
1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร  

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Food Innovation  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหาร)  

ชื่อยอ (ไทย):  วท.บ. (นวัตกรรมอาหาร)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Science (Food Innovation)  

ชื่อยอ (อังกฤษ):  B.Sc. (Food Innovation)  

3. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 126 หนวยกิต  

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ป  

5. ตัวอยางวิชาท่ีนาสนใจ  

 Module 1: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Product 

Research and Development) 

 ความคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร (Innovative Food Product Idea) 

 การออกแบบสวนผสมและโครงสรางอาหาร (Food Ingredients and Structure Design) 

 การจัดการอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ (Shelf life Management and Packaging) 

 Module 2:  นวัตกรรมอาหารเ พ่ือสุขภาพและอาหารฟ งกชั่ น ( Innovation on Healthy & 

Functional Food) 

 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ (Food Business for Health) 
 การประยุกตใชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหาร (Application of Bioactive Compounds 
in Food) 
 นวัตกรรมอาหารโภชนเภสัช (Nutraceutical Food Innovation) 
 Module 3: ผูประกอบการอาหารสรางสรรค (Creative Food Entrepreneur) 
 นวัตกรรมและผูประกอบการ (Innovation and Entrepreneurship) 
 การทองเท่ียวเชิงอาหาร (Culinary and Food Tourism) 
 แบบจําลองธุรกิจแฟรนไชสและสตารทอัพ (Franchise and Start Up Model) 
 Module 4: นวัตกรรมการแปลงขอมูลดิจิ ทัลสําหรับธุ ร กิจอาหาร  (Innovation on Digital 
Transformation for Food Business) 
 ระบบธุรกิจอาหารอัจฉริยะ (Food Business Intelligence) 
 การตัดสินใจดวยขอมูลขนาดใหญสําหรับธุรกิจอาหาร (Big Data-Driven Decision Making for 
Food Business) 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับธุรกิจอาหาร (Block chain Technology for Food Business) 
6. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

ผูประกอบการรุนใหมในธุรกิจดานอาหาร  

ทํางานในบริษัท/ธุรกิจดานการผลิตหรือแปรรูปอาหาร  

ธุรกิจคาปลีกและคาสง ธุรกิจทางการขาย และ การตลาดทางอาหาร ธุรกิจบริการดานอาหาร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร 

หลักสูตร พ.ศ. 2561 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร:   

ชื่อหลักสูตร : 

ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร 

อังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Food Innovation 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหาร) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :   วท.บ. (นวัตกรรมอาหาร) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Food Innovation)  

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Food Innovation) 

 

3. วิชาเอก/ความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเชี่ยวชาญท่ีครอบคลุมท้ัง

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ธุรกิจ และนวัตกรรมอาหาร มีจุดเดนในดานการประยุกตใชความรูและ

ทักษะทางทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

126  หนวยกิต 
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9. ช่ือ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลําดับ ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป พ.ศ. 

1 ผูชวยศาสตราจารย 

(ชีวเคมี) 

ดร.สุรพงษ  พินิจกลาง Ph.D. Biochemistry Queen Mary University,UK 2539 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2532 

กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2527 

2 ผูชวยศาสตราจารย 

(จุลชีววิทยา) 

นางรชันี ไสยประจง วท.ม. จุลชีววิทยาทาง

อุตสาหกรรม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2537 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 2533 

3 ผูชวยศาสตราจารย 

(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

นางกมลทิพย  เอกธรรมสุทธิ ์ วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2537 

วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533 

4 ผูชวยศาสตราจารย 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ดร.ทัศนีย  วัฒนชัยยงค วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร ี

2543 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

2533 

 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บางแสน 

2527 
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ลําดับ ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป พ.ศ. 

5 ผูชวยศาสตราจารย 

(พัฒนาผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมเกษตร) 

นางสาวสุภางค  เรืองฉาย วท.ม. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539 

ประกาศนียบัตร การประกันคุณภาพ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533 
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2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนโดยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย วาดวย

การศึกษาระบบหนวยกิตข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบ

โอนหนวยกิตได ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย วาดวย การเทียบโอนหนวยกิตใน

การเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก จ.) และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคา

ไทยวาดวย การเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

(ภาคผนวก ง.) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต    รวมตลอดหลักสูตรจํานวน  126  หนวยกิต   

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  30  หนวยกิต ประกอบดวย 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ  

 1.1 กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 15 หนวยกิต 

 1.2 กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 3 หนวยกิต 

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก 9 หนวยกิต 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  90  หนวยกิต  ประกอบดวย 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 30 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก-บังคับ 30 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาเอก-เลือก 30 หนวยกิต 

ฝกปฏบิัติงานในสถานประกอบการอยางนอยรอยละ 50 ของเวลาเรียน    

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

3.1.3.1 รหัสวิชา 
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รหัสวิชาประกอบดวย 2 หลักแรกเปนตัวอักษร  และตามดวยตัวเลข 3 หลัก 

มีความหมายดังนี้ 

1) รหัสวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (30 หนวยกิต) 

หลักท่ี 1 H = รับผิดชอบโดยคณะมนุษยศาสตร 

S = รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

B = รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจ 

หลักท่ี 2 G = หมวดศึกษาท่ัวไป 

หลักท่ี 3 0 = รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

หลักท่ี 4 – 5 ลําดับวิชาตั้งแต 01 – 99 

2) รหัสวิชาแกน 

หลักท่ี 1 – 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ 

AC = คณะบัญชี 

EC = คณะเศรษฐศาสตร 

HM = คณะมนุษยศาสตร 

SC,ST = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

CA = คณะนิเทศศาสตร 

NG = คณะวิศวกรรมศาสตร 

LW = คณะนิติศาสตร 

หลักท่ี 3 1 = ชั้นปท่ี 1 

2 = ชั้นปท่ี 2 

3 = ชั้นปท่ี 3 

4 = ชั้นปท่ี 4 

หลักท่ี 4 – 5 ลําดับวิชาตั้งแต 01 – 99 

3) รหัสวิชาเอก 

หลักท่ี 1 B = คณะบริหารธุรกิจ 

A = คณะบัญชี 

E = คณะเศรษฐศาสตร 

H = คณะมนุษยศาสตร 

S = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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C = คณะนิเทศศาสตร 

N = คณะวิศวกรรมศาสตร 

L = คณะนิติศาสตร 

หลักท่ี 2 ใชอักษรยอภาษาอังกฤษแทนสาขาวิชา (ยกเวน

ค ณ ะ ท่ี ไ ม มี ส า ข า วิ ช า  คื อ  ค ณ ะ บั ญ ชี  

เศรษฐศาสตร และนิติศาสตร ใหใชเหมือนรหัส

วิชาแกน คือ AC EC และ LW ตามลําดับ) 

F = สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

หลักท่ี 3 1 = ชั้นปท่ี 1 

2 = ชั้นปท่ี 2 

3 = ชั้นปท่ี 3 

4 = ชั้นปท่ี 4 

หลักท่ี 4 – 5 ลําดับวิชาตั้งแต  01 – 99 

4) รหัสวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต) 

หลักท่ี 1 – 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ 

AC = คณะบัญชี 

EC = คณะเศรษฐศาสตร 

HM = คณะมนุษยศาสตร 

SC, ST = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

CA = คณะนิเทศศาสตร 

NG = คณะวิศวกรรมศาสตร 

LW = คณะนิติศาสตร 

หลักท่ี 3 0 = หมวดวิชาเลือกเสร ี

หลักท่ี 4 – 5 ลําดับวิชาตั้งแต 01 – 99 

5) รหัสของวิชาท่ีขอรับบริการจากคณะอ่ืน 

หลักท่ี 1 – 2 คณะท่ีใหบริการ 

BA = คณะบริหารธุรกิจ 

AC = คณะบัญชี 

EC = คณะเศรษฐศาสตร 

HM = คณะมนุษยศาสตร 

SC, ST = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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CA = คณะนิเทศศาสตร 

