางการพัฒนา 
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย และทันกับการ

เรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 และความสามารถในทักษะด้านดิจิทั ลและ
ภาษาต่างประเทศ  

- การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (3R8C)  
- การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการสร้างนวัตกรรมและ
ความเป็นผู้ประกอบการ 

- การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นประชากรโลก 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ืออนาคต  
- กิจกรรมนักศึกษาท่ีบูรณาการกับหลักสูตร 

- 21 st centuries skill คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย 
3Rs :  
        การอ่านออก (Reading)  
        การเขียนได้ (Writing)  
        การคิดเลขเป็น (Arithmetic's) 
8Cs : 
         ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) 

ทั ก ษ ะด้ าน ก ารส ร้ า งส ร รค์ แ ล ะน วั ต ก ร รม  (Creativity and 
Innovation) 
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Stakeholder Needs 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – 

Cultural Understanding) 
ทักษะด้ านความร่วมมื อ  การท างาน เป็ นที ม  และภาวะผู้ น า 

(Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า รสื่ อ ส า ร ส า รส น เท ศ  แ ล ะก า ร รู้ เท่ า ทั น สื่ อ 

(Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 

และ ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
- TQF (NQF) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF 

ระดับ 6 – ปริญญาตรี) 
ความรู้ ความรู้ทางทฤษฎี และเทคนิค เฉพาะทาง อย่างกว้างขวาง 

และเป็นระบบ ในงานอาชีพทักษะ  
ทักษะในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบ ปัญหา 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ  

- แก้ ไขปัญหา ที่ ซับซ้อนและ เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา 
(Complex and Changing)  
- สามารถริเริ่ม ปรับปรุง วางแผนกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนและ เป็นนามธรรม ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผน การ
บริหารและ การจัดการ ในสาขาอาชีพ 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับแรกเข้า (ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพ้ืนฐานว่านักเรียนที่ เข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าที่ มี พ้ืนฐานความรู้และทักษะเพียงพอที่ จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับ อุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานในที่ นี้ รวมถึ งความรู้
ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการติดอย่างสร้างสรรค์ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางปัญญาเหล่านั้นเข้ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะ
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Stakeholder Needs 
เรียนในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ ซึ่งนักเรียนบางคนอาจมีพ้ืนความรู้และทักษะที่
จ าเป็นส าหรับสาขาวิชาที่เข้าเรียนไม่เพียงพอ ต้องเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้
มั่นใจว่านักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพ้ืนฐาน
ทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ส าเร็จ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม 

จริยธรรม 
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างกลมกลืนกับความเชื่อและค่านิยมส่วนตัวด้วยความ 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการ 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาซึ่งเป็นความขัดแย้งทางค่านิยม สามารถสรุปผลการ 
โต้แย้งและยอมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ได้ท าลงไป 

(2) ด้านความรู้ 
มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมถึงความรู้ และทักษะที่ส าคัญในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะ
ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ มีการเพิ่มเตมิ
องค์ความรู้ในกลุ่มสาระ/เสาขาวชิาที่เลือกเรยีนเพื่อเตรยีมความพร้อม        

ในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในวิชาที่ศึกษามี

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซ้ึงในการวิเคราะห์ ข้อ
โต้แย้งและปัญหาใหม่ๆ ในวิชาต่างๆ ที่เรียนและในชีวิตประจ าวัน ตระหนัก
ในประเด็นปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนๆ สามารถประยุกต์ความเข้าใจ
อันถ่องแท้จากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น 
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Stakeholder Needs 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถท่ีจะ
ริเริ่มและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอ่ืนๆ ของ
ตนเองได้โดยมีการแนะน าบ้างเล็กน้อย สามารถที่จะไว้วางใจให้ท างานได้
อย่างอิสระและท างานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จ โดยอาศัยการแนะน าปรึกษา
แต่เพียงเล็กน้อย สามารถท างานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ตลอดจนใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานในการแก้ไขปัญหาในการศึกษา
ในการท างาน และในสภาพแวดล้อมของสังคมสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถจัดการปญัหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ 
ทางค านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความ 

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจ 

โลก เป็นตัน 

(2) ด้านความรู้ 
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้

หลักการและ 
ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึง
งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
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(3) ด้านทักษะทางปัญญา 

สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและ 
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและ
วิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ า
และหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น

ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่
ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและ 

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน 

การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลแปลความหมาย และ น าเส
นอขอ้มูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมี ประสทิธิภาพทั้ง
ในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอ ที่เหมาะสมส าห
รับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
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2. มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาการเรียนการสอน เป็ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม แ น ว ท า ง  พิ พั ฒ น า ก า ร นิ ย ม 

(Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดย ใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจาก
แนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียง
ภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วย 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ 
การจัดการเรียนรู้  ที่  ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ  (Active learning) ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-
based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) 
และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

- วิสัยทัศน์ (Vision) / พันธ
กิจ (Mission) 

วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ” 

พันธกิจ 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้  
บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาส
เข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
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2. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ในสาขาที่ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่เครือข่าย
สากล 
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้
บนพ้ืนฐาน ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง ปัญญาคุณธรรม 
สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

- ค่านิยมหลัก PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็น
เอกภาพเป็นหนึ่งเดียว 
P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ 

1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ

S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. เป็นที่พ่ึง และชี้น าสังคม
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม

U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว 
1. มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
3. ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน

- อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย I-Wise 
I = Integrity ซื่อสัตย์มีวินัย 

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ คุณสมบัติด้าน
ความซื่อสัตย์และการมีวินัย 
W = Wisdom ใฝ่ปัญญา 

มีทักษะการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เข้าใจในเนื้อหาตามสาขาที่นักศึกษา เลือก
เรียนมาให้มากที่สุด ซึ่งการที่เป็นคนใฝ่ปัญญา มิได้หมายถึงเฉพาะการเรียนใน
ห้องเรียนเท่านั้น 
SE = Social Engagement จิตสาธารณะ 

ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้สามารถสื่อถึงปณิธานของสงขลานครินทร์ได้เป็นอย่างดี 
นั่นก็คือ “ประโยชน์ของเพ่ือมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
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- สมรรถนะนักศึกษา 
(PSU Student 
Competency) 

5 Hs (Head, Hand, Heart, Health, Habit) 
1. Critical thinking & Complex problem solving  (Head, Hand)

Critical thinking and Complex problem solving is a concept 
in which one applies logical principles, after much inquiry and 
analysis, to solve problems. Those mastering this outcome show 
evidence of integrating knowledge, in depth and accurate 
questions after much critical analysis of evidence, and solve 
problems in creative ways. 

2. Innovative thinking and Entrepreneurial mindset ( Head,
Hand) 

Innovative thinking and Entrepreneurial mindset is a 
concept in which one applies logical principles of integrating 
knowledge across disciplinary boundaries, to solve problems 
with a high degree of innovation, divergent thinking and risk 
taking.  Those mastering this outcome show depth and breadth 
of knowledge understanding, critical thinking, complex and 
innovative problem solving. 

3. Technology Literacy & Communication skills (Head, Hand,
Habit) 

Technology literacy is defined as an ability to locate, 
organize, understand, evaluate, analyze and communicate 
information in a fully digital environment. Easily utilize a variety 
of digital devices ( e. g. , computers, smartphones, tablets)  and 
interfaces (e.g. c-mail. , internet, social media, cloud computing) 
to communicate, and solve problem in both academic and non-
academic surroundings. 
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Communication skill are an important element for 

technology literacy and are defined as the ability to give and 
receive different kinds of information in a clear, effective and 
efficient with another person or group, in a verbal or written way 
including digital communication.  Communication skills allow 
students to understand and be understood by others through 
various activities e. g. , actively listening in conversations, giving 
and receiving feedback and public speaking. 

4. Emotional intelligence & Professional behavior ( Head,
Heart, Habit) 

Emotional Intelligence is the capability of individuals to 
recognize their own emotions and those of others.  Use 
emotional information to guide thinking and behave 
professionally.   Manage and/ or adjust emotions to adapt to 
environments or achieve one's goal(s). Demonstrate an ability to 
influence the emotions of other people. 

According to Daniel Goleman ( American psychologist) , 
there are five key elements to it:  Self-awareness, Self-
regulation, Motivation, Empathy, and Social skills, respectively. 

5. Social Engagement (Head, Hand, Heart, Health, Habit)
Social engagement is defined as the process of working 

collaboratively with and through groups of people affiliated by 
geographic proximity, special interest, or similar situations to 
address 
issues affecting the wellbeing of those people.  Bringing about 
environmental and behavioral changes that will improve the 
health of the community and its members.  It often involves 
partnerships 
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and collaborations that help mobilize resources and influence 
systems, change relationships among partners, and serve as 
catalysts for changing policies, programs, and practices. 

