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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา
วิทยาเขตบางพระ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
: วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
: Bachelor of Science (Food Science and Technology)
: B.S. (Food Science and Technology)

3. วิชาเอกของหลักสูตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาต ิ
พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด ฟง อาน เขียน และเขาใจ
ภาษาไทยอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูสําเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาใดๆ หรือสาขาวิชา
ใกลเคียงกับสาขาวิชานี้สามารถเรียนเปนปริญญาที่ 2 ไดโดยเทียบโอนรายวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
เปดสอนเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร/เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ขอรับการประเมินเพื่อเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
ผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาสามารถประกอบอาชี พ ที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมอาหาร ทั้ ง ในภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เชน งานวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร งานวิจัย งานในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมอาหารในด า นการวางแผนการผลิต การควบคุ ม การผลิ ต การวิ เ คราะห อ าหาร
การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ เชน ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล
นางจตุพร อรุณกมลศรี
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นางสาวสายใจ จริยาเอกภาส
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นางสุพัตรา พูลพืชชนม
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ /
สาขาวิชา
Ph.D. (Food
Science)
วท.ม.
(วิทยาศาสตร
การอาหาร)
วท.บ.
(อุตสาหกรรม
เกษตร) เกียรติ
นิยมอันดับ 2
วท.ม.
(วิทยาศาสตร
การอาหาร)
ทษ.บ.
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาหาร)
วท.ม.
(วิทยาศาสตร
การอาหาร)
วท.บ.
(วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร)

สถาบัน/
มหาวิทยาลัย
University of
Guelph, Canada
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2539

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

2525

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

2536

สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแมโจ

2530

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

2543

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2535

2531

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพัฒนาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศที่ลดลง ทําให
บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโนมลดลง รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของไทยยังมี
ความออนแอดานปจจัยสนับสนุนในสวนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของ
โครงสรางพื้นฐาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไมเอื้อตอการจัดระบบการแขงขันที่เปน
ธรรมและเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดมียุทธศาสตรหนึ่งที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร คือ
ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐาน
การผลิตที่มั่นคงและเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคาเกษตร อาหารและพลังงานที่มี
มูลคาเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีปริมาณเพียงพอกับความ
ตองการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม
จากยุทธศาสตรดังกลาว จึงมีความตองการกําลังคนที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น อีกทั้งสภาวะการแขงขันในตลาดแรงงานมีสูง รวมทั้งสังคม
ปจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปนสังคมแหงความรู ที่แขงขันกันดวยความรู
ความสามารถ การผลิตบุคลากรระดับควบคุมงานที่มีความรูความสามารถจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยเป น สมาชิ ก ในกลุ ม สมาคมประชาชาติ แ ห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา ไดมีนโยบายจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหแลวเสร็จภายใน
ป 2558 และนํามาซึ่งการรวมกันเปนหนึ่งของอาเซียน ซึ่งจะสงผลตอการจางงานและการแขงขันใน
ตลาดแรงงานของสมาชิกในกลุม รวมทั้งจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหความตองการอาหาร
เพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงทางอาหาร ผูบริโภคมีแนวโนมในการปรับเปลี่ยนการ
บริโภคสูธรรมชาติ ความตื่นตัวดานอาหารปลอดภัยและปญหาสุขภาพ มีผลตอการกําหนดและการ
กํากับดูแลกฎหมาย มาตรฐาน
จากยุทธศาสตรหนึ่งที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร คือยุทธศาสตรความเขมแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) มีเปาหมายในการเพิ่มสัดสวนมูลคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไมต่ํา
กวารอยละ 15 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อีกทั้งปริมาณการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
เพียงพอตอความตองการของตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินคาเกษตรและ
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อาหารอยางตอเนื่อง รวมทั้งผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยได
อยางทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน โดย
เนนการตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานที่
เกี่ยวของกับธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ไ ด โดยให มี ค วามรู ท างวิ ช าการ มี ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ด า นอุ ต สาหกรรมเกษตร เน น
ความสําคัญในเรื่องคุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะหและแกปญหาเชิง
วิชาการโดยใชเทคนิคการวิจัย ประยุกตใชทักษะทางวิชาการในประสบการณจริง
12.1.2 พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง
ชาติ พ.ศ. 2552
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให
ประกอบวิ ช าชี พ ในภาครั ฐ ภาคเอกชน และอาชี พ อิ ส ระ มี ค วามเป น ผู นํ า สามารถแข ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานได
12.2.2 บัณฑิตไดรับการปลูกฝงแนวคิดของการใชกระบวนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ใหมจากการวิจัย ที่สามารถนําไปใชประกอบวิชาชีพ รวมทั้งใชในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน
12.2.3 เนนการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน การเรียนรูนอกหองเรียนรวมถึงการ
เรียนรูจากประสบการณจริง โดยการใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชน ทั้งในดาน
การฝกอบรม และการใหคําแนะนําทางวิชาการแกผูประกอบการและผูสนใจ
12.2.4 มีการสอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเปน
ไทยใหแกนักศึกษาในรายวิชาตาง ๆ
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร กลุ ม มนุ ษ ยศาสตร กลุ ม วิ ช าภาษา เป ด สอนในคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร เปดสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ และ
คณะสัตวแพทยศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะ เปดสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดวิชาเสรี เลือกเรียนจากวิ ชาใดๆ ที่เ ปดสอนในมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก แตตองไมซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น
13.2 รายวิชาทีเ่ ปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
นักศึกษาในสาขาวิชา/คณะอื่น สามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรนีไ้ ดตามความสนใจ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่ในการ ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะที่
เกี่ยวของดานเนื้อหา การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และการประเมินผล ใหสอดคลองกับมาตรฐานผล
การเรียนรูของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ตรมุ งผลิตบั ณ ฑิตที่สามารถบูรณาการความรูด า นวิ ทยาศาสตร วิ ศวกรรมศาสตร
โภชนศาสตร มีทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค
1.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร มุ ง เน น ให
การศึ ก ษา และส ง เสริ ม ความรู เ พื่ อ การประกอบอาชี พ ที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมอาหาร ซึ่ ง เป น
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มียุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิต
สินคาเกษตร อาหารและพลังงานที่มีมูลคาเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม
ซึ่งไดมีแนวทางการดําเนินงานโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพรองคความรู
และการพัฒนาดานอาหาร โดยสงเสริมใหเกิดความรวมมือและบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของทุก
ภาคสวน ในการสนับสนุนดานอาหาร ศึกษาและเนนการวิจัยและพัฒนาดานอาหารในมิติตางๆ ควบคู
ไปกับการใหความรูแกผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาที่ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ
ดังนั้นการกําหนดโครงสรางหลักสูตรจึงไดคํานึงถึงเนื้อหาความรูที่จะกอใหเกิดประโยชน
สู ง สุ ด โดยการประยุ ก ต ค วามรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร วิ ศ วกรรมศาสตร โภชนศาสตร เ ข า ด ว ยกั น
บูรณาการเปนองคความรูดานการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การควบคุมและ
ประกันคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการสงเสริม
สุขภาพ เนนทักษะการศึกษา การวิจัย การคนควาปฏิบัติงานดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมให
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงการมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง และสังคม
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้คือ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
(2) มี ค วามรู ความสามารถ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
การอาหาร เพื่อใชประกอบวิชาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระ
(3) มีทักษะดานการผลิต การวิเคราะห การตรวจสอบคุณภาพอาหาร มาปรับใชในการคิด
วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานการอาชีพอยางเหมาะสม
(4) มีความเปนผูนํา สามารถสื่อสารและปรับตัวไดดีในการทํางานรวมกับผูอื่นได
(5) มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ดานหลักสูตร
1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให
สอดคลองกับความ
ตองการบัณฑิต
สถานการณ
ระดับประเทศและ
ระดับโลกที่
เปลี่ยนแปลง และ
สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552