NG = คณะวิศวกรรมศาสตร 

LW = คณะนิติศาสตร 

หลักท่ี 3 9 = วิชาท่ีใหบริการนอกคณะ 

หลักท่ี 4 คณะท่ีเปนเจาของวิชาใชตัวเลขแทน ดังนี้ 

1 = คณะบริหารธุรกิจ 

2 = คณะบัญชี 

3 = คณะเศรษฐศาสตร 

4 = คณะมนุษยศาสตร 

5 = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6 = คณะนิเทศศาสตร 

7 = คณะวิศวกรรมศาสตร 

8 = คณะนิติศาสตร 

หลักท่ี 5 ลําดับวิชาตั้งแต 1 – 9 

 

3.1.3.2 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

สวนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนตองเรียน จํานวน 21 หนวยกิต ดังนี ้

1.  กลุมวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills Courses) 

กลุมภาษา  จํานวน 15 หนวยกิต (Language Courses: 15 credits) 

รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6)  

 (Thai for Careers)   

GE002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1* 3(3-0-6)  

 (English for Communication 1*)   

GE003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 

(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE002 *

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตามเกณฑ

ที่กําหนด 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1* 

(English for Communication in Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษากอนGE00 3 * หรือ

คะแนน TOEIC หรือ

เทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

GE005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2* 

(English for Communication in Careers 2*) 

3(3-0-6) ศึกษากอนGE00 4 * หรือ

คะแนน TOEIC หรือ

เทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

 

หมายเหตุ  

1. นักศึกษาชาวตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีหน่ึง (Native English Speaker) และ/หรือ นักศึกษาท่ีเรียนใน

หลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไมนอยกวา 6 ป ตองลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษท้ัง 4 วิชาคือ   

GE002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  GE003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1  

และ GE005  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2   และตองผานการประเมินผลตามเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตร

เห็นชอบ 

2. นักศึกษาท่ียื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเทา  จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาค

เรียนท่ี 2  ของปการศึกษาท่ี 2  ท่ีเขาศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน  2 ป  นับจากวันท่ีผลสอบประกาศและตอง

เปนไปตามเกณฑการเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังตอไปน้ี  

เกณฑ ก. หลักสูตรนานาชาติท่ีใชภาษาอังกฤษ 

ในการเรียนการสอนเทาน้ัน 

เกณฑ ข .หลักสูตรท่ีใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น  ๆ 

ในการเรียนการสอน 

1 ( ผลคะแนนสอบ TOIEC 550  ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา GE002    

2 ( ผลคะแนนสอบ TOIEC 600  ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    

3 ( ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004    

4 ( ผลคะแนนสอบ TOIEC 700  ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา  GE002,  GE003, GE004 และ GE005 

1 ( ผลคะแนนสอบ TOEIC  250  ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา GE002   

2 ( ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ้นไป  

ใชทดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 

3 ( ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ้นไป  

ใชทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004 

4 ( ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป   

ใชทดแทนรายวิชา GE002,  GE003,  GE004 และ GE005 

 

2.1 สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน  ๆในการเรียนการสอน 

2.1.1 เมื่อขอยกเวนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ ข. นักศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยใหครบ/ไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวน เพ่ือใหครบจํานวน

หนวยกิตตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

2.1.2 นักศึกษาท่ีขอยกเวนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกวาท่ีกําหนดไวในเกณฑ ข. 

ใหเปนไปตามเกณฑ ก. โดยจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษน้ันๆ และตองผานการประเมินผลตามเกณฑท่ีคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรเห็นชอบ 
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2. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ จํานวน 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  

 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดจิิทัลและการโคด 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  

 

สวนท่ี 2     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิตจากกลุมวิชาตอไปนี้ 

กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 

กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (Science and Technology) 

กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 

กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

1. กลุมวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills) 

รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 1) กลุมภาษา   

GE006 ภาษามาเลยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6)  

 (Malay for Communication)   

GE007 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 (Vietnamese for Communication)   

GE008 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 (Burmese for Communication) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

   2) กลุมทักษะการส่ือสาร   

GE051 มิติแหงศัพท 3(3-0-6)  

 (Aspects of Vocabulary)   

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6)  

 (Research and Academic Project 

Writing) 

  

GE053 การอานและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Business Reading and Writing)   

GE054 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)  

 (Reading for Life Development)   

GE055 ทักษะการพูดและการนําเสนองาน 3(3-0-6)  

 (Speaking and Presentation Skills)   

GE056 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Intercultural Communication)   

GE057 นักขาวพลเมือง 3(3-0-6)  

 (Citizen Reporter)   

 

2. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6)  

 (Business Ethics and Social 

Responsibility) 

  

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  

 (Design Thinking)   

GE104 ธุรกิจออนไลน 3(3-0-6)  

 (Online Business)   

GE105 กฎหมายเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Law for Entrepreneurs) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)  

 (E-Commerce Law)   

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 3(3-0-6)  

 (Trading and Investment)   

GE108 การบริหารความม่ังค่ัง 3(3-0-6)  

 (Wealth Management)   

GE109  ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม   3(3-0-6)  

  (Food Business for Wellness and 

Beauty) 

  

 

 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology) 

รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 3(3-0-6)  

 (Modern Innovation Technology)   

GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Analytical Thinking for Business)   

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6)  

 (Smart Farming)   

GE205 ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Cosmetic Products for Health and 

Beauty) 

  

GE206 ภูมิปญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Herbs Wisdom)   

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Digital Technology)   

GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Digital Games)   



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 21 

4. กลุมวิชาสุนทรียศษสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 

รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 1  ( กลุมสุนทรียศาสตร 

GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6)  

 (Philosophy of Love)   

GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)  

 (Philosophy of Art)   

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6)  

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   

GE304 เรื่องเลาในโลกสมัยใหม 3(3-0-6)  

 (Narratives in the Modern World)   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร 3(3-0-6)  

 (Interpretation of Drama and Film)   

GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  

 (Tales of the World)   

GE307 พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  

สยามบรมราชกุมารี 

3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 

Writing) 

  

GE308 วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 3(3-0-6)  

 (Southeast Asian Writers Award)   

GE309 การอานรอยกรองไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Poetry Recitation)   

GE310 นาฎศิลปไทย 3(2-2-5)  

 (Thai Classical Dance)   

GE311 แดนซ 3(2-2-5)  

 (Dance)   

GE312 การขับรอง 3(2-2-5)  

 (Singing)   
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE313 ดนตรีวิจักษณ 3(3-0-6)  

 (Music Appreciation)   

GE314 การจัดดอกไม 3(2-2-5)  

 (Flower Decoration)   

GE315 พัสตราภรณ 3(3-0-6)  

 (Costume and Garment)   

GE316 การออกแบบเครื่องแตงกายและการแตงหนา 3(2-2-5)  

 (Costume and Make-Up Design)   

GE317 ศิลปะวิจักษณ 3(3-0-6)  

  (Art Appreciation)   

GE318 การละเลนและเพลงพ้ืนบานไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Folk Games and Songs)   

 
2) กลุมวัฒนธรรม 

  

GE351 วัฒนธรรมประชานยิม 3(3-0-6)  

 (Popular Culture)   

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Entertainment Media)   

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  

 (ASEAN Cultures)   

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   

GE355 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 

3(3-0-6)  

 (History of  Thailand’s Society after 

Revolution) 

  

GE356 อุดมการณสรางชาติของจีน 3(3-0-6)  

 (China’s National Ideology)   
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE357 เหตุการณปจจุบันของโลก 3(3-0-6)  

 (Current World Events)   

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  

 (Multilingualism)   

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ 3(3-0-6)  

 (Museum Management)   

GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6)  

 (Western Philosophy)   

GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6)  

 (Eastern Philosophy)   

GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6)  

 (Tea Culture)   

GE363 วัฒนธรรมขาว 3(3-0-6)  

 (Rice Culture)   

GE364 วัฒนธรรมน้ํา 3(3-0-6)  

 (Water Culture)   

GE365 ศาลเจาและการไหวเจาของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)  

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   

GE366 ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Gender Diversity in Thai Society)   

GE368 คติชนสรางสรรค 3(3-0-6)  

 (Creative Folklore)   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเคียง 3(3-0-6)  

 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
)บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง(  

เง่ือนไข 

GE370 ทองถ่ินกับการสรางสรรคสินคาทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Local and Creative Cultural Products)   

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Royal Tradition and Ceremony in 

Thailand) 

  

GE372 ประเพณีประดิษฐ 3(3-0-6)  

 (Invented Tradition)   

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Tradition and Festivals in Thailand)   

GE374 ประวัติศาสตรของภาพถาย 3(3-0-6)  

 (History of Photography)   

GE375 ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น 3(3-0-6)  

 (Animation History)   

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Faith in Thai Society)   

GE377 โหราศาสตรและการพยากรณ 3(3-0-6)  

 (Astrology and Forecasting)   

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  

 (World Religions)   

GE379 หมากลอม 3(2-2-5)  

 (Go)   

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  

 (Thai and International Chess)   

 

 

 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 25 

5. กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน (Quality of Life and Sustainable Society)  

รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 1) คุณภาพชีวิต 

GE401                                                             ทักษะการรูสารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Information Literacy Skills in Digital 

Society) 

  

GE402 เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 3(3-0-6)  

  (Discovery of Learning Society)   

GE403 ทักษะการรูเทาทันสื่อ 3(3-0-6)  

  (Media Literacy Skill)   

GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  

 (Generation Z and Quality of Life)   

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวิทยาการทํางานเปนทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leaders)   

GE409 แฟชั่น 3(3-0-6)  

 (Fashion)   

GE410 การทําอาหาร 3(2-2-5)  

 (Cooking)   

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

  (Health and Beauty Care) 

 

  

 2) กลุมสังคมย่ังยืน   

GE451 ศาสตรของพระราชา 3(3-0-6)  

 (Knowledge of the King)   
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา  3(3-0-6)  

 (TCC and Our UTCC)    

GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมท่ียังยืน 3(3-0-6)  

 (Social Studies for Sustainable Society)   

GE454 กฎหมายสําหรับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 (Law for Everyday Life)   

GE455 ทรัพยสินทางปญญา 3(3-0-6)  

 (Intellectual Property)   

GE456 การทองเท่ียวเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Geography and Cultural Tourism)   

GE457 ภูมิ -ประวัติศาสตรการทองเท่ียวไทย  3(3-0-6)  

 (Geography and History for Thai Tourism)   

GE458 มโนทัศนเรื่องความตาย 3(3-0-6)  

 (Concept of Death)   

GE459 พุทธธรรมกับการแกปญหาชีวิต 3(3-0-6)  

 (Buddhist Principles and Life Solutions)   

GE460 นิเวศสํานึก 3(3-0-6)  

 (Ecological Consciousness)   

GE461 สิ่งแวดลอมในอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Environment)   
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2) หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน 90 หนวยกิต 

− กลุมวิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน จํานวน 30 หนวยกิต ประกอบดวย 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต เง่ือนไข 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

    

SN101 จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องตน  

(Fundamental Food Microbiology)  

3(2-3-4) − 

SN102 ชีวเคมีทางอาหารเบื้องตน 

(Fundamental Food Biochemistry)  

3(2-3-4) − 

SN103 สถิติธุรกิจ  

(Business Statistics) 

3(3-0-6) − 

SN104 โภชนาการสมัยใหม  

(Novel Nutrition) 

3(3-0-6) − 

SN105 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

(Food Biotechnology) 

3(2-3-4) − 

SN106 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ

เกษตร  

(Raw Material Management and 

Agricultural Product Technology) 

3(3-0-6) − 

SN201 เคมีอาหารและการวิเคราะห  

(Food Chemistry and Analysis) 

3(2-3-4) − 

SN202 ความปลอดภัยทางอาหารและสุขาภิบาล  

(Food Safety and Sanitation) 

3(2-3-4) − 

SN203 ผูประกอบการทางอาหาร 

(Food Entrepreneur) 

3(3-0-6) − 

SN204 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 

(Food Quality Control and Assurance) 

3(2-3-4) − 
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− กลุมวิชา เอก–บังคับ  จํานวน 30 หนวยกิต ประกอบดวย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต เง่ือนไข 

                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

SN205 การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม  

(Food Processing and Innovation) 

3(2-3-4) − 

SN206 นวัตกรรมสวนผสมอาหาร  

(Innovation in Food Ingredient) 

3(3-0-6) − 

SN207 แผนธุรกิจและการเงิน 

(Business and Financial Plan) 

3(3-0-6) − 

SN208 การแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ 

(Food Processing for Business) 

3(2-3-4) − 

SN301 อาหารและชีวกระบวนการยั่งยืน  

(Sustainable Food and Bioprocessing) 

3(3-0-6) − 

SN302 การวิเคราะหโครงการธุรกิจอาหาร  

(Food Business Project Analysis) 

3(3-0-6) − 

SN303 ขอกําหนดของอาหารและการประเมินความ

เสี่ยง  

(Food Regulation and Risk Analysis) 

3(3-0-6) − 

SN304 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 

(Packaging Technology) 

3(3-0-6) − 

SN305 การวิจัยผูบริโภคและการประเมินทางประสาท

สัมผัส  

(Consumer Research and Sensory 

Evaluation) 

3(2-3-4) − 

SN306 การคิดออกแบบสําหรับธุรกิจสรางสรรค  

(Design Thinking for Creative Business) 

3(3-0-6) − 

SN107 การฝกปฏิบัติการทางนวัตกรรมอาหาร 1 

(Trainning on Food Innovation 1) 

− ฝกงานไมต่ํากวา 

200 ชั่วโมง 

SN209 การฝกปฏิบัติการทางนวัตกรรมอาหาร 2 

(Trainning on Food Innovation 2) 

− ฝกงานไมต่ํากวา 

200 ชั่วโมง 
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− กลุมวิชา เอก–เลือก  จํานวน 30 หนวยกิต 

เลือกในกลุมวิชาเอก–เลือกแตละโมดูล (Module) จํานวน 30 หนวยกิต 

(1) Module 1 :  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 

 (Food & Beverage Product Research and Development) 
   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต เง่ือนไข 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

SN411 ความคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร  

(Innovative Food Product Idea) 

6(20-30-10) − 

SN 412 ประเด็นอาหารโลก  

(Global Food Issues) 

6(20-30-10) − 

SN 413 การออกแบบสวนผสมและโครงสรางอาหาร

(Food Ingredients and Structure Design) 

6(20-30-10) − 
 

SN 414 การพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม  

(Food and Beverage Development) 

6(20-30-10) − 

SN415 การออกแบบการทดลอง 

(Experimental Design) 

6(20-30-10) − 

SN416 การจัดการอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ  

(Shelf life Management and Packaging) 

6(20-30-10) − 

 

(2) Module 2 :  นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพและอาหารฟงกช่ัน 

 (Innovation on Healthy & Functional Food) 
  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต เง่ือนไข 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

SN421 จุลชีววิทยาทางโภชนเภสัช  

(Nutraceutical Microbiology) 

6(20-30-10) − 

SN422 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ 

(Food Business for Health) 

6(20-30-10) − 

SN423 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและเครื่องดื่มเชิง

หนาท่ี  

(Biotechnology in Functional Food and 

Beverage) 

6(20-30-10) − 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต เง่ือนไข 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

SN424 การประยุกตใชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหาร 

(Application of Bioactive Compounds in 

Food) 

6(20-30-10) − 

SN425  อาหารเพ่ือความงาม 

(Food for Beauty) 

6(20-30-10) − 

SN426 นวัตกรรมอาหารโภชนเภสัช  

(Nutraceutical Food Innovation) 

6(20-30-10) − 

 

(3) Module 3 :  ผูประกอบการอาหารสรางสรรค 

 (Creative Food Entrepreneur) 
  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต เง่ือนไข 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