3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- วิสัยทัศน์ (Vision) / พันธ
กิจ (Mission) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
"อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
(Agro-Industry for Sustainable Development) 
พันธกิจ (Mission) 
1. การเรียนการสอน: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนวัตกรรมอาหาร บรรจุ
ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการที่มีสมรรถนะสากล 
2. การวิจัย: วิจัยสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร บรรจุ
ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. การบริการวิชาการ: พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ชีวภาพเพ่ือความยั่งยืน 

- ค่านยิมหลัก (Core 
Values) 

มืออาชีพ จิตสาธารณะ น าการเปลี่ยนแปลง 

4. อุตสาหกรรม / ผู้ใช้
บัณฑิต 

1. อาชีพในอุตสาหกรรม
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA)
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC)
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production)
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ (Auditor)

2. ความรู้/ทักษะ/เจตคติ
1. ควบคุมกระบวนการผลิต
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
3. manage order, std. operation (ความสะอาด, การจัดเก็บ, คุณภาพ)
4. manpower management ควบคุมดูแลลูกน้อง staff, ลูกจ้างชั่วคราว
5. ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่

ก าหนด (QC Line)



182 

Stakeholder Needs 
6. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
7. จัดท าและก ากับดูแลระบบคุณภาพของสายการผลิตและผลิตภัณฑ์ ให้ได้

ตามมาตรฐานข้อก าหนดหรือกฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ
8. ตรวจสอบภายในร้าน (Audit)
9. ออกแบบระบบการประกนัคุณภาพ
10. ความรู้ด้านเครื่องจักรการผลิต

- ระบบการท างานของเครื่องจักร 
- การค านวณและการผลิต 
- กรณีเกิด Breakdown ต้องท าอย่างไร สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
กับการผลิต 
- สามารถสื่อสารกับวิศวกรได้ 

11. ความรู้ด้านการบริหารจัดการสายการผลิต เช่น จุดคอขวด/ การ
Balance line การผลิต

12. การเพ่ิมผลผลิต หลักการ เครื่องมือ
13. การจัดการคลังสินค้า
14. พ้ืนฐานการผลิตที่ดีตลอดกระบวนการ ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต

ลูกค้า
15. ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการ
16. ความรู้ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ
17. มีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร กฎหมายอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องทั้งในและ

ต่างประเทศ
18. Safety Mgt-system
19. ความรู้ด้านสถิติ
20. Traceability (การตรวจสอบกลับ)
21. ความรู้ด้านทฤษฎีหลักการแปรรูปอาหาร
22. มีความรู้ในกฎหมายอาหาร/ข้อก าหนด/ระบบคุณภาพ ในเชิงการ

น าไปใช้งานในโรงงานได้
23. การเข้าใจในการท างานของเครื่องจักร เครื่องมือวัดแบบ automation

การใช้หลักจิตวิทยาในการควบคุมพนักงาน การใช้โปรแกรมเชิงค านวณ
24. การควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ลดต้นทุน
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25. การวิเคราะห์/แปลความหมายจากผลการวัด เช่น ระบบการตัดสินใจ

ของ AI เมื่อผ่าน/ไม่ผ่านจะเอาข้อมูลที่ได้มาท าประโยชน์อะไรต่อ เช่น
supplier รายนี้จะรับต่อหรือไม่/จะลดต้นทุนใน

26. การท านายผลการวัด/คาดการณ์ได้ เช่น ผลยังเหมาะสมไม่ต้องเปลี่ยน
กระบวนการ หรือ เครื่องจักรใหม่

27. ความรู้ ด้ านการผลิ ตอาหาร  Food processing และด้ าน  food
hygiene + Food safety ทั้งส่วนของการดูแลร้านอาหารและคุณภาพ
ของ process และ product

28. มีความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการ (productivity) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์, การควบคุมคุณภาพ (ประกันคุณภาพ), การควบคุมการผลิต

29. ทักษะการคิดควรมีหลักการ ทฤษฎี และน ามาเป็นไอเดียประยุกต์ใช้
รวมทั้งความตระหนักในเรื่องการแก้ปัญหา

30. รู้การเงินและ international trade
31. ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ/บัญชีเบื้องต้น/ค่าใช้จ่าย/ก าไร/ต้นทุน/

ต้นทุนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในการท างาน
32. การน าข้อมูลมาใส่ในโปรแกรมส าเร็จรูป เช่น std time จะต้องเก็บ

ข้อมูลถูกต้อง (เก็บข้อมูลมาแล้วจะน าไปใช้อย่างไร) และน าข้อมูลมาใช้
งาน/วิเคราะห์ถูกต้อง และการใช้งานสถิติ

33. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น excel ขั้นสูง ทั้งในการวิเคราะห์และการ
รายงานผล

34. Innovation
35. ทักษะการตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจด้านคุณภาพให้ผ่าน/ไม่ผ่าน
36. ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการท างานเป็นทีม
37. Leadership (ความเป็นผู้น า)
38. การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
39. การตดัสินใจผ่านตรงไปตรงมาและถูกต้อง
40. ทักษะการค้นคว้า
41. ทักษะการน าเสนองาน
42. ทักษะการปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
43. การบริการลูกค้าและการแนะน าการใช้ สินค้า
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44. มีทักษะผู้น าในการกล้าตัดสินใจ/การน าทีม การควบคุมคน หลัก

จิตวิทยา อดทน เสียสละ มี mind set การแก้ไขปัญหา มีมุมมองเชิง
พัฒนาคน

45. การหาความรู้ เช่น การสืบค้น การขวนขวายในการหาความรู้และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ (ความรู้ที่ต้องมีในอนาคต: ความรู้ด้าน
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กระบวนการผลิต , การฆ่าเชื้อ
แบบใหม่)

46. ทักษะการน าเสนองาน โดยเน้นจุดที่ควรน าเสนอและ ppt
47. ทักษะภาษาอังกฤษและต้องมีภาษาที่  2 หรือที่  3 เช่น จีน ญี่ปุ่น

มาเลเซีย
48. การปรับตัวในการท างานและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน พร้อมที่จะเรียนรู้
49. ทักษะการสื่อสารอย่างเป็นระบบ: พูดให้รู้เรื่อง ต้องสื่อสารให้ทุกคน

เข้าใจได้ สื่อสารกับคนหลายระดับได้ และทวนสอบผลการสื่อสาร
50. ทักษะด้านการต่อรอง/เจรจา (negotiation)
51. มีความรู้และทักษะรอบด้าน สามารถหมุนเวียนงานได้

5. คณาจารย์ 1. การออกแบบหลักสูตรได้ก าหนดเลือกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่
อุปทาน โดยพิจารณาเลือกมาจากสายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และเลือกมาเฉพาะกลุ่มงานด้านการผลิตและกลุ่ม
งานด้านคุณภาพ

2. หลักสูตรการจัดการต้องการเน้นด้าน Production และ QA
3. หลักสูตรที่จะปรับปรุงจะไม่มีการจัดท าเป็นแบบ Minor  ไม่มีการเน้น

เพ่ือกลุ่มอาชีพเป้าหมายที่เป็น Product design & Process design
4. ผู้เข้าสัมมนาเห็นด้วยกับหลักสูตรการจัดการที่เน้นด้านการจัดการและ

ค ว ร เ พ่ิ ม ก า ร มุ่ ง เน้ น ท า งด้ า น  tools & software ที่ เกี่ ย ว กั บ
automation ด้วย และเห็นด้วยกับการมี focused group ที่ชัดเจน ใน
อนาคตอาจจะขยายไปทาง non food เพ่ิมขึ้น และยังไม่เห็นการเน้น
ทางด้านกฎหมายและการตลาดเท่าที่ควรอยากให้มีการเน้นเนื้อหาส่วน
นี้ให้มากขึ้น
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5. ผู้เข้าร่วมสัมมนากังวลว่าอาจยังมีความซ้ าซ้อนในสายอาชีพกับสาขา

food sci & tech แต่เห็นด้วยกับการขยายกลุ่มอาชีพเป้าหมายส าหรับ
บัณฑิตของหลักสูตรที่จะปรับปรุงใหม่ให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
มากขึ้น

6. มีการเสนอว่าถ้าหากจะแยกสายงานโดยให้หลักสูตรการจัดการจะเน้น
สายงานด้าน Production ส่วนหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารจะเน้นสาย
งานด้าน Quality เพ่ือให้ชัดเจน

7. การรับนักศึกษาเข้าเรียนแต่ละหลักสูตรจะแยกกันตั้งแต่ต้นแต่นักศึกษา
ยังมีสิทธิ์ขอย้ายสาขาภายหลังจากเรียนไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งหากมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งจะมีผลต่อการออกแบบ
หลักสูตร การก าหนดวิชาพ้ืนฐานเรียนร่วมกัน และวิชาเฉพาะสาขา

8. หลักสูตรควรระบุทักษะให้ลงลึกมากขึ้นแล้วจะต่อยอดไปถึงอาชีพที่
รองรับได้

9. มีข้อเสนอให้ทางหลักสูตรการจัดการดึงจุดแข็งของด้านวิศวอุตสาหการ
และจุดแข็งด้านการบริหารจัดการและจุดแข็งของความรู้ด้านเทคโนโลยี
อาหารมาใช้ออกแบบหลักสูตร

10. โรงงานแปรรูปอาหารขนาดใหญ่ต าแหน่งงานด้านการผลิตจะมีความ
หลากหลายและเฉพาะตัวสิ่งที่น่ากังวลคือการแข่งขันการมีงานท า
ระหว่างบัณฑิตของคณะกับบัณฑิตจากสาขาอ่ืนๆ ที่อาจจะมีคุณสมบัติ
ตรงกับความต้องการในอนาคตของโรงงานและมีแนวโน้มที่จะรับบัณฑิต
เหล่านี้มาแทนบัณฑิต อก.