กลยุทธ

1. จัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
1.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
1.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.4 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) เดิม
1.5 รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7)
1.6 ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตตอคุณภาพ
หลักสูตร (คะแนนไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5)
1.7 ผลการสํารวจความตองการ
บัณฑิต/หลักสูตร ของผูใชบัณฑิต

9
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

ดานนักศึกษา
1. ปรับปรุงระบบ
อาจารยที่ปรึกษาให
มุงผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูของนักศึกษา

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

2. จัดการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการบัณฑิต
สถานการณระดับประเทศ
และระดับโลกที่เปลี่ยนแปลง
และสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 อยางตอเนื่องและ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

2.1 ฐานขอมูล (จากกลยุทธที่ 1)
2.2 รายละเอียดหลักสูตรที่ผานการ
พัฒนาปรับปรุง (มคอ. 2)
2.3 รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ. 5, 6)
2.4 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3,
4) ที่ปรับปรุงจากผลการดําเนินการ
ของรายวิชาที่ผา นมา
2.5 รายวิชากลุมวิชาเฉพาะดานที่เปด
สอนรอยละ 20 มีวิทยากรจากภาค
ธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มาบรรยาย
พิเศษ อยางนอย 1 ครั้ง
2.6 ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิต
(คะแนนไมนอ ยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5)

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
1.1 จํานวนนักศึกษาคงอยูใ นปที่ 2 ไม
เตรียมความพรอมดานการ
นอยกวารอยละ 75 ของนักศึกษาแรก
ปรับตัว และเทคนิคการเรียนรู เขา
2. มอบหมายอาจารยที่ปรึกษา
ติดตามผลการเรียนรูของ
นักศึกษาอยางใกลชิด