SN431 นวัตกรรมและผูประกอบการ  

(Innovation and Entrepreneurship) 

6(20-30-10) − 

SN432 การริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 

(Starting Creative and Innovation) 

6(20-30-10) − 

SN433 กลยุทธทางธุรกิจ  

(Business Strategy) 

6(20-30-10) − 

SN434 การสรางสรรคตราสินคา  

(Creative Branding) 

6(20-30-10) − 

SN435 แบบจําลองธุรกิจแฟรนไชสและสตารทอัพ  

(Franchise and Start Up Model) 

6(20-30-10) − 

SN436 การลงทุนและการบริหารการเงิน  

(Investment and Financial Management) 

6(20-30-10) − 

SN437 การทองเท่ียวเชิงอาหาร 

(Culinary and Food Tourism) 

6(20-30-10) − 
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(4) Module 4 :  นวัตกรรมการแปลงขอมูลดิจิทัลสําหรับธุรกิจอาหาร 

 (Innovation on Digital Transformation for Food Business) 
  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต เง่ือนไข 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

SN441 การตลาดอาหารดิจิทัล  

(Food Digital Marketing) 

6(20-30-10) − 

SN442 ระบบธุรกิจอาหารอัจฉริยะ  

(Food Business Intelligence) 

6(20-30-10) − 

SN443 การวิเคราะหการตลาดธุรกิจอาหาร 

(Food Business Marketing Analytics) 

6(20-30-10) − 

SN444 การตัดสินใจดวยขอมูลขนาดใหญสําหรับธุรกิจ

อาหาร  

(Big Data-Driven Decision Making for Food 

Business) 

6(20-30-10) − 

SN445 เทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับธุรกิจอาหาร  

(Block chain Technology for Food 

Business) 

6(20-30-10) − 

SN446 การแปรรูปทางดิจิทัล  

(Digital Transformation) 

6(20-30-10) − 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  6 หนวยกิต 

สามารถเลือกศึกษาอยางนอย 6 หนวยกิต  นักศึกษาสามารถเลือก

ลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยท่ีปรึกษา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

หลักสูตร 4 ป (WIL 2+2 ป) จาํนวน 126 หนวยกิต 

ปการ 
ศึกษา 

ภาคการศึกษา  
ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน 

1  
 

ศึกษาท่ัวไป + พ้ืนฐานเฉพาะดาน  
18 หนวยกิต 

 

 
 

ศึกษาท่ัวไป + พ้ืนฐานเฉพาะดาน 
18 หนวยกิต 

 

 
 

Workterm-Pre-course 
Experience 

 
 
 

2  
 

ศึกษาท่ัวไป + พ้ืนฐานเฉพาะดาน  
+ เอก-บังคับ 
18 หนวยกิต 

 

 
 

ศึกษาท่ัวไป + พ้ืนฐานเฉพาะดาน + 
เอก-บังคับ 

18 หนวยกิต 
 
 

 
 

Workterm-Practicum 1 
 

3  
 

Workterm - Practicum 2 
(3 mths) 
เอก-บังคับ  

+ เอก-เลือก (Modular) 
12 หนวยกิต 

 
 
 

 
 

Workterm - Coop 1 
(4 mths) 
เอก-บังคับ  

+ เอก-เลือก (Modular) 
12 หนวยกิต 

 

4  
 

Workterm - Coop 2 
(4 mths) 
เอก-บังคับ  

+ เอก-เลือก (Modular) 
15 หนวยกิต 

 
 
 

 
 

Workterm - Coop 3 / 
Internship (4 mths) 

เอก-บังคับ  
+ เอก-เลือก (Modular) 

15 หนวยกิต 

 

  หมายเหตุ  เขาสถานประกอบการ 

แนวทางการดําเนินงาน 

แรงบันดาลใจ 

นักคิดเชิงสรางสรรคดานนวัตกรรมอาหาร 

กาวแรกสูอนาคต 

กาวสูโลกการทํางาน 

นักนวัตกรรมอาหารแหงอนาคต 

ทางเลือกสูความสําเร็จ สหกิจศึกษาตามฝน 

นักธุรกิจสรางสรรคนวตักรรมอาหาร 

แลกเปล่ียนประสบการณ สรางสรรคผลงาน 
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1 Workterm - Pre-course Experience นักศึกษาเรียนรูการทํางานในแตละตําแหนงในสถาน
ประกอบการตางๆ เพ่ือเปนการหาประสบการณและการคนพบความชอบและความถนัดของตนเอง 
เพ่ือการเลือกเรียนใน Module ท่ีเหมาะสม 

2 Workterm - Practicum 1 นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามตําแหนงงานท่ี
นักศึกษาเลือก 

3 Workterm - Practicum 2 นักศึกษาฝกปฏิบัติการอยางตอเนื่อง พรอมกับการเรียนรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยควบคูตาม Module ท่ีนักศึกษาสนใจและสอดคลองกับตําแหนงงาน  

4 Workterm - Coop 1/ Workterm - Coop 2 นักศึกษาไดโจทยจากสถานประกอบการ โดยมี
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูประสานงานของมหาวิทยาลัยท่ีสถานประกอบการ และอาจารยพ่ีเลี้ยง
ท่ีสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหโจทยของสถานประกอบการเพ่ือมอบหมายโจทยใหกับ
นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาไดอยางเหมาะสม เม่ือนักศึกษาเขาสูสถานประกอบการทางอาจารย
ท่ีปรึกษารวมกับอาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยผูประสานงานของมหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาเพ่ือ
แกไขโจทยของสถานประกอบการเพ่ือใหไดความรู ทักษะ ทํางานไดจริง ตามอัตลักษณของ
หลักสูตรท่ีตองการใหมีความรูความสามารถทางดานนวัตกรรมอาหาร (ภาพท่ี 1) ท้ังนี้นักศึกษาจะ
มีการเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยควบคูดวยเพ่ือนําความรูท่ีไดไปตอยอดแกไขปญหาของสถาน
ประกอบการ  

5 Workterm - Coop 3 / Internship นักศึกษาคิด วิเคราะห แกไขปญหาของสถานประกอบการ
อยางตอเนื่อง และทําการสรุปรวบยอดความรูท่ีเกิดข้ึน สามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได พรอมกับ
การฝกทํางานจริง 

 

 

ภาพท่ี 1 การเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning เพ่ือแกไขโจทยของสถานประกอบการ 

หมายเหตุ สถานประกอบการ เปนบริษัทสมาชิกภายใตสภาหอการคาแหงประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวย 

หอการคาไทย หอการคาจังหวัด และหอการคาตางประเทศ  
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ชั้นปที่ 1 

ภาคตน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 

(English for Communication 1) 

3(3-0-6) − 

GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) − 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6) − 

SN101 จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องตน  

(Fundamental Food Microbiology) 

3(2-3-4) − 

SN102 ชีวเคมีทางอาหารเบื้องตน  

(Fundamental Food Biochemistry ) 

3(2-3-4) − 

SN103 สถิติธุรกิจ  

(Business Statistics) 

3(3-0-6) − 

 รวม 18  
 

ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 

(English for Communication 2) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE002 

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตาม

เกณฑที่กําหนด 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 

3(3-0-6) − 

 วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) − 

SN104 โภชนาการสมัยใหม  

(Novel Nutrition) 

3(3-0-6) − 

SN105 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

(Food Biotechnology) 

3(2-3-4) − 

SN106 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภณัฑเกษตร  

(Raw Material Management and Agricultural Product 

Technology) 

3(3-0-6) − 

 รวม 18  
 

ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

SN107 การฝกปฏิบัติการทางนวตักรรมอาหาร 1 − − 
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ชั้นปที่ 2  

ภาคตน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชพี 1 

(English for Communication in Careers 1) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE003 

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตาม

เกณฑที่กําหนด 

 วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) − 

SN201 เคมีอาหารและการวิเคราะห  

(Food Chemistry and Analysis) 