11. ผู้เข้าสัมมนาเห็นว่านักศึกษามีศักยภาพในการเรียนอยู่แล้ว แต่อาจจะมี
เวลาให้เด็กเรียนรู้น้อยเกินไป อีกทั้งงานที่ให้ท าอาจจะมากเกินไป
ผู้สอน/ผู้จัดการวิชาควรจะต้องจัดแบ่งสัดส่วนการเรียนและงานให้
เหมาะสมกบัผู้เรียน
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12. ผู้ร่วมสอน/ช่วยสอนให้หลักสูตรเห็นว่านักศึกษามีความอดทน ความ

พยายาม แต่ยังขาดทักษะเชิงเทคนิค เช่น การใช้ pipette เทคนิคการ
คิดวิเคราะห์  ทางหลักสูตรและผู้สอนควรร่วมกัน balance งานที่
นักศึกษาต้องท าจาก active learning ให้ เหมาะสมเพ่ือให้มี เวลา
ตกตะกอนความคิดเกิดการเรียนรู้จริงๆ และนักศึกษาควรจะได้มีเวลา
ท ากิจกรรมในคณะร่วมกับเพื่อนๆ นอกสาขาด้วย 

13. ผู้สอนของหลักสูตรการจัดการต้องพิจารณาว่าผู้เรียนมีความจ าเป็นต้อง
มีความรู้เชิงปฏิบัติลึกแค่ไหน ต้องมีทักษะมากน้อยแค่ไหน เช่น การ 
titrate การใช้  pipette เพ่ือให้ เกิดความสมดุลของการออกแบบ
รายวิชาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 

14. เสนอให้เพ่ิมกระบวนการที่ท าให้นักศึกษาเกิดการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Lifelong learning) 

15. มีการเสนอให้หลักสูตรการจัดการพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษายังคง
รักษาบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของสาขานี้ที่ผู้ร่วมสอนเคยสังเกตพบ 
คือ การมีภาวะผู้น า และ มีความกล้าแสดงออก 

16. ความโดดเด่นของนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 
17. หลักสูตรการจัดการอาจจะขยายขอบเขตไปในด้านที่ไม่ใช่อาหารด้วย

เพ่ือเน้นเรื่องทักษะการบริหารจัดการแต่ไม่ลงลึกเชิงเทคนิค 
6. ศิษย์ปัจจุบัน (นักศึกษา) 
 

1. ลักษณะงานทีค่าดหวัง 
1.1 ลักษณะงานอุตสาหกรรม 
1.2 ลักษณะงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
1.3 ลักษณะงานผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
 

2. ความรู้ที่จ าเป็นต้องมี 
2.1 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   

- ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ ส่วนผสม ในอุตสาหกรรมอาหาร และ ความรู้ใน
การจัดการวัตถุดิบให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ความรู้ พ้ืนฐานของอุตสาหกรรมอาหาร และ ความรู้ เฉพาะใน
อุตสาหกรรมอาหารเจาะลึกเเต่ละอุตสาหกรรมเช่นปลากระป๋อง 
เนื้อสัตว์(หมู ไก่)  ผัก ผลไม้ 



187 

Stakeholder Needs 
- กระบวนการผลิต การเเปรรูป ตลอดจนการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

ให้ได้นาน 
- ความรู้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและ

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
- ความรู้ด้านวิศวกรรมที่เก่ียวกับอุปกรณ์ เช่นท่อ วาล์ว Sensor PLC 
- ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 
- แนวโน้มการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต  
- ความรู้เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมอาหารให้ตอบสนองความต้องการของ

ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์ 

2.2 ความรู้ด้านการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร 
- ความรู้ด้านการจัดการสายการผลิต  
- หลักการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ  
- ความรู้ด้านการควบคุมกระบวนการ  
- ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ  ระบบคุณภาพของอุตสาหกรรม  
- ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพอาหาร 
- ความรู้ด้านการออกแบบการทดลอง  
- ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน วิธีการวิเคราะห์ปัญหา และเครื่องมือที่ใช้ ใน
การประเมินผลลัพธ์และใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ    
- ความรู้ในการใช้โปรแกรมจ าลองท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  
- ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน 
- ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทาน 
- กฎหมาย หรือ มาตรฐานข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้อ้างอิงใน
การท างานจริงในอนาคต 
- ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 
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2.3 ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ  

- ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจ ภาพรวม
ของระบบธุรกิจ 
- ความรู้ทางด้านบัญชีและเศรษฐศาสตร์ 
- การตลาดและการบริหารจัดการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เช่น การวางแผนการเงิน การลงทุนเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าเงินให้เติบโตขึ้น 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ  
- ทักษะการตลาดและการขาย ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- การจัดตั้งธุรกิจ กฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  

2.4 ความรู้เสริมอ่ืนๆ ที่ควรจะมี 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
- แนวโน้มของเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และ การลงทุน 
- การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ  

3. ทักษะท่ีจ าเป็นต้องมี
- ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลและการน ามาใช้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารและความละเอียดรอบคอบ 
- ทักษะการวางแผนที่ดีที่เป็นล าดับขั้นตอน 
- การใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับอุตสาหกรรมได้ 
- ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมนุษย์สัมพันธ์ สามารถท างานเป็น
ทีมได้ มีความเป็นทีมเวิร์ค 
- ทักษะผู้น าและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ  
- ทักษะการวางแผนและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
- ทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
- การใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- ทักษะการประมวลความคิด การจับใจความส าคัญ 
- ทักษะการบริหารจัดการเวลา 
- ทักษะการเจรจาต่อรอง 
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4. วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล

- ต้องการเน้นให้แผนการเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในกับสายงานใน 

อนาคตได้ และเน้นการฝึกปฏิบัติ 
- การไปอยู่ ใน อุตสาหกรรมและเจอหน้ างานจริง ท าให้ ได้ เรียนรู้ 
กระบวนการต่างๆ และเข้าใจงานมากขึ้น 
- แผนการเรียนมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรสามารถเอาไปใช้ 
เป็นพื้นฐานได้ 
- ต้องการให้มีการออกไปศึกษาสถานที่จริง อย่างน้อย เทอมละ1ครั้ง 
- การจัดการเรียนการสอนแบบ BLOCK สามารถให้นักศึกษาเรียนเนื้อหา
ในรายวิชานั้นๆได้ต่อเนื่อง 
- ต้องการให้สอบแบบ Oral Test มากขึ้น เนื่องจากจะได้วัดความเข้าใจ 

มากกว่าการจ า 
- อยากให้มีการเก็บคะแนนหลากหลายรูปแบบที่นอกเหนือจากการสอบ 
สามารถวัดความเข้าใจเนื้อหาและการน าไปใช้ได้ดีกว่าสอบข้อเขียนอย่าง 
เดียว 
- เห็นด้วยกับวิธีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา แต่ควรมีการ 
จัดการด้านเวลาในการก าหนดขอบเขตที่จะประเมินผลให้ชัดเจน เพ่ือเป็น 

การเตรียมความพร้อมให้กับทางนักศึกษา 
- การให้ท างานมากกว่าการสอบจะท าให้ได้เรียนรู้มากกว่าการสอบและ 

สามารถน าเรื่องท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาได้ 
- การจัดตารางสอบที่เหมาะสม  ไม่ควรสอบติดกันทุกวันท าให้นักศึกษา 
ล้าได้ในวันท้ายของการสอบ  

7. ศิษย์เก่า 1. ต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
1.1 ฝ่ายการผลิต (production) และ operation 
1) ต าแหน่งงาน

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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2) บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

- ควบคุมอัตราก าลังคน บริหารงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับแผนงานผลิต 
- ควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและตรงตาม
ข้อก าหนดของบริษัท 
- ควบคุมต้นทุนการผลิต 
- ควบคุมและดูแลทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าตลอดทั้ง
กระบวนการ 
- วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน 
- ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต 
- ควบคุมและประกันคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต 

1.2 ฝ่ายปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (productivity) 
1) ต าแหน่งงาน

- Production Improvement Officer  
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (technical)   
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ 

2) บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
- การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพ 
- การออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือลดต้นทุนของ
กระบวนการผลิต 
- ปรับปรุงสายการผลิต 
- พัฒนาการท างานของกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์สูงสุด 
- เพ่ิมผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดเวลาการรอคอยงาน 
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1.3 ฝ่ายคลังสินค้า (warehouse) 
1) ต าแหน่งงาน

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า 
2) บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

- ดูแลคลังสินค้า 
- ควบคุม จัดการ กระบวนการจัดเก็บในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบควบคุมปริมาณสินค้าในคลังสินค้า 

1.4 ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ (quality control and 
assurance) และระบบคุณภาพ (quality system) 
1) ต าแหน่งงาน

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ 
- เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายวางแผนและก ากับดูแลงานตรวจสอบผู้ ส่ งมอบ 
(Supplier) 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผู้ส่ง
มอบ 

2) บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ 
- ตรวจสอบผู้ส่งมอบสินค้าตามข้อก าหนดมาตรฐานของลูกค้าและ
กฎหมาย  
- วางแผนและดู แลการผลิ ต ให้ เป็ น ไปตามความต้ องการและมี
ประสิทธิภาพ  
- ออกแบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และต้นทุน  
- ก ากับดูแลวัตถุดิบและส่วนประกอบการผลิต เพ่ือน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์  
- ทวนสอบด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องตามกฎหมาย  
- ทวนสอบด้าน allergen และ GMO ให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัทฯ 
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- ประกันคุณภาพสินค้า ท าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในทุก
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพใน
กระบวนการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
ระหว่างการจัดส่งสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
- เตรียมแผนการตรวจและตรวจสอบ (Audit) 
- ดูแลระบบคุณภาพขององค์กร ด าเนินการด้านการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อก าหนด รวมทั้งการจัดท าเอกสาร
ด้านคุณภาพ 

1.5 ฝ่ายวิจัยพัฒนา (research and development) 
1) ต าแหน่งงาน

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยพัฒนา 
2) บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