2.1 จํานวนนักศึกษาสอบผาน(ระดับ
คะแนนสะสม ไมต่ํากวา 2.00)
- ชั้นปที่ 1ไมนอยกวารอยละ 60
- ชั้นปที่ 2 ไมนอยกวารอยละ 70
- ชั้นปที่ 3 ไมนอยกวารอยละ 80
- ชั้นปที่ 4 ไมนอยกวารอยละ 90
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
เปลี่ยนแปลง
2. สงเสริมการใชความรู 1. จัดใหมีกิจกรรมแกปญหาดาน 1.1 รายละเอียดประสบการณ
เพื่อการแกไขปญหา
เทคนิคของสถานประกอบการ
ภาคสนาม (มคอ. 4)
ในสถานการณจริง
ในโปรแกรมการฝกงาน/
1.2 รายละเอียดการดําเนินการ
สหกิจศึกษา
ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6)
1.3 ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอ
ผลงานของนักศึกษาในระดับไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ดานอาจารย
1. สงเสริมใหอาจารยมี 1. สนับสนุนใหอาจารยเขารวม 1.1 อาจารยเขารวมการประชุมอบรม
องคความรูเฉพาะ
การประชุมอบรมทางวิชาการ
ทางวิชาการเฉพาะสาขาระดับชาติ
ทางใหทันตอศาสตร
เฉพาะสาขาระดับชาติและ
และนานาชาติอยางนอย 1 ครั้ง/
และเทคโนโลยีระดับ
นานาชาติ
คน/ป
สากลที่เปลี่ยนแปลง
2. สงเสริมใหอาจารย 2. เผยแพรแหลงเงินทุน
2.1 จํานวนอาจารยไดรับทุน
ทํางานวิจยั และสราง
สนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
สนับสนุนงานวิจัยและงาน
ผลงานสรางสรรค
และภายนอกสถาบันอยาง
สรางสรรคจากภายในและ
อยางตอเนื่อง เพื่อ
ตอเนื่อง
ภายนอกสถาบันไมนอยกวา
พัฒนาองคความรู
รอยละ 50 ของจํานวนอาจารย
และการเรียนการ
ทั้งหมด
สอน
3. สนับสนุนใหอาจารยตีพมิ พ 3.1 จํานวนผลงานวิจยั ที่ไดรับการ
เผยแพร/นําเสนอผลงานวิจยั
ตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการจด
ในการประชุมวิชาการเฉพาะ
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
สาขาทั้งระดับชาติและ
หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
นานาชาติ/นําผลงานวิจัยไปใช
ระดับชาติและนานาชาติไมนอ ย
ประโยชน
กวารอยละ 25 ของจํานวนอาจารย
ทั้งหมดตอป
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาอาจารยใหมี
4. สนับสนุนอาจารยทํางาน
ประสบการณจากการ
บริการวิชาการแกชุมชนและ
นําความรูไป
หนวยงานภายนอก
ปฎิบัติงานจริง
ดานทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ
1. มีแผนการจัดหาวัสดุ หรือ
หรือเครื่องมือ
ครุภัณฑการศึกษา ตลอดจนสิ่ง
ตลอดจนทรัพยากร
อํานวยความสะดวกตางๆ
สนับสนุนการเรียน
การสอนและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
เพียงพอและอยูใน
2. มีแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑ
สภาพใชการไดดี
การศึกษาใหอยูในสภาพที่
พรอมใชงาน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
4.1 จํานวนอาจารยที่ใหบริการวิชาการ
ไมนอยกวา รอยละ 50 ของจํานวน
อาจารยทั้งหมด

1.1 แผนการจัดหาวัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ
การศึกษา ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ
1.2 วัสดุ หรือครุภัณฑการศึกษา
ตามแผนการจัดหา ไดรบั การ
จัดซื้ออยางนอย รอยละ 25
2.1 แผนการบํารุงรักษาครุภัณฑ
การศึกษา
2.2 บันทึกการบํารุงรักษาครุภัณฑ
2.3 จํานวนครั้งของการเสียของ
ครุภัณฑระหวางการใชงานลดลง
ไมนอยกวารอยละ 50
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การเปด การศึก ษาภาคฤดูรอ น ใหกํา หนดระยะเวลาและจํ า นวนหนว ยกิต โดยมีสัด สว น
เทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี –
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
หรือเทียบเทา ที่ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/
หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
2.2.2 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) ในสาขาวิ ชาที่ เ กี่ ย วข องกั บ
อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ ที่ผานการคัดเลือกตามระเบียบขอบังคับที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หรือ
2.2.3 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชา อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการหรือเทียบเทาเขาศึกษา ที่ผานการคัดเลือกตาม
ระเบียบขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ป ญ หาจากนั ก ศึ ก ษามี พื้ น ฐานความรู ที่ แ ตกต า งกั น จากการปรั บ ตั ว การเรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตางไปจากเดิม มีสังคมกวางขึ้น ตองดูแลตนเองมากขึ้น
มีกิจกรรมทั้งการเรียนในหองและกิจกรรมเสริมตลอดหลักสูตรที่นักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาให
เหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่ดูแล ตักเตือนให
คําปรึกษาแนะนํา
2.4.3 มีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือแกอาจารยที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา เชนวันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย การติดตามการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน
2.4.4 มีอาจารยทําหนาที่แนะแนวการเรียน เชน การจับประเด็นจากการอานหนังสือ การจด
บันทึกยอ การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาที่มีปญหาและขอความ
ชวยเหลือ
2.4.5 มีการจัดการปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาที่นักศึกษาที่มีพื้นฐานแตกตางกัน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
60

2556
60
60

ปการศึกษา
2557
60
60
60

60

120

180

2558
60
60
60
60
240
60

2559
60
60
60
60
240
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
จํานวนนักศึกษา
รายรับตอหัวนักศึกษา

2555
2556
420,000 840,000
432,000 864,000
210,000 420,000
1,062,000 2,124,000
60
120
17,700
17,700

ปงบประมาณ
2557
2558
1,260,000 1,680,000
1,296,000 1,728,000
630,000
840,000
3,186,000 4,248,000
180
240
17,700
17,700

2559
1,680,000
1,728,000
840,000
4,248,000
240
17,700

ปงบประมาณ
2557
2558

2559

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + รวม (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

2556

2,073,960 2,129,663
240,000 480,000
20,000
40,000
2,333,960 2,649,663

2,187,037
720,000
60,000
2,967,037

2,246,132
960,000
80,000
3,286,132

2,307,000
960,000
80,000
3,347,000

2,333,960 2,649,663
60
120
38,899
22,081

250,000
250,000
3,217,037
180
17,872

250,000
250,000
3,536,132
240
14,734

250,000
250,000
3,597,000
240
14,987
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2.7 ระบบการศึกษา
; แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
นักศึกษาสามารถเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยไดทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาภาษา
12
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 6
หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป เลือก
6
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
103 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
43 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
43 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
17 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
00-10-001 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
Life and Social Quality Development