3(2-3-4) − 

SN202 ความปลอดภยัทางอาหารและสุขาภิบาล  

(Food Safety and Sanitation) 

3(2-3-4) − 

SN203 ผูประกอบการทางอาหาร 

(Food Entrepreneur) 

3(3-0-6) − 

SN205 การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม  

(Food Processing and Innovation) 

3(2-3-4) − 

 รวม 18  
 

ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชพี 2 

(English for Communication in Careers 2) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE004 

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตาม

เกณฑที่กําหนด 

 วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) − 

SN204 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 

(Food Quality Control and Assurance) 

3(2-3-4) − 

SN206 นวัตกรรมสวนผสมอาหาร  

(Innovation in Food Ingredient) 

3(3-0-6) − 

SN207 แผนธุรกิจและการเงิน 

(Business and Financial Plan) 

3(3-0-6) − 

SN208 การแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ 

(Food Processing for Business) 

3(2-3-4) − 

 รวม 18  
 

ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

SN209 การฝกปฏิบัติการทางนวตักรรมอาหาร 2 − ศึกษากอน SN107 

การฝกปฏิบัติการทาง

นวัตกรรมอาหาร 1 
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ชั้นปที่ 3 

ภาคตน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

SN301 อาหารและชีวกระบวนการยั่งยืน  

(Food and Bioprocessing) 

3(3-0-6)  

SN302 การวิเคราะหโครงการธุรกิจอาหาร  

(Food Business Project Analysis) 

3(3-0-6)  

 วิชาเอก-เลือก (Module) 6(20-30-10)  

 รวม 12  

 

ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

SN303 ขอกําหนดของอาหารและการประเมินความเส่ียง  

(Food Regulation and Risk Analysis) 

3(3-0-6)  

SN304 เทคโนโลยีการบรรจ ุ

(Packaging Technology) 

3(3-0-6)  

 วิชาเอก-เลือก (Module) 6(20-30-10)  

 รวม 12  
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ชั้นปที่ 4 

ภาคตน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

SN305 การวิจยัผูบริโภคและการประเมินทางประสาทสัมผัส 

(Consumer Research and Sensory Evaluation) 

3(3-0-6)  

 วิชาเอก-เลือก (Module) 6(20-30-10)  

 วิชาเอก-เลือก (Module) 6(20-30-10)  

 รวม 15  

 

ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย–ปฏิบตั–ิศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอนเรียน 

SN306 การคิดออกแบบสําหรับธุรกิจสรางสรรค  

(Design Thinking for Creative Business) 

3(3-0-6)  

 วิชาเอก-เลือก (Module) 6(20-30-10)  

 วิชาเลือกเสรี 6(20-30-10)  

 รวม 15  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 

ดูท่ีภาคผนวก ฉ. 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 90 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน จํานวน 30 หนวยกิต 
 

SN101 จุลชีววิทยาทางอาหารเบ้ืองตน  

(Fundamental Food Microbiology)  

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ประวัติและการพัฒนาทางจุลชีววิทยา ชนิดของจุลินทรียท่ีมีความสําคัญทางอาหาร ปจจัยท่ี

มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหาร การปนเปอนและการเนาเสียของอาหารชนิด

ตางๆ   จุลินทรียกับการถนอมอาหาร โรคอาหารเปนพิษท่ีเกิดจากแบคทีเรีย อาหารหมักดอง  

การตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา โดยมีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

SN102 ชีวเคมีทางอาหารเบ้ืองตน 

(Fundamental Food Biochemistry)  

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

พ้ืนฐานทางชีวเคมี คารโบไฮเดรต ลิพิด  กรดอะมิโนและเพปไทด โปรตีน โครงสรางสามมิติ

ของโปรตีน เอนไซม ไฮโดรคอลลอยด แรธาตุ น้ํา วิตามิน รงควัตถุ สารใหรสและสารใหกลิ่น 

องคประกอบและโครงสรางของอาหาร ความสําคัญของชีวเคมีอาหารกับคุณภาพของผลิตภัณฑ

อาหาร การเปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และคุณคาทางโภชนาการของอาหารในระหวางการแปรรูป

และการเก็บรักษา การปองกันการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร ชีวเคมี

อาหารของสารธรรมชาติกับการประยุกตใชในอาหาร โดยมีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

SN103 สถิติธุรกิจ  

(Business Statistics) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การ

แจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงของตัวอยางสุม การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน 

การแจกแจงแบบไคสแควร การถดถอยเชิงเดียวและสหสัมพันธ การถดถอยเชิงซอนและการ

ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรู SPSS 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 39 

SN104 โภชนาการสมัยใหม  

(Novel Nutrition) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ โภชนาการของแมและเด็ก อาหารและโภชนาการ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุ รูปแบบสารอาหารและฉลากโภชนาการ การประเมินภาวะ

โภชนาการ ปญหา สาเหตุและผลกระทบของปญหา โภชนาการ วัยกับโภชนาการ โภชนบําบัด 

ผลของการแปรรูปและการเก็บรักษาตอสารอาหาร  ฉลากโภชนาการ หนวยงานท้ังในและนอก

ประเทศท่ีมีบทบาทในการแกปญหาโภชนาการ นโยบายและแผนงาน โภชนาการตาม

แผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ 

SN105 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

(Food Biotechnology) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร การแปรรูปผลิตผลเพ่ือการสราง

มูลคาเพ่ิม นวัตกรรมอาหารบนฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ไดแก การแพทย

และการเกษตร พันธุวิศวกรรมและนาโนเทคโนโลยี การจัดการของเสียและการยอยสลายทาง

ชีวภาพ สิทธิบัตรและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ กรณีศึกษาการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพและการลงทุนในธุรกิจอาหาร การฝกปฏิบัติและ/หรือดูงานนอก

สถานท่ี 

SN106 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑเกษตร  

(Raw Material Management and Agricultural Product 

Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ชนิดของวัตถุดิบอาหารจากพืชและสัตว ไดแก ธัญพืช ผักผลไม พืชน้ํามัน เนื้อสัตว ประมง 

และไข หลักเกณฑการปฏิบัติท่ีดีในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว การใชเกษตรอินทรีย การผลิต

วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษตกคาง การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain 

Management) การจัดการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงคุณภาพการเพ่ิมผลผลิต

ในแนวคิดเกษตรยั่งยืน การใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยไมเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม การจัดหาวัตถุดิบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบอาหาร การเสื่อมคุณภาพภายหลังการเก็บเก่ียวพืช การ

เปลี่ยนแปลงภายหลังการตายของสัตวน้ําและเนื้อสัตว การจัดการผลิตผลทางการเกษตรระหวาง

การขนสงและการเก็บรักษา รวมท้ังการเตรียมวัตถุดิบสําหรับการแปรรูป 
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SN201 เคมีอาหารและการวิเคราะห  

(Food Chemistry and Analysis) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

สวนผสมอาหารและโครงสรางทางเคมีในอาหารประเภทตางๆ  ผลของโครงสรางทางเคมีท่ี

มีตอสมบัติ คุณลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเก่ียวของกับ

การผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร เทคนิคการเตรียมสารละลาย หลักการ

วิเคราะหองคประกอบทางเคมีและปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ  โดยมีปฏิบัติการท่ีสอดคลอง

กับเนื้อหาวิชา 

SN202 ความปลอดภัยทางอาหารและสุขาภิบาล  

(Food Safety and Sanitation) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ขอกําหนดการควบคุมอันตรายในอาหารท้ังดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ สําหรับการ

จัดการบริการอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  โปรแกรมพ้ืนฐานหลักเกณฑการปฏิบัติ

ทางการผลิตท่ีดี (GMP)  หลักการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติท่ีตองควบคุม (HACCP) รวมท้ัง

ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เชน IFS, SQF, BRC และ ISO22000 เปนตน 

รวมท้ังมีภาคปฏิบัติการซ่ึงสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

SN203 ผูประกอบการทางอาหาร 

(Food Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การเตรียมความพรอมวิชาชีพทางการประกอบการ แนวคิดเก่ียวกับการประกอบการและ