- พัฒนาปรับปรุงสูตรให้ได้ตามท่ีต้อง 

2. ความรู้หลักท่ีต้องมี
- Production Planning and Control  
- Warehouse Management  
- Purchasing Management  
- Food Processing  
- Food Engineering  
- Physics, Chemistry 
- ขั้นตอนและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เช่น 
QC story ,7 QC Tools , 7 new QC Tools, Lean, Six sigma  
- ระบบคุณภาพต่างๆที่เก่ียวข้องกับการผลิตอาหาร 
- การคิดค านวณ %yield และการค านวณต้นทุนการผลิต  
- ความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ ก าลังคน 
วัตถุดิบ  เครื่องจั กร เวลาการท างาน  ให้ การผลิต เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ  
- Productivity  
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- Food standard (GMP, HACCP, etc.) 
- Plant design 
- การค านวณต้นทุนและบัญชี  
- ความรู้ด้านสถิติ เพ่ือใช้ในการน าเอาข้อมูลมาอ้างอิงและสรุปผล รวมไป
ถึงความรู้ด้านต่างๆที่ครอบคลุมไปยังการผลิตในด้านที่เก่ียวข้อง  
- โปรแกรมวิ เคราะห์กระบวนการ การค านวณความสามารถใน
กระบวนการ การค านวณประสิทธิภาพกระบวนการ 
- การปรับปรุงงานและแนวทางการลดอุบัติเหตุ  
- การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและการวิเคราะห์ปริมาณสินค้าคงคลัง 
การใช้โปรแกรมวิเคราะห์และควบคุมสินค้าคงคลัง 
- มาตรฐานหรือข้อก าหนดและระบบคุณภาพท่ีเกี่ยวข้อง  
- การวางแผน การจัดเก็บและการแปลงข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
- ความเสี่ยงอันตรายทั้ง 3 ด้าน  
- กฎหมายอาหารทั่วโลก 
- ความรู้เรื่อง Allergen ของประเทศต่างๆ 
- ความรู้เรื่อง Non GMO  
- ความรู้เรื่องการน าสินค้าเข้า-ออก ในประเทศ กฎระเบียบ ข้อห้ามของ
แต่ละประเทศ 
- Quality Assurance 
- Food Safety management system 
- Microbiology of QA and QC 
- project management  
- ข้อก าหนดของระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001 , GMP, HACCP, 
ISO17025, ISO22000 เป็นต้น 
- การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
- การค านวณผลลัพธ์จากการทดลอง 



194 

Stakeholder Needs 
3. ทักษะส าคัญท่ีต้องมี

- ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
- ภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
- ทักษะการแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและเชิงลึก  
- ทักษะการสื่อสารและภาษาอังกฤษ  
- ทักษะการวางแผนและคิดวิเคราะห์ 
- ทักษะการน าเสนองานและการสรุปสาระส าคัญของงาน 
- การจัดล าดับความส าคัญของการท างาน 
- การวิเคราะห์จุดวิกฤตและการปรับปรุงงาน  
- โปรแกรมการค านวณต่างๆและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การคิดอย่างเป็นระบบ ช่างสังเกตและมีปฏิภาณไหวพริบ 
- การตัดสินใจและรอบคอบในการท างาน 
- การจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและการจูงใจพนักงาน 

4. ทัศนคติในการท างาน
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 
- คิดนอกกรอบและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
- คิดปรับปรุงงานตลอดเวลา 
- มุ่งมั่น ตั้งใจท างาน อดทนต่อความกดดัน ยอมรับความผิดพลาดและ
พร้อมที่จะแก้ไขได้ตลอดเวลา  
- รับฟังความเห็นจากเพ่ือนร่วมงานและกลั่นกรองโดยไม่ใช้อคติ  
- ไม่ย่อท้อต่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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2. Identify Graduates Attribute 
 

Graduate Attributes (GA) 
 

1. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ส าหรับการปฏิบัติงานในระบบอาหารได้อย่างมืออาชีพ 
(Employability, Professionalism) 

2. มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจที่เก่ียวข้องในระบบอาหาร (Entrepreneurial skills) 
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระบบ

อาหาร 
4. ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัว (Learning Agility)  ภายใต้สภาวะที่โลกมีความผันผวน ไม่แน่นอน 

ซับซ้อน และคลุมเครือสูง (VUCA World)  รวมถึงความสามารถในการฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องเผชิญ
อุปสรรค การเปลี่ยนแปลง หรือกดดัน (Resilience) 

 
 
3. Writing PLOs   
 

No. PLOs Generic Specific 
PLO 1 วางแผนและควบคุมงานในระบบอาหารได้ โดยค านึงถึงผลิตภาพ คุณภาพ ความ

ปลอดภัยอาหาร รวมถึงกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

✓ 

PLO 2 ปรับปรุงงานที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงในระบบอาหารได้อย่างสร้างสรรค์  ✓ 

PLO 3 เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ✓ 

PLO 4 ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจอาหารได้  ✓ 

PLO 5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

✓ 
 

PLO 6 แสดงพฤติกรรมในการจัดการตนเอง เพ่ือให้ท างานจนส าเร็จตามเป้าหมาย แม้
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีปัญหาและอุปสรรค 

✓ 
 

PLO 7 ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ✓  
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Matrix 

Graduate Attribute PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

1. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้
ส าหรับการปฏิบัติงานในระบบอาหารได้อย่าง
มืออาชีพ (Employability, Professionalism) 

✓ ✓ ✓ ✓

2. มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องในระบบอาหาร (Entrepreneurial 
skills) 

✓ ✓

3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในระบบอาหาร 

✓ ✓

4. ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัว
(Learning Agility) ภายใต้สภาวะที่โลกมีความ
ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือสูง 
(VUCA World)  รวมถึงความสามารถในการ
ฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องเผชิญอุปสรรค 
การเปลี่ยนแปลง หรือกดดัน (Resilience) 

✓
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ภาคผนวก  ก-2 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต 
และความ ต้องการของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของหลักสูตร 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

SH1 กระทรวง อว. 
แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

21 st centuries skill ✓ ✓ ✓ ✓

TQF (NQF) ✓ ✓ ✓ ✓

SH2 มหาวิทยาลัย 
ปรัชญาการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

วิสัยทัศน์ (Vision) / พันธกิจ (Mission) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่านิยมหลัก 
 - Professionalism ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S - Social responsibility ✓

U - Unity ✓ ✓

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (I-Wise) ✓ ✓ ✓ ✓

สมรรถนะนักศึกษา  
(PSU Student Competency) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SH3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
วิสัยทัศน์ (Vision) / พันธกิจ (Mission) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่านิยมหลัก (Core Values) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SH4 อุตสาหกรรม / ผู้ใช้บัณฑิต ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SH5 คณาจารย์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SH6 นักศึกษา (ศิษย์ปัจจุบัน) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SH7 ศิษย์เก่า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ภาคผนวก ก-3 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Skill 
(Psychomotor) 

Attitude 
(Affective) 

PLO1 วางแผนและควบคุมงานในระบบอาหาร
ได้  โดยค านึ งถึงผลิตภาพ คุณภาพ ความ
ปลอดภั ยอาห าร  รวมถึ งกฎหมาย  และ
ข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

K1 องค์ประกอบของระบบอาหาร 
บทบาทหน้าที่และความเชื่อมโยงของ
แต่ละองค์ประกอบในระบบอาหาร 

K2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใน
ระบบอาหาร  

K3  หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
K4 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และแคลคูลัส 
K5  ชนิด คุณลักษณะ แหล่ง และบทบาท

ของจุลินทรีย์ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญของจุลินทรีย์ที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

K6 จุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารและ
มาตรการควบคุมป้องกัน 

K7 การสุ่มตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์
และการแปลผลการวิเคราะห์ด้านจุล
ชีววิทยาทางอาหาร 

 
 

S1 ทักษะการใช้เหตุผล (Reasoning    
skill) 
S2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical 

thinking skill) 
S3 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 

thinking skill) 
S4 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 

analytical skill) 
S5 ทักษะการตัดสินใจ (Decision 

making skill) 
S6 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative 

thinking skill) 
S7 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

(Innovative thinking skill) 
S8 ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการ

เทคโนโลยี (Technology use, 
monitor and control) 

 
 

A1 มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ผลิตภาพ คุณภาพ และความ
ปลอดภัยอาหาร ในการปฏิบัติงาน 

A2 ตระหนักถึงความต้องการของ
ลูกค้า (Customer focus)  

A3 ตระหนักถึงต้นทุนในการ
ด าเนินงาน  

A4 มีทัศนคติแบบยืดหยุ่นและเติบโต 
(Growth mindset) ในการ
ท างาน 

A5 ค านึงถึงการจัดล าดับ (Orders) 
และความสัมพันธ์ (Relates) ใน
การปฏิบัติงาน 

A6 ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของ
การใช้เหตุผล (Reasoning) การ
อ้างอิงแหล่งความรู้ และการวิจัย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Skill 
(Psychomotor) 

Attitude 
(Affective) 

K8 องค์ประกอบ คุณสมบัติและปฏิกิริยา
ส าคัญที่เกิดขึ้นในอาหาร 

K9 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ส่งผลต่อ
คุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารและมาตรการควบคุมป้องกัน 

K10 การสุ่มตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์
และการแปลผลการวิเคราะห์ทางเคมี
อาหาร 

K11 หลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
อาหาร 

K12  ชนิด คุณสมบัติ ความส าคัญและ
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร 
แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาหารและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
อาหาร 

K13  หลักการแปรรูปอาหาร 
K14  หลักการวิศวกรรมทางอาหาร 
K15 ชนิด คุณลักษณะ ปัจจัยคุณภาพ 

และการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บ
เกี่ยวของวัตถุดิบและส่วนผสมใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

S9 ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล (Digital 
transformation-related skill) 

S10 ทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่อง 
(Communication and 
storytelling skill) 

S11 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active 
learning and learning strategies) 

S12 ทักษะในการจัดระเบียบและล าดับ
ความส าคัญของงาน (Organization 
and priority management) 