30
3

หนวยกิต
หนวยกิต ใหศึกษารายวิชา
3(3-0-6)

3

หนวยกิต ใหศึกษารายวิชา
3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชาภาษา
12
1.3.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3
00-31-001 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1.3.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
9
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตางๆ ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
00-32-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
00-32-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English in Daily Life
00-32-003 การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
00-32-004 สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
00-32-005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
English Writing in Daily Life
00-32-006 ทักษะสัมพันธทางภาษาอังกฤษ
Interactive English Skills

หนวยกิต
หนวยกิต ใหศึกษารายวิชา
3(3-0-6)

00-20-001

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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00-41-001

00-42-001
00-42-002
00-42-003
00-42-004
00-43-001
00-43-002

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร 6 หนวยกิต ใหศึกษารายวิชา
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics and Computer in Daily Life
และใหเลือกศึกษาจากรายวิชา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมกับชีวิต
3(3-0-6)
Science Technology and Environment for Life
มหัศจรรยแหงบัว
3(3-0-6)
Amazing Waterlily and Lotus
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
Nature of the Whole
คุณคาของสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
Pet Value
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
Sport Sciences for Exercise

1.5 กลุมวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากกลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตอไปนี้
1.5.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
00-20-002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study
00-20-003 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
00-20-004 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
00-20-005 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3(3-0-6)
Religion for Peace
00-20-006 การจัดการความรู
3(3-0-6)
Knowledge Management
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00-20-007

00-32-001
00-32-002
00-32-003
00-32-004
00-32-005
00-32-006
00-33-001
00-33-002
00-33-003
00-33-004

นันทนาการในชีวิตประจําวัน
Recreation in Daily Life
1.5.2 กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English in Daily Life
การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
English Writing in Daily Life
ทักษะสัมพันธทางภาษาอังกฤษ
Interactive English Skills
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
German for Communication

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
103 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 กลุมวิชาแกน
43 หนวยกิต
ใหศึกษารายวิชาตอไปนี้
06-00-361 การเตรียมความพรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล
3(3-0-6)
Preparation for Globalization in Science and Technology
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06-01-103
06-02-103
06-02-104
06-02-121
06-02-122
06-02-241
06-02-242
06-02-260
06-02-261
06-02-280
06-03-100
06-03-101
06-03-230
06-03-231
06-04-105

แคลคูลัส 1
Calculus 1
หลักเคมี
Principles of Chemistry
ปฏิบัติการหลักเคมี
Principles of Chemistry Laboratory
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Organic Chemistry Laboratory
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
เคมีเชิงฟสิกส
Physical Chemistry
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
Physical Chemistry Laboratory
เคมีวิเคราะหทวั่ ไป
General Analytical Chemistry
ชีววิทยา
Biology
ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
ฟสิกสทั่วไป
General Physics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
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06-04-106
06-07-101
06-20-201

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory
หลักสถิติ
Principles of Statistics
โภชนศาสตร
Nutrition

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
43 หนวยกิต
ใหศึกษารายวิชาตอไปนี้
06-07-306 หลักการวางแผนการทดลอง
Principles of Experimental Design
06-21-101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
Introduction to Food Science and Technology
06-21-201 ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Basic Skills in Food Science and Technology
06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
06-22-202 การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
06-23-301 เคมีอาหาร
Food Chemistry
06-23-302 การวิเคราะหอาหาร
Food Analysis
06-24-201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
06-25-301 วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering 1
06-25-302 วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering 2
06-26-301 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industrial Plant Sanitation

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
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06-26-302
06-26-303
06-27-301
06-27-401
06-28-301

06-29-301

การประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Assurance
การจัดการความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหาร
Food Safety Management and Food Law
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
Food Product Development
สัมมนา
Seminar
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณภาคสนาม
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Preparation for Cooperative Education and Industrial Practice in
Food Science and Technology
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industrial Plant Management

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
17 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
2.3.1 กลุมวิชาฝกงานและประสบการณภาคสนาม
6
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
06-27-402 ปญหาพิเศษ
Special Problem
และ
06-28-402 ฝกประสบการณภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
Food Science and Technology Training
หรือ
06-28-401 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
1(0-2-1)

3(3-0-6)

หนวยกิต
3(0-9-3)

3(0-40-0)

6(0-40-0)
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2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก
11
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
06-06-316 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Computer Program for Food Science and Technology
06-22-301 เทคโนโลยีผักและผลไม
Fruit and Vegetable Technology
06-22-302 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเบเกอรี่
Bakery Technology
06-22-303 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว
Meat Product Technology
06-22-304 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม
Dairy Product Technology
06-22-305 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
Post-harvest Technology
06-22-306 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
Fishery Product Technology
06-22-307 เทคโนโลยีธัญพืช
Cereal Technology
06-22-308 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน
Fat and Oil Technology
06-22-309 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
Beverage Technology
06-22-310 เทคโนโลยีผลิตภัณฑขนมหวาน
Confectionery Technology
06-22-311 เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
06-22-312 เอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร
Enzyme in Food Industry
06-22-313 บรรจุภัณฑอาหาร
Food Packaging

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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06-22-314
06-22-315
06-23-303
06-26-304
06-29-302
06-29-303
06-29-304

