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ความส าคญัของหลกัสูตร
ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรทีเ่ป็นวตัถุดบิส าคญัของ
อุตสาหกรรมอาหารซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลกัทีส่ร้างรายได้
ให้แก่ประเทศไทย 



ปรัชญาของหลกัสูตร
ผลติบัณฑิตทีมี่ความรู้ความสามารถในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

โดยเน้นการน าวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เกีย่วข้องกบั
กระบวนการแปรรูปอาหาร  การประกนัคุณภาพ  และการพฒันาผลติภัณฑ์

มาประยุกต์ใช้เพ่ือผลติอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภยั เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล  และการน าความรู้ไปต่อยอดสร้างนวตักรรมเพ่ือ

สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์อาหาร  โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะ
การคดิวเิคราะห์และบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ

และมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
เพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศอย่างยัง่ยืน 



ตามหลกัสูตร 2560 นักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกติ

วชิาศึกษาทั่วไป
31 หน่วยกติ

วชิาเฉพาะ
102 หน่วยกติ

วชิาเลือกเสรี
≥ 6 หน่วยกติ

(ก าหนดให้เรียน
basic stat 3 นก.)

วชิาฝึกงาน
≥ 300 ช่ัวโมง

หลกัสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑติ                                              
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร



หมวดวชิาศึกษาทั่วไป :
กลุ่มวชิาภาษา

การลงทะเบียน 

ภาษาองักฤษเพิม่

คะแนนภาษาอังกฤษ
1 – 30 คะแนน

890-001
สรรสาระภาษาองักฤษ 
ไม่นับหน่วยกติ
(ปี 1/1)

บังคบั

กลุ่มสาระภาษาและ
การส่ือสาร 3 วชิา

เลือก

กลุ่มสาระภาษา
และการส่ือสาร

2 วชิา 



คณติศาสตร์ +
ฟิสิกส์

เคมี

หมวดวชิาเฉพาะ :
กลุ่มวชิาพืน้ฐาน (ปี1+ปี2/1)

คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2 หลกัเคมวีเิคราะห์

ชีวะ

ชีวเคมพืีน้ฐาน



หมวดวชิาเฉพาะ :
กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ+กลุ่มวชิาชีพ

หมวดวชิา Food Processing

หมวดวชิา Food Engineering

หมวดวชิา Food Microbiology/ Safety

หมวดวชิา Food Chemistry/ Analysis

หมวดวชิา Food Product Development

หมวดวชิา Food Quality Control and Assurance



หมวดวชิา Food Processing



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

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

ดร.ดสิุดา  ถิระวฒัน์
ห้อง  2101 โทร. 0 7428 6320

หมวดวชิา Food Processing

ผศ.ดร.สนิุสา  ศิริพงศว์ฒิุกร
ห้อง  2213 โทร. 0 7428 6344



หมวดวชิา Food Engineering



หมวดวิชา Food Engineering

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

ผศ.ดร.ปิยรตัน์  ศิริวงศไ์พศาล
ห้อง  8205 โทร. 0 7428 6328



หมวดวิชา Food Chemistry/Analysis



หมวดวิชา Food Chemistry/Analysis

ศ.ดร.สทุธวฒัน์  เบญจกลุ
ห้อง  2209 โทร. 0 7428 6334

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

ผศ.ดร.เสาวคนธ ์วฒันจนัทร์
ห้อง  2217 โทร. 0 7428 6332



หมวดวิชา Food Microbiology/Safety



หมวดวิชา Food Microbiology/Safety

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

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

ดร.สวุฒัน์  แสงเกิดทรพัย์
ห้อง  2211 โทร. 0 7428 6346



หมวดวิชา Food Quality  Control and Assurance



หมวดวิชา Food Product Development



หมวดวิชา Food Product Development

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

ดร.วรพงษ์  อศัวเกศมณี
ห้อง  2101 โทร. 0 7428 6340

ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธ ารงไทย
ห้อง  2215 โทร. 0 7428 6330



อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา
1. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฝ่ายต่างๆ เช่น การผลติ  

การควบคุมและประกนัคุณภาพ  และวจิัยและพฒันาผลติภัณฑ์  เป็นต้น 

2. นักวิจัยในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหา รใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. ผู้ประกอบการอาชีพอสิระด้านธุรกจิและอุตสาหกรรมอาหาร 

4. นักวิชาการ ครูและอาจารย์ทางสาขาที่เกีย่วข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารในหน่วยงานของทางราชการ/รัฐวสิาหกจิ

5. การท างานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น บริษัทจ าหน่ายวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลติผลติภัณฑ์อาหาร   เป็นตวัแทนจ าหน่าย

ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ  นักวเิคราะห์โครงการต่างๆ เป็นต้น



• Pass  :  ผ่าน /ภาวะปกติ  เกรดเฉลีย่สะสม 2.00 ขึน้ไป

• Critical : ภาวะวกิฤต เกรดเฉลีย่สะสม 1.00-1.99 ในเทอมแรกที่
เข้าศึกษา  (1/2558)

• 1_Pro. : รอพนิิจคร้ังที ่1 เรียนครบ 2 เทอม  เกรดเฉลีย่สะสม 
1.25-1.99 หรือ นักศึกษาภาวะปกติ ที่ได้เกรดเฉลีย่สะสมตั้งแต่ 1.50
แต่ไม่ถึง 2.00 ในเทอมถัดไป  

• 2_Pro. : รอพนิิจคร้ังที ่2 นักศึกษาทีอ่ยู่ในภาวะรอพนิิจคร้ังที ่1
• และได้เกรดเฉลีย่สะสม 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในเทอมถัดไป

• 3_Pro. : รอพนิิจคร้ังที ่3 นักศึกษาทีอ่ยู่ในภาวะรอพนิิจคร้ังที ่2
• และได้เกรดเฉลีย่สะสม 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในเทอมถัดไป

สถานภาพนักศึกษา



• ได้เกรดเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.00 ในเทอมแรกที่เข้าศึกษา

• ได้เกรดเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.25 ในเทอมที่ 2 ที่เข้าศึกษา

• ได้เกรดเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.50 (ยกเว้นนักศึกษาทีเ่ร่ิมเข้าศึกษาใน 

2 เทอมแรก)

• ได้เกรดเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.70 ในเทอมถัดไป หลงัจากรอพนิิจคร้ังที ่1

• ได้เกรดเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.90 ในเทอมถัดไป หลงัจากรอพนิิจคร้ังที ่2

• ได้เกรดเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 2.00 ในเทอมถัดไป หลงัจากรอพนิิจคร้ังที ่3

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา



• รายละเอียดแนะน าหลกัสูตรฯ ระดบัปริญญาตรี 
http://agro.psu.ac.th (website คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

http://webagro.psu.ac.th/


ขอบคุณค่ะ