S13 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออกแบบกราฟิคในลักษณะ 2 และ 3 
มิต ิ

S14 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ
ในระบบอาหาร 

A7 ตระหนักถึงการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง (Management by 
fact) 

A8 เห็นคุณค่าของการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

A9 ตระหนักถึงคุณภาพสินค้า 
(Quality mind) 

A10 มีความยืดหยุ่นในการท างานตาม
สถานการณ์ 

A11 ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

A12 ตระหนักถึงการพัฒนาที่เน้นความ
ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Skill 
(Psychomotor) 

Attitude 
(Affective) 

K16 การจัดการวัตถุดิบอาหาร 
K17 คุณลักษณคุณภาพด้านกายภาพ 

เคมี จุลินทรีย์ ประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ 

K18 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการแปรรูป
อาหารและการควบคุม 

K19 เครื่องมือ/เครื่องจักรในระบบการ
ผลิตอาหารและการบ ารุงรักษา  

K20 ระบบอัตโนมัติในการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพ 

K21 เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการ
ในระบบอาหาร 

K22  หลักการสุขาภิบาลอาหาร 
K23 โปรแกรมสุขาภิบาล 
K24 แนวคิดและหลักการของการควบคุม

และประกันคุณภาพในระบบอาหาร 
K25 อันตรายในอาหารและหลักการ

จัดการความปลอดภัยในระบบ
อาหาร  

K26 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของ
ไทยและสากล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Skill 
(Psychomotor) 

Attitude 
(Affective) 

K27 สาระส าคัญของกฎหมายระเบียบ 
ข้อก าหนด ข้อบังคับ และมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้องในระบบอาหาร 

K28  หลักการจัดการของเสีย การใช้
ประโยชน์จากของเสีย เทคโนโลยี
สะอาดและระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

K29 ระบบผลิตและการจัดการ 
K30 หลักการวางแผนและควบคุมการ

ผลิต 
K31 ที่ตั้งและวางผัง 
K32 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและ 

โลจิสติกส์ 
K33 การบริหารแรงงาน 
K34 การบริหารโครงการ 
K35 หลักการและแนวคิดของการจัดการ

ผลิตภาพในระบบอาหาร 
K36 เครื่องมือในการเพ่ิมผลิตภาพ 
K37  พ้ืนฐานการออกแบบด้วย

คอมพิวเตอร์ 
K38 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Skill 
(Psychomotor) 

Attitude 
(Affective) 

K39 หลักการและแนวคิดของการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ 

K40 สถิติพ้ืนฐานและสถิติประยุกต์เพ่ือ
แสดงผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการ
ท านายเหตุการณ์ในอนาคต 

K41 สถิติประยุกต์ส าหรับการควบคุม
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

K42 การสืบค้นและการเรียบเรียงข้อมูล
เชิงวิชาการ 

PLO2 ปรับปรุงงานที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงในระบบอาหารได้อย่างสร้างสรรค์ 

K38 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล  
K39 หลักการและแนวคิดของการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ 
K40 สถิติพ้ืนฐานและสถิติประยุกต์เพ่ือ

แสดงผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการ
ท านายเหตุการณ์ในอนาคต 

K43 เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative analysis) เพ่ือการ
ตัดสินใจในระบบอาหาร เช่น 
โปรแกรมเชิงเส้น สมการโครงข่าย 

S4 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
analytical skill) 

S5 ทักษะการตัดสินใจ (Decision 
making skill) 

S6 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative 
thinking skill) 

S7 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovative thinking skill) 

S8 ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการ
เทคโนโลยี (Technology use, 
monitor and control) 

A4 มีทัศนคติแบบยืดหยุ่นและเติบโต 
(Growth mindset) ในการ
ท างาน 

A7 ตระหนักถึงการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง (Management by 
fact) 

A10 มีความยืดหยุ่นในการท างานตาม
สถานการณ์ 

A13 เห็นคุณค่าของการใช้นวัตกรรม
เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Skill 
(Psychomotor) 

Attitude 
(Affective) 

K44 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์
และก าหนดทางเลือกท่ีดีที่สุดในการ
ปฏิบัติงานในระบบอาหาร เช่น AI, 
machine learning, deep 
learning 

K45 กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 

K46 การพัฒนาโครงร่างการวิจัย  
 

S9 ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล (Digital 
transformation-related skill) 

S10 ทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่อง 
(Communication and 
storytelling skill) 

S11 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active 
learning and learning strategies) 

S15 ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
(Complex problem solving skill) 

S16 ทักษะในการประสานงานและการ
ท างานร่วมกัน (Collaboration 
skill) 

S17 ทักษะการจูงใจ โน้มน้าว และต่อรอง 
(Negotiation and Persuasion) 

S18 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับการพยากรณ์และ
ก าหนดทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

A14 ตระหนักถึงการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous 
improvement) ในการท างาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Skill 
(Psychomotor) 

Attitude 
(Affective) 

PLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

K20 ระบบอัตโนมัติในการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพ 

K21 เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการ
ในระบบอาหาร 

K47 ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล
และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในระบบ
อาหาร  

K48 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

K49 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบ
อาหาร 

S3 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
thinking skill) 

S8 ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการ
เทคโนโลยี (Technology use, 
monitor and control) 

S9 ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล (Digital 
transformation-related skill) 

A15 ค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้
งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

PLO4  ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจอาหารได้ K50 กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับ
ธุรกิจในระบบอาหาร 

K51 การคาดการณ์ธุรกิจอาหารอย่างมี
ทิศทาง   

K52 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
K53 หลักการตลาด  
K54 การเงินและการบัญชีเบื้องต้น 
K55 การจัดท าแผนธุรกิจ 

S8 ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการ
เทคโนโลยี (Technology use, 
monitor and control) 

S9 ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล (Digital 
transformation-related skill) 

S10 ทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่อง 
(Communication and 
storytelling skill) 

S19 Design thinking 

A2 ตระหนักถึงความต้องการของ
ลูกค้า (Customer focus)  

A13 เห็นคุณค่าของการใช้นวัตกรรม
เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ 

A16 ตระหนักถึงการมองอนาคตไป
ข้างหน้าอย่างมีทิศทาศ 
(Foresight) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Skill 
(Psychomotor) 

Attitude 
(Affective) 

S20 Pitching 
S21 การวิเคราะห์ทางการเงิน 
S22 การจ าลองสถานการณ์และการ

รับมือ 
PLO5  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร  และ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

K42 การสืบค้นและการเรียบเรียงข้อมูล
เชิงวิชาการ 

K47 ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล
และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในระบบ
อาหาร  

K49 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบ
อาหาร 

K56 การสื่อสารในการท างาน  
K57 การน าเสนอทางวิชาการ 
K58 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

S8 ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการ
เทคโนโลยี (Technology use, 
monitor and control) 

S9 ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล (Digital 
transformation-related skill) 

A17 ตระหนักถึงการถูกต้องของข้อมูล
สารสนเทศ 

A18 ค านึงถึงความเหมาะสมในการ
สื่อสารกับผู้อื่น 

PLO6  มีความสามารถในการจัดการตนเอง 
เพ่ือให้ท างานจนส าเร็จตามเป้าหมาย แม้
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีปัญหาและ
อุปสรรค 

K59 สติและการรู้สึกตัว 
K60 การรู้เท่าทันตนเอง 

S5 ทักษะการตัดสินใจ (Decision 
making skill) 

S10 ทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่อง 
(Communication and 
storytelling skill) 

S11 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active 
learning and learning strategies) 

A19 เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการท างาน 

A20 เปิดใจยอมรับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ และปรับตัวตาม
ความรู้ สถานการณ์ และปัญหาที่
พบ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Skill 
(Psychomotor) 

Attitude 
(Affective) 

S16 ทักษะในการประสานงานและการ
ท างานร่วมกัน (Collaboration 
skill) 

S17 ทักษะการจูงใจ โน้มน้าว และต่อรอง 
(Negotiation and Persuasion) 

S23 ทักษะในการปรับตัวและมีความ
ยืดหยุ่น (Flexibility and 
adaptatoility skill) 

S24 ทักษะการรับมือกับปัญหาและ
อดทนต่อความกดดัน (Resilience 
and stress tolerance skill) 

 

A21 ตระหนักถึงการความส าคัญของ
การประเมินตนเองต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

A22 แสวงหาโอกาสเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

PLO7  ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

K3  หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
K61 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

S25 ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อก าหนด 
และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในระบบ
อาหารอย่างเหมาะสม 

S26 ปฏิบัติงานตามระเบียบทางสังคม 
และ กฎหมาย อย่างเหมาะสม 

 

A23 ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ในองค์กร และสังคม 

A24 ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง 
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ภาคผนวก ก-4 

ตารางแสดงรายวิชากับ  Knowledge/ Attitude/ Skill 
 

รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       
    1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                
322-107 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 1   K4 

S1  S11   
A7  A19  

322-108 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 2   K4 
S1  S2  S11   
A7  A19  

    2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                
857-101 จุลชีววิทยาอาหาร       K5  K6  K7 

S1  S2  S11   
A6  A7  A19 

857-102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร K5  K6  K7 
S1  S2  S10  S11  S16   
A6  A7  A10  A19 
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รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 
 

857-103 หลักเคมีอาหารพื้นฐาน      K8  K9  K10  
S1  S2  S10  S11  S16  
A6  A7  A10  A19  

857-104 วิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน K11  
S1  S2  S11   
A6  A17  A19  

857-105 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน K11   
S1  S2  S10  S11  S16  
A6  A7  A10  A19 

857-106 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร K12   
S1  S2  S11 
A6  A7  A8  A19 