อาหารไทยเพือ่ สุขภาพ
Thai Food for Health
อาหารพื้นบานไทย
Native Thai Food
วัตถุเจือปนอาหาร
Food Additives
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร
Food Sensory Evaluation
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry Plant Design
การจัดการของเสียและของเหลือทิ้ง
Waste and By-Product Management
การจัดการบริการอาหาร
Management in Food Services

3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา
6
หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก แตตองไมซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น
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ความหมายเลขรหัสรายวิชา

คณะ
กลุมวิชา
ลําดับวิชา
ปที่ควรศึกษา

xx –xx – xxx

ตําแหนงที่ 1 - 2 แทน คณะ
01 – คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
02 – คณะเทคโนโลยีสังคม
03 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
04 – คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
05 – คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
06 – คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
07 – คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
08 – คณะศิลปศาสตร
09 – สถาบันเทคโนโลยีการบิน
10 – คณะสัตวแพทยศาสตร
ตําแหนงที่ 3 - 4 แทน กลุมวิชา /สาขาวิชา
ตําแหนงที่ 5 แทน ปการศึกษา
ตําแหนงที่ 6 - 7 แทน ลําดับวิชา
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ความหมายแลขแสดงหนวยกิต
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง

x (x – x – x)

การนับหนวยกิต
การนับหนวยกิตใหถือเกณฑ ดังนี้
1. ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห เทากับ 1 หนวยกิต
2. ชั่วโมงเรียนปฏิบัติการในหองเรียน หองทดลอง หรือหองปฏิบัติการ 2 – 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห เทากับ 1 หนวยกิต
3. ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง เทากับ (2 x หนวยกิตทฤษฎี) + หนวยกิตปฏิบตั ิ
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมวิชา
สังคมศาสตร
ภาษา
วิทยาศาสตรกบั
คณิตศาสตร
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน

ภาคการศึกษาที่ 2
กลุมวิชา
มนุษยศาสตร
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเฉพาะดาน

รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
00-10-001 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
00-31-001 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
00-41-001 คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

06-01-103
06-02-103
06-02-104
06-03-100
06-03-101

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
20

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
20

รหัสรายวิชา
00-20-001
06-02-121
06-02-122
06-03-230
06-03-231
06-04-105
06-04-106
06-07-101
06-21-101

แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ปฏิบัติการหลักเคมี
ชีววิทยา
ปฏิบัติการชีววิทยา

ชื่อวิชา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ฟสิกสทั่วไป
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
หลักสถิติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเลือก 00-xx-xxx
ภาษา
00-32-xxx
วิทยาศาสตรกบั 00-4x-xxx
คณิตศาสตร
วิชาแกน
06-02-241
วิชาแกน
06-02-242
วิชาแกน
06-02-280
วิชาเฉพาะดาน 06-07-306
วิชาเฉพาะดาน 06-21-201

ภาคการศึกษาที่ 2
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเลือก 00-xx-xxx
ภาษา
00-32-xxx
วิชาแกน
06-02-260
วิชาแกน
06-02-261
วิชาแกน
06-20-201
วิชาเฉพาะดาน 06-22-201
วิชาเฉพาะดาน 06-24-201

ชื่อวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตร/กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
เคมีวิเคราะหทวั่ ไป
หลักการวางแผนการทดลอง
ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
รวม

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
20

รวม

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
20

ชื่อวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตร/กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
เคมีเชิงฟสิกส
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
โภชนศาสตร
การแปรรูปอาหาร 1
จุลชีววิทยาทางอาหาร
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
ภาษา
00-32-xxx กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาแกน
06-00-361 การเตรียมความพรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สูสากล
วิชาเฉพาะดาน 06-23-301 เคมีอาหาร
วิชาเฉพาะดาน 06-22-202 การแปรรูปอาหาร 2
วิชาเฉพาะดาน 06-25-301 วิศวกรรมอาหาร 1
วิชาเฉพาะดาน 06-26-301 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
วิชาเฉพาะดาน 06-26-302 การประกันคุณภาพอาหาร
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
กลุมวิชา
วิชาเฉพาะดาน
วิชาเฉพาะดาน
วิชาเฉพาะดาน
วิชาเฉพาะดาน
วิชาเฉพาะดาน

รหัสรายวิชา
06-23-302
06-25-302
06-26-303
06-27-301
06-28-301

วิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพเลือก

06-29-301
06-2x-3xx

ชื่อวิชา
การวิเคราะหอาหาร
วิศวกรรมอาหาร 2
การจัดการความปลอดภัยและกฎหมายอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและฝก
ประสบการณภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
กลุมวิชาชีพเลือก

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
20

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3/2(x-x-x)
รวม
18/17
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ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
06-28-401 สหกิจศึกษา
วิชาชีพเลือก