ผูประกอบการ การคนหาโอกาส วิถีทางในการเขาไปประกอบกิจการ คุณลักษณะของ

ผูประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและหลักการปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ 

การกําหนดโครงสรางขององคกร การจัดรูปแบบองคกร การจัดทําแผนธุรกิจ แผนการตลาด 

แผนการผลิต แหลงทุนและการบริหารการเงิน การบริหารบุคลากร การประเมินผลการ

ดําเนินงาน การแกปญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ เทคนิคการเจรจาตอรองเชิงธุรกิจ กฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับการประกอบการ 
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SN204 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 

(Food Quality Control and Assurance) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความหมายและความสําคัญของการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร  ปจจัยท่ีมีผลตอ

คุณลักษณะท่ีดีของผลิตภัณฑอาหาร  การตรวจวัดปจจัยคุณภาพทางกายภาพของอาหาร เชน 

ขนาด รูปราง สี เนื้อสัมผัส และความหนืด หลักการประกันคุณภาพอาหาร  ระบบการจัดการ

คุณภาพและกระบวนการผลิตเชิงสถิติ ไดแก การสรางฮีสโตแกรม แผนภูมิควบคุม รวมท้ัง

เทคนิคการสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับ โดยมีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

 

2.2 กลุมวิชา เอก-บังคับ จํานวน 30 หนวยกิต 

 

SN205 การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม  

(Food Processing and Innovation) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หลักการเบื้องตนในการแปรรูปอาหาร และนวัตกรรมการแปรรูปอาหารท้ังการแปรรูป

อาหารโดยใชความรอน ไดแก การทําแหง การแชเย็นและการแชแข็ง (การเก็บรักษาอาหารดวย

อุณหภูมิต่ํา) การทําใหเขมขน การรมควัน การผลิตอาหารกระปอง การทําแหง กระบวนการ

เอ็กซทรูชัน การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ กระบวนการเอ็กซทรูชัน และการแปรรูป

อาหารโดยไมใชความรอน เชน การฉายรังสี การแปรรูปต่ํา การแปรรูปแบบผสมผสาน  และ

กรรมวิธีการแปรรูปอาหารอ่ืนๆ การบรรจุแบบปลอดเชื้อ นวัตกรรมของบรรจุภัณฑอาหาร 

วิธีการเก็บรักษาอาหาร โดยมีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

SN206 นวัตกรรมสวนผสมอาหาร  

(Innovation in Food Ingredient) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความหมายและความสําคัญของสวนผสมท่ีใชในอาหารชนิดตางๆ  ความปลอดภัยและ

ขอกําหนดทางกฎหมายของสวนผสมทางอาหาร  การนวัตกรรมสวนผสมทางอาหาร แหลงและ

ประเภทของสวนผสมอาหารจากธรรมชาติ  แนวโนมและการเลือกใชสวนผสมจากธรรมชาติใน

อุตสาหกรรมอาหาร บทบาทของการนวัตกรรมสวนผสมอาหารกับตลาดสินคาในโลกปจจุบัน 
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     (พ.ศ.2561) 

SN207 แผนธุรกิจและการเงิน 

(Business and Financial Plan) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แผนธุรกิจอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพเพ่ือการสรางธุรกิจใหเจริญเติบโตรวมถึงกล

ยุทธการสรางลูกคา กลยุทธการจัดจําหนาย กลยุทธการประชาสัมพันธ การจัดทํางบประมาณ 

การอานงบการเงินและวิเคราะหงบการเงินเบื้องตน คาของเงินตามเวลา โครงสรางเงินทุนและ

คาของเงินทุนเทคนิคการวิเคราะหงบลงทุน 

SN208 การแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ 

(Food Processing for Business) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความรูเก่ียวกับการแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ ไดแก ผลิตภัณฑเนื้อสัตว ผักผลไมและธัญพืช 

ผลิตภัณฑเบเกอรีและเครื่องดื่ม การพัฒนาแปรรูปวัตถุดิบจากทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลคา การเลือกใช

บรรจุภัณฑและวิธีการเก็บรักษา การคํานวณตนทุนและการกําหนดราคา แนวโนมของประเภท

อาหารท่ีเหมาะสมกับการคาในปจจุบันและในอนาคต และมีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ

เนื้อหาวิชา 

SN301 อาหารและชีวกระบวนการย่ังยืน  

(Sustainable Food and Bioprocessing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวคิดของการพัฒนาระบบการผลิตอาหารและชีวกระบวนท่ีทันสมัยการใชทรัพยากรให

เกิดประโยชนสูงสุด สําหรับการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว อยางยั่งยืนและมีเศรษฐสังคม  การจัดการ

องครวมของระบบการผลิตดวยเทคโนโลยีแบบบูรณาการ ประเภทของทรัพยากรชีวภาพในการ

แปรรูปอาหาร องค ประกอบทางกายภาพและ เคมี คุณคาทางโภชนาการและ การควบคุม

จุลินทรีย สารปนเปอนและสารตกคางท่ีเปนอันตราย  มาตรฐานการควบคุมผลกระทบของฟารม

ตอสิ่งแวดลอม  ความปลอดภัยของผูบริโภคและสวัสดิภาพสัตว  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

SN302 การวิเคราะหโครงการธุรกิจอาหาร  

(Food Business Project Analysis) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การวิเคราะหโครงการธุรกิจอาหารศึกษา กระบวนการในการดําเนินโครงการ (Project 

Flow) การวิเคราะหผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดของโครงการ การวิเคราะหความสัมพันธและ

เชื่อมโยงระหวางโครงการกับยุทธศาสตรในระดับตางๆ การวิเคราะหผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ 
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(Stakeholder Analysis) การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ (Cashflow Projection) 

การวิเคราะหประโยชนท่ีจะไดรับ (Cost / Benefit Analysis) การวิเคราะหความสัมพันธกับ

โครงการอ่ืน และการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีสําคัญ (Risk Analysis) 

SN303 ขอกําหนดของอาหารและการประเมินความเส่ียง  

(Food Regulation and Risk Analysis) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ขอกําหนดท่ีควบคุมการผลิตอาหารและผูจําหนายเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค 

ขอบังคับเก่ียวกับวัตถุเจือปนในอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ ฉลากอาหาร เปนตน การวิเคราะห

ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอาหารเพ่ือลดความเสี่ยงจากการปนเปอนทางกายภาพ เคมี 

และจุลินทรียท่ีพบในอาหาร   

SN304 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 

(Packaging Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หนาท่ีและความสําคัญของบรรจุภัณฑ ชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ กระบวนการผลิตและการ

ข้ึนรูปบรรจุภัณฑแตละชนิด สมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑและการตรวจสอบมาตรฐาน 

กระบวนการบรรจุ รวมถึงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑสมัยใหม   

SN305 การวิจัยผูบริโภคและการประเมินทางประสาทสัมผัส  

(Consumer Research and Sensory Evaluation) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความหมายและความสําคัญของการวิจัยผูบริโภค  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑอาหาร  กระบวนการและข้ันตอนการวิจัยผูบริโภค  การประเมินคุณภาพอาหาร

ทางประสาทสัมผัส  การทดสอบความแตกตาง การทดสอบเชิงพรรณนา การทดสอบความชอบ

ท่ีมีตอผลิตภัณฑอาหาร การเลือกใชวิธีการทดสอบใหเหมาะสมกับรูปแบบการวิจัยผูบริโภค 

SN306 การคิดออกแบบสําหรับธุรกิจสรางสรรค  

(Design Thinking for Creative Business) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจการวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจการกําหนดแนวคิดธุรกิจแนวคิด

กระบวนการในการสรางนวัตกรรมและการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
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     (พ.ศ.2561) 

SN107 การฝกปฏิบัติการทางนวัตกรรมอาหาร 1 

(Trainning on Food Innovation 1) 

− 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางดานอุตสาหกรรมอาหารหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เปนเวลาไมตํ่ากวา 200 ชั่วโมง ข้ันตอนการปฏบัติงานและการประเมินผลอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

