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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
คณะ                            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
ภาควิชา    วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
สาขาวิชา   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
                               

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  25521741103329 
ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Food Science and                   
                                Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย)  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc.  (Food Science and Technology) 

  
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   
 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยเป็นหลัก  

 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับท้ังนิสิตนักศึกษาไทย และต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี  
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
ไม่มี  
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  สถานภาพของหลักสูตร 

6.1.1 ☐ หลักสูตรใหม่ 
6.1.2  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2555 
6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/ 2560 วันท่ี 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/ 2560 วันท่ี 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในป ี2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารท่ีปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิตการวาง

แผนการผลิตและการจัดซื้อ ควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผู้ตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพในโรงงานผลิตอาหาร       
 8.2 นักโภชนาการ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ท้ังในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
 8.3 ผู้จ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร หรือประกอบอาชีพอิสระ 
  

9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปพี.ศ.ที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. นายปฏิวิทย์ ลอยพิมาย 
1-3015- XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี 
การอาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยี 
การ อาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยี 
การอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2558 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2552 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2550 

2. นางสาวกุหลาบ สิทธสิวนจิก 
3-4501- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยี 
การอาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยี 
การอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2551 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2545 

3. นางสาวสุดา ชูถ่ิน 
3-1416-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วท.ม. (เคมชีีวภาพ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2546 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2536 

4. นางสาวทิพรักษ์ วงษาดี 
3-4801- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2551 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2549 

5. นางสาวนวพร หงส์พนัธุ ์
1-3299- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2553 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2550 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนดูท่ีภาคผนวก ก 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะส่ิงแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความ

เส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้รองรับต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และต้อง
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามข้อมูลนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) รายงานไว้ว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นท่ี
เพาะปลูกประมาณ 130 ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศ ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตผลจากการเกษตรและอาหารจึงเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งท่ีช่วยขับเคล่ือนประเทศไทย ในขณะเดียวกันแนวโน้ม
ความต้องการบุคลากรท่ีความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารยังคงเพิ่มขึ้น  
เพื่อตอบรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารท่ีผลิตเพื่อบริโภคภายในประทศและการส่งออก  การสร้าง
นวัตกรรมอาหาร ผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนรองรับบริบทการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์  
ท่ีจะส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารไทยในอนาคต รวมถึงการเปล่ียนแปลงเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประเทศในประชาคมอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้า การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การเคล่ือนย้ายการท างาน
และอาชีพ สังคมมีการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารมากขึ้น ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจท้ังภายใน
และภายนอกประเทศอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารใหม่ ๆ ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพท้ัง
ในและต่างประเทศสูงขึ้น มีการก าหนดมาตรฐานอาหารและระบบประกันคุณภาพอาหารท่ีเข้มงวดขึ้นท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางใน
ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย สาขาวิขาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจึงต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้รองรับและสอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหารท่ีมีความพร้อมท้ังความรู้ความช านาญทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานในบริบท 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ภายนอก 
   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุตสาหกรรมของประเทศจึงอาศัยผลิตผลทางการเกษตรเป็น

รากฐานส าคัญ อุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิตผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบในสัดส่วนสูงมาก คือ อุตสาหกรรมอาหาร 
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารจึงก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการค้ากับ
ต่างประเทศด้วยการส่งออกสินค้าอาหาร จากข้อมูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2558) รายงานว่าประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกอาหารติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ท ารายได้ให้กับประเทศได้ปีละกว่า 1 ล้านล้านบาท มีอัตราการ
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เติบโตปีละกว่าร้อยละ 10 มีโรงงานผลิตอาหารมากกว่า 50,000 แห่ง โดยเป็นโรงงานขนาดใหญ่มากกว่า 10,000 
แห่งรวมท้ังประเทศไทยยังมีนโยบายท่ีส าคัญในการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก ตามแนวคิดครัวไทย  
สู่ครัวโลก (Kitchen to the World) ดังนั้นธุรกิจไม่ว่าใหญ่หรือเล็กจึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ตอบสนองความต้องการผู้ซื้อและมาตรฐานการค้า 
ท่ีเข้มงวดขึ้นอยู่ตลอด องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจึงเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีสุดของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารท่ีเป็นปลายทางส าคัญของผลิตผลเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อ ไป ซึ่งจะ
ย้อนกลับไปสู่ความเป็นอยู่ทีดีขึ้นของเกษตรกรไทยในท่ีสุด นอกจากนี้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society)  
ท าให้มีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีก าลังเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย ซึ่ง
ตามข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขได้คาดการณ์ว่า ในปี 2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดย
คาดว่าจะมีประชากรท่ีเป็นผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน  หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด 
กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุก ๆ 5 คน ซึ่งเฉล่ียจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 5 แสนคนต่อปี จึงท าให้
แนวโน้มของการเตรียมความพร้อมด้านอาหารเพื่อตอบสนองต่อ การบริโภคของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคท่ีเป็น
ผู้สูงวัยเริ่มต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีการลด/ปรับเปล่ียนขั้นตอน หรือลดเวลาท่ีใช้ในการบริโภคและค านึงถึงสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีท าการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นมีการปรับกระบวนการผลิต  
ซึ่งการเปล่ียนแปลงเช่นนี้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีท าให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารมีความต้องการผู้ท่ีมีความรู้
และความสามารถในสายงานการแปรรูปอาหารมากยิ่งขึ้น และจากการท่ีโครงสร้างสังคมเปล่ียนแปลงไป ประชากร
วัยสูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ 
สังคมไทยจึงเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเกิดการปรับโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งเปล่ียนจากการพึ่งพาแรงงานคนเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและมีทักษะท่ีสามารถปฏิบัติงานได้
จริง เพื่อให้รองรับต่อการเปล่ียนแปลงท้ังด้านสังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทน
ก าลังแรงงานท่ีขาดแคลน           
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
             ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและเป็นท่ียอมรับระดับสากล   
 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีท าหน้าท่ี ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ

วิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจท่ี
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยคือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาภาษา (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (3) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 
 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ (1) กลุ่มวิชากลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

      
13.2   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสาขาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกและเลือกเสรีได้ 

ได้แก่  

 
13.3 การบริหารจัดการ 

               การบริหารเรียนการสอนจะมีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับภาควิชาและคณะฯ    
การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์
ในสาขาวิชา และอาจารย์ผู้แทนจากในสาขาวิชาอื่นหรือคณะอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรด้านเนื้อหาสาระ 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาวิชาต้องมีการ
วางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องต้ังแต่ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอยู่ต่างสาขาวิชาหรือต่างคณะเพื่อก าหนด
เนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 

 
 

 4115211      อาหารและโภชนาการ                                                                               2(2-0-4) 
 4115363      เทคโนโลยีเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
 4115366       เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-5) 