857-111 การจัดการระบบอาหาร K1  K2  K3 
S1  S2  S11   
A6  A7  A8  A19 

857-201 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร K13  K14  
S1  S2  S10  S11  S16   
A6  A7  A10  A19  
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รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

857-202 การสุขาภิบาลอาหาร K22  K23 
S1  S2  S10  S11 
A6  A7  A19 

857-203 ระเบียบและข้อบังคับส าหรับกิจการอุตสาหกรรมอาหาร K27 
S1  S11  S25  S26 
A6  A7  A19 

857-211 การจัดการสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือความ
ยั่งยืน 

K3  K28  
S1  S2  S10  S11  S16  
A6  A7  A11  A12  A19 

857-212 พ้ืนฐานการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร K37  
S2  S11  S13 
A6  A7  A19 

857-213 การจัดการข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร K38  
S1  S2  S8  S11 
A6  A7  A19

857-214 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร K47  K48  K49 
S8  S9  S11 
A6  A7  A8  A19 
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รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

857-215 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร K39  K40   
S2  S4  S5  S14 
A6  A7  A19

857-311 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรม
อาหาร 

K43  K44 
S4  S5  S14  S15  S18 
A6  A7  A15  A17  A18  A19 

859-111 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น K1 K2 
S1  S2  S11 
A6  A7  A19 

3) กลุ่มวิชาชีพ
857-221 ชุดวิชาการจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร K19  K20  K21  K29  K30  K31  K32  K33  K34 

S1  S2  S8  S9  S10  S11  S16   
A1  A6  A7  A8   A15  A17  A18  A19 

857-231 การคิดเชิงออกแบบส าหรับธุรกิจอาหาร K50  K52 
S6  S7  S10  S11 S19 
A2  A4  A13  A16 

857-321 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร K6  K9  K12  K13  K15   K16  K17  K18  K19  K20  K21  K25  K26  K27  K28 
S2  S3  S8  S9  S10  S11  S16  S25  
A6  A7  A8  A17  A18  A19  
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รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

857-322 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร K24 
S1  S2  S10  S11  S16 
A1  A6  A7  A9  A19 

857-323 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร K25  K26  
S1  S2  S10  S11  S16 
A1  A6  A7  A19 

857-331 การคาดการณ์ธุรกิจอาหารอย่างมีทิศทาง K51  K52   
S6  S7  S10  S11  S22 
A2  A4  A13  A16 

857-332 พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร K52  K53  K54  K55
S10  S11  S19  S20  S21  S22   
A2  A4  A7  A8  A9  A10  A13  A16 

857-391 การเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

K45  K42  K56  K57  K58  K59  K60   
S2  S3  S8  S9  S10  S11  S12  S16  S17 
A1  A4  A6  A7  A10  A17  A18  A19 

857-392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร 

K19  K20  K21 K24  K25 K26  K29  K38  K42  K45   
S2  S3  S4  S5  S8  S9  S10  S11  S12  S16  S17  S23  S25  S26 
A1  A4  A5  A6  A7  A10  A14  A17  A18  A19  A20  A21  A22  A23  A24 
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รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 
 

857-421 การจัดการผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหาร K35  K36   
S2  S3  S10  S11  S15  S16 
A4  A7  A10  A11  A13  A14  A16 

857-422 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร K41  
S2  S3  S10  S11  S14  S16   
A7  A9  A10  A11  A16 

857-491 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน 

K42  K45  K46  K56  K57  K58  K59  K60 
S2  S3  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S15  S16 
A1  A4  A5  A6  A7  A10  A14  A15  A17  A18  A19 

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE)  
857-492 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร K20  K21  K36  K40  K41  K42  K43  K44  K45  K46  K57  K58 

S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S15  S16  S17  S23  S24  S25  S26 
A1  A4  A5  A6  A7  A10  A12  A13  A14  A15  A17  A18  A20  A21  A22  A23  
A24 

857-493 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก K50  K51  K52  K53  K54  K55 
S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S16  S17  S19  S20  S22  S24  S23  S25  S26     
A2  A4  A5  A7   A10 A13  A16  A17  A18  A20  A21  A22  A23  A24 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและ 
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
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ภาคผนวก  ข-1 

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร     62   รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)     62   รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ   100  ของรายวิชาในหลักสูตร 
จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)    0    รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ   0  ของรายวิชาในหลักสูตร     

  สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    44  รายวิชา  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2((2)-0-4) - - - จัดแบบ blended learning ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ และใช้สื่อเทคโนโลยี 
- เรียนแบบศึกษาจากต้นแบบจริง 

50 

50 

- - - 100 - 

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษา 
  จากบทเรียนออนไลน์ 
- ฝึกปฏิบัติ 

80 

20 

- - - 100 - 

895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ 
- การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 

50 - 20 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต 3((3)-0-6) 20 - Scenario based 50 - - 30 100 - 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6)   - - Think-Pair-Share, Analysis or 

reactions to videos, Analyze 
case studies, Problem-based 
learning 

70 - - 30 100 - 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็น
ผู้ประกอบการ 

1((1)-0-2) 40 - Team based 40 - - 20 100 - 

142-121 โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 20 60 - - - - 20 100 - 
200-103    ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 30 20 Team based learning 10 - 10 30 100 - 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) - 50 - - - 10 40 100 - 
472-115    ฉันต้องรอด 2((2)-0-4) - 40 Team based 40 - - 20 100 - 
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา 2((2)-0-4) - 20 Scenario based, team based, 50 - - 30 100 - 
142-225    ปัจจัยที่ 5 

 
 
 
 
 

2((2)-0-4) - 20 Brainstorming, Discussing, 
Group work, Peer teaching 

50 - 10 20 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

200-107   การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือ
ชีวิตยุคดิจิตัล   

2((2)-0-4) 20 30 Case based: ใช้ตัวอย่างจริง จาก 
หลากหลาย  applications Team 
based learning: ก  า ห น ด โ จ ท ย์ 
pain point แล้วให้นักศึกษาก าหนด 
และวางแผนการ ค้นคว้า และเรียนรู้ 
เพื่อให้ได้ซึ่งค าตอบ Scenario base: 
ใช้ tools ระดับสากล ในการสร้าง   
ส ถ า น ะก า ร ณ์ problem base 
เพื่อให้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ 
ระบบก าหนดให้  

40 - 5 5 100 - 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) - 40 team based 10 - 20 30 100 - 
472-113 ดาบสองคม 2((2)-0-4) 40 - Team based + Case based 30 - - 30 100 - 
142-124   การแก้ปัญหาแบบ

สร้างสรรค ์
2((2)-0-4) 

20 60 - - 
- 

- 20 100 
- 

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) - 24 case based, team based 60 - 16 - 100 - 
472-114   กบนอกกะลา 2((2)-0-4) 50 10 Team based 20 - - 20 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-011   การคิดเพ่ือสร้างสุข 2((2)-0-4) - - - ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
- Case based 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย 
-การค้นคว้าในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 
- การจัดโครงการเพ่ือการเรียนรู้ 

70 - - 30 100 - 

895-012 การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) - - - ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
- Case based 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย 
-การค้นคว้าในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 
- การจัดโครงการเพ่ือการเรียนรู้ 

70 - - 30 100 - 

142-129   คิดไปข้างหน้า 2((2)-0-4) 20 60 - - - - 20 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

315-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 50 10 case based 10 - 10 20 100 กก.
วิชาการ
ครั้งที่ 
113(2/64) 
10 ก.พ.64 
อัปเดท 17
ก.พ.64 

472-118   เงินในกระเป๋า 2((2)-0-4) 10 20 Team based + Case based 30 - - 40 100 - 
895-010 การคิดกับพฤติกรรม

พยากรณ์  
2((2)-0-4) - - - มอบหมายงาน และน าเสนอเพ่ือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ดูวิดีโอ วิพากษ์ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตามประเด็นที่ก าหนด  

25 

25 

- - 50 100 - 

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน 
- การเรียนรู้แบบใช้เกม 
- Cooperative learning 

20 
40 
10 

- - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

890-002 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

2((2)-0-4) 20 - - Think-Pair-Share 
- Team based 
- Discussions 
- การฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด (Guided Practice) 
- Role-play 

30 - - 50 100 - 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 20 - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (Think-Pair-Share) 
- การฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด (Guided practice) 
- Cooperative learning  

30 - - 50 100 - 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 

60 - - 40 100 - 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) - - - การค้นคว้าและการน าเสนอ 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - - 50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

061-001    ความงามของนาฏศิลป์
ไทย 

1((1)-0-2) - 20 ฝึกปฏิบัติท่าร า ฝึกปฏิบัติการแต่ง
กาย และได้ก าหนดเพลงให้ฝึกคิด
ประดิษฐ์ท่ าร าและออกแบบการ
แสดง ในรูปแบบการท างานคนเดียว
และเป็นทีม 

20 - 10 50 100 - 

142-135    พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 90 - - - - - 10 100 - 
142-136    ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) 90 - - - - - 10 100 - 
142-137    ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 90 - - - - - 10 100 - 
142-138    มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) - - Case based 90 - - 10 100 - 
142-139    ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 90 - - - - - 10 100 - 
142-234    โลกสวย 1((1)-0-2) - - Task based, Community based 90 - - 10 100 - 
142-237    ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) - - Case based 90 - - 10 100 - 
340-162    สุนทรียศาสตร์การ

ถ่ายภาพ 
1((1)-0-2) 30 - team based 20 - 30 20 100  

472-116    ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 30 - Team based 30 - 30 10 100 - 
472-117    สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 40 20 Team based 20 - 10 10 100 - 
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 

- Team based 
70 - - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-021   รอ้ง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - - 30 100 - 