SN209 การฝกปฏิบัติการทางนวัตกรรมอาหาร 2 

(Trainning on Food Innovation 2) 

− 

 วิชาบังคับกอน: ศึกษากอน SN107 การฝกปฏิบัติการทางนวัตกรรมอาหาร 1 

ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางดานอุตสาหกรรมอาหารหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เปนเวลาไมตํ่ากวา 200 ชั่วโมง ข้ันตอนการปฏบัติงานและการประเมินผลอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
 

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก จํานวน 30 หนวยกิต 

(1) Module 1 :  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 

    (Food & Beverage Product Research and Development) 

SN411 ความคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร  

(Innovative Food Product Idea) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวความคิดกระบวนการในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร  การวิเคราะหโอกาสทาง

ธุรกิจ     การกําหนดแนวคิดธุรกิจการเขียนและพัฒนาแผนธุรกิจดานอาหารการนํานวัตกรรม

ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและกรณีศึกษาการสรางสรรคผลิตภัณฑอาหาร 

SN 412 ประเด็นอาหารโลก  

(Global Food Issues) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หัวขอท่ีนาสนใจทางอุตสาหกรรมอาหารโลก ไดแก การนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสราง

จุดเดนใหกับอาหาร  อุตสาหกรรมอาหารกับเทคโนโลยีสะอาด ความม่ันคงทางอาหาร 

ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ หัวขอนาสนใจและประเด็นปญหาใหมทางดาน

เทคโนโลยีและธุรกิจอาหาร ตลอดจนนวัตกรรมใหมๆ ในสาขาท่ีเก่ียวของ 
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SN 413 การออกแบบสวนผสมและโครงสรางอาหาร 

(Food Ingredients and Structure Design) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความสําคัญของโครงสรางอาหาร  สมบัติเชิงพันธภาพของสวนผสมอาหารท่ีใหโครงสราง

แกผลิตภัณฑเชน โพลีแซคคาไรด โปรตีน ลิปด  บทบาทของสวนผสมอาหารกับคุณลักษณะท่ี

ผูบริโภคยอมรับ  อิทธิพลของกระบวนการแปรรูปท่ีมีตอโครงสรางและสมบัติของอาหาร  การ

ออกแบบสวนผสมและโครงสรางสําหรับอาหารท่ัวไป อาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารสําหรับ

ผูปวย/ผูสูงอายุ รวมท้ังการวิเคราะหและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ 

SN 414 การพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม  

(Food and Beverage Development) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หลักการเบื้องตนในการวิจัย พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอาหาร สรางแนวความคิด

ผลิตภัณฑใหมและนวัตกรรม การวางแผนทดลองสําหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การ

ออกแบบและพัฒนาสูตร กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑตนแบบใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคโดยอาศัยหลักสวนประสมทางการตลาด การสํารวจความตองการของผูบริโภค การ

วางแผนงานกอนวางตลาดผลิตภัณฑ มีกรณีศึกษาและปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

SN415 การออกแบบการทดลอง 

(Experimental Design) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการออกแบบการทดลอง การวางแผนการทดลองแบบตางๆ และ 

วิเคราะหผล การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาความแปรปรวน การวิเคราะหความสัมพันธ การ

เลือกใชวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมภายใตเง่ือนไขตางๆ ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ  

 

SN416 การจัดการอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ  

(Shelf life Management and Packaging) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

เกณฑการประเมินอายุการเก็บของอาหาร หลักการพิจารณาเลือกใชบรรจุภณฑให

เหมาะสมกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑอาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาของ

อาหาร การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑอาหาร 

 



 

46 – สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

     (พ.ศ.2561) 

(2) Module 2 :  นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพและอาหารฟงกช่ัน 

  (Innovation on Healthy & Functional Food) 
  

SN421 จุลชีววิทยาทางโภชนเภสัช  

(Nutraceutical Microbiology) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การประยุกตใชจุลชีพในทางเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มและใชจุล

ชีพในการสังเคราะหสารท่ีมีประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเชื้อจุลินทรีย เชน สารสี สารให

กลิ่นรส พอลีแซคคาไรด วิตามิน กรดอะมิโน โพรไบโอติก ท่ีมีสรรพคุณซ่ึงเปนประโยชนตอ

สุขภาพประโยชนทางยา ปองกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา 

SN422 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ 

(Food Business for Health) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

อาหารคลีน อาหารออรแกนนิก อาหารเชิงหนาท่ีและอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและการสราง

มูลคาเพ่ิมแกธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพโดยการประยุกตใชนวัตกรรมเพ่ือการผลิตอาหารเพ่ือ

สุขภาพ 

SN423 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและเครื่องดื่มเชิงหนาท่ี  

(Biotechnology in Functional Food and Beverage) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวโนมการตลาดของผลิตภณัฑอาหารเพ่ือสุขภาพ ความสําคัญทางโภชนาการของอาหาร

ตอสุขภาพ ความสัมพันธของสารอาหารกับยาในทางโภชนบําบัด  องคประกอบทางเคมีของ

สารอาหารหลักและสารอาหารรอง แมคโครไบโอติกส สารสกัดนูทราซูทิคอลจากพืช พรีไบโอติก

และไฟเบอร โปรตีน กรดอะมิโนและนิวคลีโอไทด วิตามินและเกลือแร ไฟโตสเตอรอลและกรด

ไขมัน สารทําหนาท่ีคลายวิตามิน  สารตานอนุมูลอิสระ เบตาแคโรทีน และสารอาหารแรธาตุใน

สมุนไพร  การพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐานสําหรับสารนูทราซูทิคอลและความคงตัวในอาหาร 

กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของในการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

นวัตกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่มเชิงหนาท่ี อาหารธรรมชาติและเครื่องเทศ  และ/หรือการ

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะหและออกแบบสวนผสม ปญหาและการควบคุมในระหวางการ

ผลิตและประกอบอาหาร 

 

 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 47 

SN424 การประยุกตใชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหาร 

(Application of Bioactive Compounds in Food) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดจากพืช สัตว และจุลินทรียเปนตนวา แอนโธไซยานิน 

แคโรทีนอยด พอลีฟนอล ไฟโตสเตอรอล กรดไขมัน ฟลาโวนอยด ไลโคปน  มาประยุกตใชเปน

สวนประกอบของอาหารเชิงหนาท่ี อาหารโภชนเภสัชและอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

SN425  อาหารเพ่ือความงาม 

(Food for Beauty) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การนําความคิดสรางสรรค และความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาผสานกันใหเปนผลิตภัณฑ

ใหม สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑไดในตลาดโลก เปนกลุมอาหารท่ีใหคุณคาเฉพาะ

อาหารเชิงหนาท่ี โดยมีสารอาหารเชิงหนาท่ีท่ีใหสรรพคุณดานความสวยงาม บํารุงผิวพรรณให

นุม ชุมชื่น และกระจางใส สารอาหารนี้เปนสารท่ีสกัดจากพืช ผัก ผลไม ตามธรรมชาติและมี

สวนประกอบท่ีเปนวิตามิน แรธาตุ ไฟโตนิวเทรียนท และโพรไบโอติก 

SN426 นวัตกรรมอาหารโภชนเภสัช  

(Nutraceutical Food Innovation) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

นวัตกรรมอาหารหรือสวนประกอบของอาหาร ท่ีมีสรรพคุณซ่ึงเปนประโยชนตอสุขภาพ

ประโยชนทางยา ปองกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากอาหารท่ีผาน

การสกัดหรือแยกเปนสารบริสุทธิ์ 

(3) Module 3 :  ผูประกอบการอาหารสรางสรรค 

   (Creative Food Entrepreneur) 
  

SN431 นวัตกรรมและผูประกอบการ  

(Innovation and Entrepreneurship) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

กระบวนการนวัตกรรม แนวคิดและธรรมชาติของการประกอบการประเด็นสําคัญในการ

ประกอบการจากประสบการณของผูประกอบการ ท่ีเก่ียวของกับ ความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรม กระบวนการสรางผูประกอบการ การประเมิน การสราง และการพัฒนาความคิด