ชื่อวิชา

หนวยกิต
6(0-40-0)
รวม
6
หรือ สําหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกฝกประสบการณภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิชาเฉพาะดาน 06-27-401 สัมมนา
1(1-0-2)
วิชาชีพเลือก
06-28-402 ฝกประสบการณภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรและ
3(0-40-0)
เทคโนโลยีการอาหาร
วิชาชีพเลือก
06-2x-3xx กลุมวิชาชีพเลือก
3/2(x-x-x)
วิชาชีพเลือก
06-2x-3xx กลุมวิชาชีพเลือก
3/2(x-x-x)
เลือกเสรี
xx-xx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม 13/12/11
ภาคการศึกษาที่ 2
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
วิชาเฉพาะดาน 06-27-401 สัมมนา
1(1-0-2)
วิชาชีพเลือก
06-2x-3xx กลุมวิชาชีพเลือก
3/2(x-x-x)
วิชาชีพเลือก
06-2x-3xx กลุมวิชาชีพเลือก
3/2(x-x-x)
วิชาชีพเลือก
06-2x-3xx กลุมวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
เลือกเสรี
xx-xx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
เลือกเสรี
xx-xx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม 16/15/14
หรือ สําหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกฝกประสบการณภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิชาชีพเลือก
06-27-402 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
วิชาชีพเลือก
06-2x-3xx กลุมวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
เลือกเสรี
xx-xx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
9
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
00-10-001
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Quality Development
ปรัชญา และหลักธรรมในการดํารงชีวิต การสรางแนวความคิดและเจตคติของตนเอง
ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิต บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น การบริหารและการพัฒนาในการดํารงชีวิตทางสังคมและการรวมกิจกรรมทาง
สังคม เทคนิคการครองใจคนและการสรางผลิตผลในการทํางานอยางมีคุณภาพ
00-20-001

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ บุ ค ลิ ก ภาพ
การปรั บ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ หลั ก การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ ฝ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นา
บุคลิกภาพ

00-20-002

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study
หลักการใชสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบ
สารสนเทศ การเลือกใชสารสนเทศ การสืบคนและเครื่องมือชวยคนสารสนเทศ
การนําเสนอผลของการสืบคนสารสนเทศในรูปแบบรายงานที่เปนมาตรฐาน

00-20-003

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและขอบข า ยของจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรมและสิ่ ง แวดล อ ม
พัฒนาการของมนุษย ระบบการทํางานของรางกายที่มีผลตอพฤติกรรม เชาวปญญา
การรับรู การเรียนรู การจูงใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว สุขภาพจิต นําความรูทาง
จิตวิทยาไปพัฒนาความฉลาดทางอารมณเพื่อการอยูรวมกันในสังคม
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00-20-004

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ความเป น มาของชนชาติ ไ ทย สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ และการปกครอง ศาสนา
ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย ทัศนศิลปและหัตถกรรมไทย นาฏศิลปไทย
ดนตรี ไ ทย อาหารไทย และภู มิ ป ญ ญาไทย นํ า เสนอความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยแตละทองถิ่นใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย

00-20-005

ศาสนาเพื่อสันติสุข
3(3-0-6)
Religion for Peace
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาสากล ประวัติ วิวัฒนาการ องคประกอบของศาสนา
แนวความคิ ด ความเชื่อ หลักธรรมคําสอนที่สําคัญ กิจกรรมและหลั กปฏิบั ติทาง
ศาสนาที่สามารถประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดความรวมมือใน
การสรางสันติสุข

00-20-006

การจัดการความรู
3(3-0-6)
Knowledge Management
หลักการ ทฤษฎีการจัดการความรู ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการจัดการ
ความรู กระบวนการใชเทคโนโลยีจัดการความรู การประยุกตใช การจัดการความรู
ในการทํางานระดับบุคคลและองคกร

00-20-007

นันทนาการในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลักษณะและขอบขายของนันทนาการ ความสําคัญของนันทนาการกับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต หลั ก การเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการในชี วิ ต ประจํา วั น ฝ ก ปฏิ บั ต ิ
กิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม

00-31-001

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทย ศิลปะการ
ใชภาษาไทยในการสื่อสาร จริยธรรมการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการ
สื่อสารดานการฟง การอาน การพูด และการเขียนในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
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00-32-001

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทัก ษะ การฟง การพูด การอานและการเขีย น
ฝกใชกลวิธีที่เหมาะสมเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

00-32-002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English in Daily Life
การใชภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการสื่อสารตาม
สถานการณ ต า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น
ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น
ภาษาอังกฤษ การเลือกใชคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เหมาะสม

00-32-003

การอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
คําศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษ กลวิธีการอาน พัฒนาทักษะการอานงานเขียน
ประเภทตาง ๆ อานจับใจความสําคัญ และรายละเอียด

00-32-004

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
ศัพท และสํานวนการสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆ วัฒนธรรมการ
สนทนาภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการสนทนาตามสถานการณตาง ๆ

00-32-005

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English Writing in Daily Life
คําศัพ ท สํา นวน กระบวนการเขี ย นภาษาอั งกฤษ การเขีย นในรู ปแบบต าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะการเขียนในรูปแบบตาง ๆ

00-32-006

ทักษะสัมพันธทางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Interactive English Skills
กระบวนการความสัมพันธของการฟง พูด อาน เขียน การถายทอดขอความจากการ
ฟ ง พู ด อ า น เขี ย น ฝ ก ทั ก ษะสั ม พั น ธ ข องการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษในรู ป แบบที่
แตกตาง
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00-33-001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
โครงสราง และตัวอักษรภาษาจีน การเขียนอักษรจีนตามลําดับขีด (bishun) การออก
เสียง ระบบสัทอักษร ฟง พูด คําศัพท วลี และประโยคที่ใชสนทนาในชีวิตประจําวัน

00-33-002

ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาญี่ปุน การออกเสียง คําศัพท วลี ประโยค และสํานวนที่ใช
สนทนาในชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาญี่ปุน

00-33-003

ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาเกาหลี การออกเสียง คําศัพท วลี ประโยค และสํานวนที่ใช
สนทนาในชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาเกาหลี

00-33-004

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
German for Communication
หลักไวยากรณเยอรมันขัน้ พื้นฐาน พัฒนาการอาน การฟง การพูด ภาษาเยอรมันเพือ่
การสื่อสาร

00-41-001

คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics and Computer in Daily Life
คณิต ศาสตรที ่เ กี ่ย วขอ งกับ การดํ า รงชีว ิต การใหเ หตุผ ลทางคณิต ศาสตรเ พื ่อ
วิเ คราะหข อ สนเทศประกอบการตัด สิน ใจในชีว ิต ประจํ า วัน การใชเ ทคนิค
สารสนเทศเพื่อการวิเคราะหขอมูล

00-42-001

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมกับชีวิต
3(3-0-6)
Science Technology and Environment for Life
แนวคิด ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม
ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประยุก ตใ ชเทคโนโลยี
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต
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00-42-002

มหัศจรรยแหงบัว
3(3-0-6)
Amazing Waterlily and Lotus
ความหมายและความมหัศจรรยของบัว ปรัชญาของบัวในศาสนาและลัทธิตางๆ
ความสัมพันธของบัวในทางศิลปะ วรรณกรรม และสถาปตยกรรม สรางสรรค
ชิ้นงานจากความซาบซึ้งในความงามและความมหัศจรรยของบัว

00-42-003

ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
Nature of the Whole
การเรีย นรูที่กอ ใหเ กิด การเปลี่ย นแปลงจากภายใน ปจ จัย ที่รูเ ห็น ธรรมชาติต าม
ความเปน จริง การคิด อยา งเปน กลางและเชื่อ มโยงแนวทางศึก ษาจิต สมัย ใหม
สติปญ ญากับ สมองคอมพิว เตอร กํา เนิด ของจัก รวาล การสูญ พัน ธข องสิ่ง มีชีวิต
ความหลากหลายทางชีว ภาพ สรรพชีวิต สัม พัน ธ บูร ณาการระหวา งศาสนากับ
วิทยาศาสตร

00-42-004

คุณคาของสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
Pet Value
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ สั ต ว เ ลี้ ย ง คุ ณ ค า ของสั ต ว เ ลี้ ย ง ป จ จั ย และ
สิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดพฤติกรมของสัตวเลี้ยง โรคของสัตวเลี้ยงสูคน เลือกเลี้ยง
และดูแลสัตวเลี้ยงใหเหมาะสม

00-43-001

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความจําเปนของการออกกําลังกายในปจจุบัน องคประกอบของสมรรถภาพทาง
กาย การทดสอบและการเสริม สรา งสมรรถภาพทางกายที ่สัม พัน ธก ับ สุข ภาพ
หลัก การออกกํา ลัง กาย ฝก ปฏิบ ัติก ิจ กรรมการออกกํา ลัง กาย หรือ ชนิด กีฬ าให
เหมาะสมกับตนเองเพื่อสุขภาพ
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00-43-002

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
Sport Sciences for Exercise
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬา สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย การ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนการการกีฬา การบาดเจ็บจากกีฬา และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน การสรางโปรแกรมการออกกําลังกาย ฝกปฏิบัติกิจกรรม
การออกกําลังกาย และเลนกีฬาตามโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
06-00-361
การเตรียมความพรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล
3(3-0-6)
Preparation for Globalization in Science and Technology
ศัพทเทคนิค การอานบทความดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตําราและวารสาร
นานาชาติ การเขี ย นบทความ และการนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการ ความรู แ ละ
นวัตกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รวมทั้งความรูเกี่ยวกับสมาคม
ประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)
06-01-103

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและ
ฟ ง ก ชั น อดิ ศั ย การประยุ ก ต ข องอนุ พั น ธ ปริ พั น ธ และเทคนิ ค การหาปริ พั น ธ
ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต

06-02-103

หลักเคมี
3(3-0-6)
Principles of Chemistry
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลายปฏิกิริยาเคมีและไฟฟาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ เคมีสิ่งแวดลอมและการประยุกต
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06-02-104

ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-3-1)
Principles of Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน: 06-02-103 หลักเคมี หรือศึกษาควบคูกัน
สมบัติของธาตุและไอออน สารประกอบไอออนิก และสารประกอบโคเวเลนท
สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟาเคมี กรด เบส เกลือ สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ

06-02-121

เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
Organic Chemistry
วิชาบังคับกอน: 06-02-103 หลักเคมี
สารประกอบอินทรีย สารประกอบแอลิแฟติก แอลิไซคลิก ไฮโดรคารบอน สารประกอบ
แอโรแมติกไฮโดรคารบอน แอลคิล และแอริลเฮไลด สารประกอบแอลกอฮอล
ฟนอลและอีเทอร สารประกอบแอลดีไฮด และคีโตน กรดอินทรียและอนุพันธกรด
อินทรีย

06-02-122

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน: 06-02-121 เคมีอินทรีย หรือศึกษาควบคูกัน
การทดสอบสมบั ติ ข องสาร การทํ า ให ส ารบริ สุ ท ธิ์ การวิ เ คราะห ธ าตุ ที่ เ ป น
องค ป ระกอบของสารอิ น ทรี ย สารประกอบแอลิ แ ฟติ ก และแอโรแมติ ก
ไฮโดรคารบอน การทดสอบสมบัติของสารตามหมูฟงกชัน