895-022   จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - - 30 100 - 

895-023   กีตาร์ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - - 30 100 - 

895-024   อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - - 30 100 - 

895-025   ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - - 30 100 - 

895-026   ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- การน าเสนอหน้าชั้นเรียน/
ห้องเรียน 
- การสะท้อนคิด 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ 

70 - - 30 100 - 



222 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-027   อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) - - - สื่อวิดีโอ,อินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- Creativity-based Learning 
(CBL) 

80 - 10 10 100 - 

895-028   การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 10 - ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม 80 - - 10 100 - 
895-030   ว่ายน้ า 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - - 30 100 - 

895-031   เทนนิส 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - - 30 100 - 

895-032   บาสเกตบอล 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - - 30 100 - 

895-033   กรีฑา 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-034    ลีลาศ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - - 30 100 - 

895-035    เปตอง 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - - 30 100 - 

895-036    ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกมการละเล่น 

50 - 10 40 100 - 

895-037    แบดมินตัน 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - - 30 100 - 

895-038    เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - - 30 100 - 

895-039    การออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- Game Based Learning 
- วิดีโอ 

70 - - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

322-107   แคลคูลัสส าหรับนักศึกษา
อุตสาหกรรมเกษตร 1 

2((2)-0-4) - - - case based learning 
- Scenario based 

30 
20 

- - 50 100 - 

322-108   แคลคูลัสส าหรับนักศึกษา
อุตสาหกรรมเกษตร 2 

2((2)-0-4) - - - case based learning 
- Scenario based 

30 
20 

- - 50 100 - 

857-101 จุลชีววิทยาอาหาร 3((3)-0-6) - 20 - class discussion 
- small group discussion 
- case based 
- inquiry based learning 

30 - - 50 100 - 

857-102   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
อาหาร 

1(0-3-0) - - - small group discussion 
- case based 

20 80 - - 100 - 

857-103 หลักเคมีอาหารพื้นฐาน 4((3)-2-7) - 10 - small group discussion 
- assignment 
- case based 
- inquiry based learning 

10 30 - 50 100 - 

857-104 วิศวกรรมกระบวนการ
พ้ืนฐาน 

3((3)-0-6) - - - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- case based 
- inquiry based learning 

50 - - 50 100 - 



 
 

225 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-105 ปฏิบัติการวิศวกรรม
กระบวนการพ้ืนฐาน 

1(0-3-0) - - - small group discussion 
- case based 

40 60 - - 100 - 

857-106 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
อาหาร 

2((2)-0-4) - 20 - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- game based 
- case based 
- inquiry based learning 
- reaction to VDO 

50 - - 30 100 - 

857-111 การจัดการระบบอาหาร 1((1)-2-0) - 10 - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- case based 
- situation learning 
- inquiry based learning 
 
 
 
 

50 - - 40 100 - 



226 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-201 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะ
หน่วยในอุตสาหกรรม
อาหาร 

3((3)-0-6) - 10 - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- case based 
- situation learning 
- inquiry based learning 
- reaction to VDO 

40 - - 50 100 - 

857-202 การสุขาภิบาลอาหาร 3((2)-3-4) - 10 - small group discussion 
- case based 
- inquiry based learning 

30 - - 60 100 - 

857-203 ระเบียบและข้อบังคับ
ส าหรับกิจการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

2((2)-0-4) - - - small group discussion 
- case based 
- inquiry based learning 

30 - - 70 100 - 

857-211 การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ห่วงโซ่อุปทาน 
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือ
ความยั่งยืน 

3((2)-3-4) - 10 - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- case based 

35 20 - 35 100 - 



227 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-212 พ้ืนฐานการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

2((1)-2-3) - 20 - assignment 
- case based 

30 30 - 20 100 - 

857-213 การจัดการข้อมูลส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

2((1)-2-3) 15 - - small group discussion 
- assignment 
- case based 
- scenario based 

15 30 - 40 100 - 

857-214 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

3((3)-0-6) - - - class discussion 
- case based 
- inquiry based learning 
- student reflection 

30 - - 70 100 - 

857-215 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

3((2)-3-4) 20 - - small group discussion 
- assignment 
- scenario based 

20 30 - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-221 ชุดวิชาการจัดการการ
ด าเนินงานในอุตสาหกรรม
อาหาร 

6((5)-2-
11) 

- 10 - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- case based 
- inquiry based learning 
- reaction to VDO 

30 10 - 50 100 - 

857-231 การคิดเชิงออกแบบ
ส าหรับธุรกิจอาหาร 

2((2)-0-4) 40 - - class discussion 
- case based 
- student reflection 

30 - - 30 100 - 

857-321    ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการจัดการ
ในอุตสาหกรรมอาหาร  

9((8)-3-16) - - - class discussion 
- small group discussion 
- case based 
- situation learning 
- inquiry based learning 
- student reflection 
- reaction to VDO 

30 30 - 40 100 - 

857-311 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

5((4)-2-9) 20 - - small group discussion 
- assignment 
- scenario based 

30 - - 50 100 - 



229 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-322 การประกันคุณภาพและ
การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

3((1)-6-2) - 10 - small group discussion 
- case based 
- inquiry based learning 
- student reflection 

50 20 - 20 100 รายวิชา 
WIL 

857-323 ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร 

3((1)-6-2) - 10 - small group discussion 
- case based 
- inquiry based learning 
- student reflection 

50 20 - 20 100 รายวิชา 
WIL 

857-331 การคาดการณ์ธุรกิจ
อาหารอย่างมีทิศทาง 

2((1)-2-3) 30 - - class discussion 
- case based 
- scenario based 
- student reflection 

30 - - 40 100 - 

857-332 พ้ืนฐานการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร 

3((2)-3-4) - 30 - class discussion 
- assignment 
- game based 
- case based 
- student reflection 

20 10 - 40 100 - 



230 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-391 การเตรียมความพร้อมการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับ
เทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

1(0-3-0) - - - class discussion 
- small group discussion 
- game based 
- case based 
- scenario based 
- student reflection 
- role play 

90 - - 10 100 รายวิชา 
WIL 

857-392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ส าหรับเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม
อาหาร 

8(0-24-0) 40 - - case based 
- inquiry based learning 
- student reflection 

60 - - - - รายวิชา 
WIL 

857-421 การจัดการผลิตภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

3((2)-3-4) 10 20 - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- game based 
- case based 
- reaction to VDO 

30 - - 40 100 - 



231 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-422 การควบคุมคุณภาพเชิง
สถิติส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร  

3((2)-3-4) 10 20 - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- case based 
- situation learning 

30 20 - 40 100 - 

857-423 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

3((2)-3-4) 50 - - small group discussion 
- case based 

25 - - 25 100 - 

857-424 การประยุกต์ใช้ระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม
อาหาร 

3((2)-3-4) 20 - - class discussion 
- small group discussion 
- case based 

30 20 - 30 100 - 

857-425 การจัดการโซ่ความเย็นใน
ระบบอาหาร 

3((3)-0-6) - 20 - class discussion 
- game based 
- case based 
- situation learning 
- inquiry based learning 

50 - - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-426 การจัดการสินค้าคงคลังใน
ระบบอาหาร 

3((3)-0-6) - 20 - class discussion 
- game based 
- case based 
- situation learning 
- inquiry based learning 

50 - - 30 100 - 

857-427 ระบบการสอบกลับของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

3((3)-0-6) - 20 - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- case based 
- inquiry based learning 

40 - - 40 100 - 

857-428 การประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยของ
อาหาร 

3((3)-0-6) - 20 - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- case based 
- inquiry based learning 

40 - - 40 100 - 

857-429 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ
การด าเนินงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

1-3((x)-y-z) - - - class discussion 
- case based 
- inquiry based learning 

30 
- 

50 

0 - 30 - 50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-431 การจัดตั้งธุรกิจอาหาร 3((2)-3-4) 50 - - small group discussion 
- case based 
- student reflection 

15 - - 35 100 - 

857-432 การจัดการนวัตกรรมธุรกิจ
อาหาร 

3((3)-0-6) 25 - - class discussion 
- small group discussion 
- case based 
- scenario based 
- student reflection 

35 - - 40 100 - 

857-433 การวางแผนกลยุทธ์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

3((3)-0-6) - 20 - class discussion 
- case based 

40 - - 40 100 - 

857-434 พฤติกรรมผู้บริโภคใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

3((3)-0-6) 20 20 - class discussion 
- small group discussion 
- case based 

20 - - 40 100 - 

857-435 หัวข้อพิเศษทาง
ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร 

1-3((x)-y-z) - - - small group discussion 
- case based 
- inquiry based learning 
- student reflection 

50 - 50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

Thinking Based Learing 
Experiential 

Learning 
social 

engagement (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

857-491 การเตรียมความพร้อม
ส าหรับสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน 

1(0-3-0) - - - class discussion 
- small group discussion 
- game based 
- case based 
- scenario based 
- student reflection 
- role play 

90 - 10 100 รายวิชา 
WIL 

857-492 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
และการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

8(0-24-0) 100 - - - - - 100 รายวิชา 
WIL 

857-493 ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก 

8(0-24-0) 100 - - - - - 100 รายวิชา 
WIL 

859-111   อุตสาหกรรมเกษตร
เบื้องต้น 

2((2)-0-4) - - - class discussion 
- small group discussion 
- assignment 
- case based 

70 - 30 100 

     หมายเหตุ    มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวชิาต้องจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี 
 และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข-2 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร        105  หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 56    หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ   53.3   ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์ก่อน

การศึกษา 

การเรียน
สลับกับการ

ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ การ
ติดตามพฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการฝึก
เฉพาะต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตัิงาน
จริงภายหลังส าเร็จ
การเรียนทฤษฎ ี