ธุรกิจท่ีมีนวัตกรรม และมีคุณภาพ การเริ่มตนธุรกิจใหม (Startup) แหลงทุนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑและเริ่มตนธุรกิจ 



 

48 – สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

     (พ.ศ.2561) 

SN432 การริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 

(Starting Creative and Innovation) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การแสวงหาและการวิเคราะหโอกาส การวิเคราะหตนทุน การพัฒนากรอบความคิดของ

ผูประกอบการ เพ่ือนําไปสูการวางแผนเริ่มตนธุรกิจโดยการออกแบบการผลิตการบริการ และ

การดําเนินงานอยางมีนวัตกรรมและสรางสรรคประเภทและความแตกตางของนวัตกรรม การ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยใชแกนธุรกิจเพ่ือสรางตลาดและผลกําไรใหแกธุรกิจ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑและกระบวนการพัฒนาโดยใชวิธีแบบจําลองสเตจเกจ (Stage-Gate 

Model)  การกลั่นกรองและการประเมินความคิด (Idea Screening and Evaluation) รวมท้ัง

วิธีการดําเนินธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีรูปแบบใหมท่ีทันสมัย เพ่ือสรางโอกาสทางการ

แขงขัน 

SN433 กลยุทธทางธุรกิจ  

(Business Strategy) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวคิดเก่ียวกับกับการจัดการเชิงกลยุทธกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธซ่ึงครอบคลุมถึง

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน การกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ การนํากล

ยุทธไปสูการปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธนอกจากนี้ยังศึกษาถึงภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ประเด็นปจจุบันและ

แนวโนมในการจัดการเชิงกลยุทธใชกรณีศึกษา 

SN434 การสรางสรรคตราสินคา  

(Creative Branding) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ข้ันตอนการพัฒนาและแนะนําผลิตภัณฑใหมการบริหารผลิตภัณฑใหมสําหรับการเริ่มตน

ธุรกิจของผูประกอบการ รวมถึงการวัดผลการดําเนินงานของผลิตภัณฑใหม การทดสอบตลาด 

การสรางตราสินคา การวางแผนปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดคาตราสินคาและการบริหาร

คุณคาตราสินคา 
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SN435 แบบจําลองธุรกิจแฟรนไชสและสตารทอัพ  

(Franchise and Start Up Model) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส  ขอดีและขอเสียของ

การทําธุรกิจแฟรนไชส กฎเกณฑ เง่ือนไข การตลาดและการจัดการ การจัดหาเงินทุนสําหรับการ

ทําธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดในการทําธุรกิจ การติดตอ กระบวนการในการสรางสรรค

โอกาสทางธุรกิจโดยผานระบบแฟรนไชสและการพัฒนาองคความรูใหมสําหรับนักธุรกิจ

อุตสาหกรรมอาหาร 

SN436 การลงทุนและการบริหารการเงิน  

(Investment and Financial Management) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

โครงสรางและตนทุนเงินทุน การจัดหาเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณและ

การตัดสินใจลงทุน และผลกระทบของรูปแบบบริษัทท่ีมีตอการจัดการทางการเงิน วิธีการจัดการ

ทางการเงิน ท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางการเงิน การวิเคราะหและประเมินมูลคาโครงการ การ

วิเคราะหและวางแผนทางการเงิน กลยุทธการตัดสินใจทางการเงินเก่ียวกับการจัดโครงสราง

การเงิน การจายเงินปนผลรวมท้ังประยุกตนวัตกรรมกับการจัดการการเงิน 

SN437 การทองเท่ียวเชิงอาหาร 

(Culinary and Food Tourism) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูท่ีผสมผสานปจจัยท่ีมีผลตอการเพาะปลูก การดูแลรักษาเพ่ือให

ไดมาซ่ึงอาหารในแตละทองถ่ิน ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสรรพคุณ ความเชื่อ และเอกลักษณวิธีการ

แปรรูปเฉพาะพ้ืนท่ีรวมท้ังประสบการณสิ้มรสอาหารในแตละพ้ืนท่ีในเชิงวิทยาศาสตร เพ่ือสราง

ประสบการณท่ีแตกตางจากการเรียนรูรูปแบบของอาหารท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือนํา

ความรูท่ีไดไปออกแบบรูปแบบการทองเท่ียวเชิงอาหารอยางสรางสรรคเพ่ือดึงดูดลูกคา สราง

ความตระหนักตอวัฒนธรรมไทย และปฎิบัติการท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 



 

50 – สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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(4) Module 4 :  นวัตกรรมการแปลงขอมูลดิจิทัลสําหรับธุรกิจอาหาร 

  (Innovation on Digital Transformation for Food Business) 
  

SN441 การตลาดอาหารดิจิทัล  

(Food Digital Marketing) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความรู แนวคิดและทฤษฎีการตลาดธุรกิจอาหารดิจิทัล เครื่องมือท่ีใชในการทําการตลาด

ดิจิทัล รวมถึงการบริหารการตลาดดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ และกลยุทธการตลาดดิจิทัลแนว

ใหม การประเมินผลกระทบของแผนการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหการใชงาน และการคนหา

ผานระบบคนหาขอมูลบนเว็บและมือถือ 

 

SN442 ระบบธุรกิจอาหารอัจฉริยะ  

(Food Business Intelligence) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ประเภทและกระบวนการ

ตัดสินใจ  ลักษณะสารสนเทศสําหรับธุรกิจอาหารอัจฉริยะและเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  การ

พัฒนาแบบจําลองเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

การวิเคราะหขอมูลธุรกิจอาหาร และการใชซอฟตแวรดานธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

SN443 การวิเคราะหการตลาดธุรกิจอาหาร 

(Food Business Marketing Analytics) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนะนําเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะหลูกคาและการตลาดในธุรกิจอาหาร การแบงกลุม

ตลาด การวัดความพึงพอใจ คุณคาของลูกคา การตัดสินใจการสรางผลิตภัณฑอาหารใหม การ

วิเคราะหและหาจุดเหมาะสมของราคา การโฆษณา การขาย 

SN444 การตัดสินใจดวยขอมูลขนาดใหญสําหรับธุรกิจอาหาร  

(Big Data-Driven Decision Making for Food Business) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

เครื่องมือและเทคนิคในการประกอบธุรกิจท่ีใชขอมูลขนาดใหญในการขับเคลื่อน 

กระบวนการในการตั้งปยหาในธุรกิจ การไดมาซ่ึงขอมูล การพัฒนาและการสื่อสารผลลัพธจาก



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 51 

การวิเคราะห การสรางความสามารถในการแขงขันดวยขอมูลขนาดใหญ และ กรณีศึกษาท่ี

เก่ียวของ 

SN445 เทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับธุรกิจอาหาร  

(Block chain Technology for Food Business) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ระบบโครงขายการจัดเก็บขอมูลในนบล็อค และเปนขอมูลท่ีเชื่อมโยงกันอยูในระบบ

อินเตอรเน็ตคลายหวงโซ โครงสรางสถาปตยกรรมแบบ peer-to-peer การสรางกุญแจ

สาธารณะและกุญแจสวนตัวเพ่ือใชยืนยันขอความ การประยุกตใชบล็อกเชนในธุรกิจอาหาร และ 

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 

SN446 การแปรรูปทางดิจิทัล  

(Digital Transformation) 

6(20-30-10) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีตอการจัดการธุรกิจอาหาร องคประกอบท่ีเปนโครงสราง

พ้ืนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมในยุคดิจิทัล การปรับเปลี่ยนประสบการณลูกคาดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล การปรับปรุงกระบวนการภายใน และการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจอาหาร 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล และปฏิสัมพันธภายในองคกรท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

การประยุกตใชสื่อดิจิทัล 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน  6 หนวยกิต 

สามารถเลือกศึกษาอยางนอย 6 หนวยกิต นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนใน

คณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
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