857-221 ชุดวิชาการจัดการการ
ด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร

6((5)-2-11) 
✓

857-321 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร

9((8)-3-16)
✓

857-322 การประกันคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

3((1)-6-2)
✓

857-323 ระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร

3((1)-6-2) 
✓

857-332 พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร 

3((2)-3-4) 
✓

857-391 การเตรียมความพร้อมการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

1(0-3-0) 

✓
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์ก่อน

การศึกษา 

การเรียน
สลับกับการ

ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ การ
ติดตามพฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการฝึก
เฉพาะต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตัิงาน
จริงภายหลังส าเร็จ
การเรียนทฤษฎ ี

857-392 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร

8(0-24-0)
✓ ✓

857-421 การจัดการผลิตภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร

3((2)-3-4) 
✓

857-422 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

3((2)-3-4) 
✓

857-424 การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรมอาหาร

3((2)-3-4) 
✓

857-431 การจัดตั้งธุรกิจอาหาร 3((2)-3-4) ✓

857-491 ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม
ส าหรับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 

1(0-3-0) 
✓

857-492 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

8(0-24-0)
✓

857-493 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ขนาดเล็ก 

8(0-24-0)
✓

859-111 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2((2)-0-4) ✓

         หมายเหตุ     มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข-3 
ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

 
รหัสชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (Module) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

857-221 ชุดวิชาการจัดการการ
ด าเนินงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
(Module: 
Operation 
Management in 
Food Industry) 

6((5)-2-11) ความส าคัญของการจัดการด าเนินงานใน
ระบบการผลิตอาหาร  ระบบการผลิต 
ดั ช นี วั ด ท างก ารด า เนิ น งาน  ก า ร
ออกแบบสินค้าและกระบวนการ ที่ตั้ง
และการวางผัง การวางแผนและการ
ควบคุมการผลิตในระบบการผลิตอาหาร 
การวางแผนก าลังการผลิต การจัดตาราง
ผลิต การจัดสมดุลสายการผลิต เทคนิค
การควบคุมการผลิต ระบบการจัดการ
สินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การ
จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  การ
จัดการแรงงาน ระบบการประเมิน
สมรรถนะ ระบบค่าแรงจูงใจ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ในระบบการผลิตอาหาร 
การแบ่งกลุ่มเครื่องจักรในการผลิต การ
ค านวณจ านวนเครื่องจักร การบริหาร
โค ร งก าร  ก าร จั ด ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับ
การจัดการด าเนินงานในระบบการผลิต
อาหาร 
  

1 อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การด าเนินงานในระบบอาหารได ้
2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
ส าหรับการจัดการและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจในระบบอาหาร ได ้
3 อธิบายหลักการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4 ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ลในการสร้างสื่ อที่
หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของงาน
และกลุ่มเป้าหมาย 
5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูล 
ประเมินผล สื่อสารและ ประสานงานได้  
6 แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ 
7 เปิดใจยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
และปรับตัวตามความรู้ สถานการณ์และ
ปัญหาที่พบ 

1 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning   
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคดิ (Thinking 
Based Learning) ได้แก่ 
class discussion, small 
group discussion, 
assignment และ case 
based เป็นต้น 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based 
Learning) 
2 จัดให้มีการเรียนรูจ้าก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษา
ดูงาน/การบรรยายพิเศษ   
โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงจาก
อุตสาหกรรม 
 

1 การประเมินความรู้ โดยการสอบ 
ได้แก่ สอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค โดยจัดวิธีการสอบที่
หลากหลาย ท้ังการสอบข้อเขียน
แบบอัตนัย แบบปรนัย  การสอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 
2 ประเมินทักษะจากการปฏิบตัิการ    
3  ประเมินจากช้ินงานท่ีก าหนดให้
ปฏิบัติ เช่น แบบฝึกหดั การบ้าน 
รายงาน  กรณีศึกษา โดยพิจารณา
ทั้งคุณภาพ และ ระยะเวลาในการ
ท างาน 
4 ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
5 ประเมินผลการเรยีนรู้ของตัวเอง
ของนักศึกษา 
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รหัสชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (Module) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

857-321 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการ
จัดการในอุตสาหกรรม
อาหาร (Module: 
Science, 
Technology and 
Management in 
Food Industry) 

9((8)-3-16) วัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บ
เกี่ยว การเตรียมวตัถุดิบ กระบวนการ
แปรรูป การควบคุมคณุภาพ ผลิตภัณฑ์
แปรรูป บรรจุภณัฑ์ การเก็บรักษา  
ส าหรับผลติผลทางการเกษตร ในกลุ่ม
สินค้าต่างๆ ได้แก่ อาหารทะเล เนือ้สัตว์
และสตัว์ปีก สินค้านมและผลิตภณัฑ์จาก
นม ผักและผลไม้ และผลติภณัฑ์เบเกอรี่ 
เป็นต้น 

1 อธิบายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม และการจัดการ ในระบบอาหาร
ได ้
2 ระบุปัญหาหรือจุดงานท่ีต้องปรบัปรุงหรือ
แก้ไขได ้
3 วิเคราะหส์าเหตุหรือปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได ้
4 อธิบายหลักการของเทคโนโลยีสมัยใหม่
และเง่ือนไขการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน 
5 ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ลในการสร้างสื่ อที่
หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของงาน
และกลุ่มเป้าหมาย 
6 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูล 
ประเมินผล สื่อสาร ประสานงานได้ และ
แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
7 แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ 
8 เปิดใจยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
และปรับตัวตามความรู้  สถานการณ์และ
ปัญหาที่พบ 

1 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning   
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคดิ (Thinking 
Based Learning) ได้แก่ 
class discussion, small 
group discussion, 
assignment และ case 
based เป็นต้น 
- การเรียนรู้แบบ Expriential 
Learning) 
2 จัดให้มีการเรียนรูจ้าก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษา
ดูงาน/การบรรยายพิเศษ   
โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงจาก
อุตสาหกรรม 

1 การประเมินความรู้ โดยการสอบ 
ได้แก่ สอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค โดยจัดวิธีการสอบที่
หลากหลาย ท้ังการสอบข้อเขียน
แบบอัตนัย แบบปรนัย  การสอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 
2  ประเมินทักษะจากการปฏิบตัิการ  
3  ประเมินจากช้ินงานท่ีก าหนดให้
ปฏิบัติ  เช่น แบบฝึกหดั การบ้าน 
รายงาน  กรณีศึกษา โดยพิจารณา
ทั้งคุณภาพ และระยะเวลาในการ
ท างาน 
4 ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
5 ประเมินผลโดยการสังเกต
พฤติกรรมในขณะเรียน/ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
จากตัวแทนสถานประกอบการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา   เช่น ความมีวนิัย  
ความสามารถในการปรับตัว  
ความสามารถในการเรียนรู ้
6 ประเมินผลการเรยีนรู้ของตัวเอง
ของนักศึกษา 
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รหัสชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (Module) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

857-311 ชุดวิชาการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการ
ตัดสินใจใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
(Module: Advance 
Data Analytic for 
Decision Making in 
Food Industry) 

5((4)-2-9) การประยุกต์ใช้โปรแกรมเส้นตรง และ
โปรแกรมที่ ไม่ เป็นเส้นตรง การแบ่ง
ประเภทของปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม 
วิ ธี ก า ร ก า ร ห า ค่ า ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
ประกอบด้ วยวิธีการคลาสสิก  เช่น 
วิธีการกราฟิก วิธีการซิมเพล็กซ์  และ
วิธีการฮิวริสติก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์ การแบ่งกลุ่มประเภท
ของปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์: 
ระบบผู้เช่ียวชาญ ระบบตามกฎ ฟัซซี
ลอจิก โครงข่ายประสาทเทียม แมชชีน
เลิ ร์ นนิ ง  ก าร เรี ยน รู้ เ ชิ งลึ ก  ข้ อมู ล
สนับสนุนการตัดสินใจ 

1 อธิบายองค์ความรู้ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจได ้
2 ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเสนอมาตรการในการปรับปรุงงาน 
3 อธิบายหลักการของเทคโนโลยีสมัยใหม่
และเงื่อนไขการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน 
4 ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ลในการสร้างสื่ อที่
หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของงาน
และกลุ่มเป้าหมาย 
5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูล 
ประเมินผล สื่อสาร ประสานงานได้ และ
แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6 สร้างแนวคิดการท างานใหม่ โดยการตั้ง
ค าถามสภาพปัจจุบันและค้นคว้าหาแนวทาง
ใหม่ๆ 
7 เปิดใจยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
และปรับตัวตามความรู้ สถานการณ์และ
ปัญหาที่พบ 

1 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning   
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคดิ (Thinking 
Based Learning) ได้แก่ 
small group discussion, 
assignment และ scenario 
based  
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based 
Learning) 
2 จัดให้มีการเรียนรูจ้าก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษา
ดูงาน/การบรรยายพิเศษ   
โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงจาก
อุตสาหกรรม 

1 การประเมินความรู้ โดยการสอบ 
ได้แก่ สอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค  โดยจัดวิธีการสอบที่
หลากหลาย ทั้งการสอบข้อเขียน
แบบอัตนัย แบบปรนัย  การสอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 
2  ประเมินทักษะจากการปฏิบัตกิาร  
3 ประเมินจากช้ินงานที่ก าหนดให้
ปฏิบัติ เช่น แบบฝึกหัด การบ้าน 
รายงาน  กรณีศึกษา โดยพิจารณา
ทั้งคุณภาพ และระยะเวลาในการ
ท างาน 
4 ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
5 ประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเอง
ของนักศึกษา 