06-02-241

ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
วิชาบังคับกอน: 06-02-121 เคมีอินทรีย
ความหมายของชีวเคมี เทคนิคที่ใชศึกษาทางชีวเคมี โครงสรางและหนาที่ทางชีวเคมี
ของสารชีวโมเลกุล การยอย การดูดซึมและการหมุนเวียนของสารชีวโมเลกุล การ
เปลี่ยนแปลงของสารพลังงานสูง เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การสังเคราะหดี
เอ็ น เอและโปรตี น การควบคุ ม การทํ า งานของยี น ฮอร โ มน ความสํ า คั ญ ด า น
โภชนาการของสารชีวโมเลกุล วิตามินและเกลือแร
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06-02-242

ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน: 06-02-241 ชีวเคมี หรือศึกษาควบคูกนั
การทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล เทคนิคการ
แยกสารชีวโมเลกุล และจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาเอนไซม

06-02-260

เคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
Physical Chemistry
วิชาบังคับกอน: 06-02-100 เคมีทั่วไป หรือ
06-02-103 หลักเคมี
กฎและทฤษฎี ข องแก ส อุ ณ หพลศาสตร จลนพลศาสตร สมดุ ล ระหว า งวั ฏ ภาค
สารละลายอิเล็กโทรไลต และพื้นฐานทางสเปกโทรสโกป

06-02-261

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
1(0-3-1)
Physical Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน: 06-02-260 เคมีเชิงฟสิกส หรือศึกษาควบคูกัน
การทดสอบกฎและทฤษฎีของแกส อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตร สมดุลระหวาง
วัฏภาค สารละลายอิเล็กโทรไลต และพื้นฐานทางสเปกโทรสโกป

06-02-280

3(2-3-5)
เคมีวิเคราะหทั่วไป
General Analytical Chemistry
วิชาบังคับกอน: 06-02-100 เคมีทั่วไป หรือ
06-02-103 หลักเคมี
หลักทั่วไปของเคมีวิเคราะห หนวยทางเคมี สมดุลไอออนิกในสารละลายน้ํา เคมีไฟฟา
การไทเทรตกรด - เบส การไทเทรตสารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบ
ตกตะกอน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ และการวิเคราะหไอออน พรอมทั้งการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ
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06-03-100

ชีววิทยา
3(3-0-6)
Biology
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของวิชาชีววิทยา พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล
กลไกของสิ่ งมี ชี วิ ต เนื้ อเยื่ อพื ชและสั ตว โครงสร างพื ช และสั ต ว สรี ร วิ ท ยาของ
สิ่งมีชีวิต การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ หลัก
พันธุศาสตรเบื้องตนและองคความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

06-03-101

ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-3-1)
Biology Laboratory
วิชาบังคับกอน: 06-03-100 ชีววิทยา หรือศึกษาควบคูกัน
การใชกลองจุลทรรศน เซลลและองคประกอบของเซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อพืช
โครงสรางพืช เนื้อเยื่อสัตว โครงสรางสัตว การจําแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

06-03-230

จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
วิชาบังคับกอน: 06-03-100 ชีววิทยา หรือ
06-03-102 ชีววิทยาทั่วไป และ
06-03-231 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา ศึกษาควบคูกัน
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประวัตแิ ละพัฒนาการของวิชาจุลชีววิทยา ประเภทของ
จุลินทรียรวมทั้งไวรัส สัณฐานวิทยา โครงสรางและหนาที่ของโครงสรางแบคทีเรีย
การเปรียบเทียบเซลลแบบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การเจริญ ปจจัยที่มีผลตอการ
เจริญและการควบคุมจุลินทรีย เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมูแ ละการจําแนก
แบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุมกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกตที่เกีย่ วของ
กับการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย สิ่งแวดลอม และในชีวติ ประจําวัน
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06-03-231

ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
Microbiology Laboratory
วิชาบังคับกอน: 06-03-101 ปฏิบัติการชีววิทยา หรือ
06-03-102 ชีววิทยาทั่วไป และ
06-03-230 จุลชีววิทยา ศึกษาควบคูกัน
การใชเครื่องมือและอุปกรณตามมาตรฐานหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา
ของจุ ลิน ทรี ย การทํ าเทคนิคปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ย งเชื้ อ การแยกเชื้อ ให
บริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การวัดการเจริญและวิธีการควบคุมจุลินทรีย การ
ทดสอบคุ ณลั กษณะของแบคที เรี ยและการทดสอบปฏิ กิ ริ ย าทางซี โ รโลยี รวมทั้ ง
จุ ล ชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเกษตร อาหาร อุ ต สาหกรรม การแพทย
สิ่งแวดลอม และในชีวิตประจําวัน

06-04-105

ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
คณิ ต ศาสตร พื้ น ฐานที่ ใ ช ใ นวิ ช าฟ สิ ก ส แรงและการเคลื่ อ นที่ งานและพลั ง งาน
กลศาสตรของของไหล ปรากฏการณคลื่น แสงและเสียง ความรอน อุณหพลศาสตร
ไฟฟาสถิต แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน และฟสิกสเทคโนโลยี

06-04-106

ปฏิบตั ิการฟสกิ สทั่วไป
1(0-3-1)
General Physics Laboratory
วิชาบังคับกอน: 06-04-105 ฟสิกสทั่วไป หรือศึกษาควบคูกัน
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตรของของไหล ปรากฏการณคลื่น แสง
และเสียง ความรอน อุณหพลศาสตร ไฟฟาสถิต แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน
และฟสิกสเทคโนโลยี

06-07-101

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความรู พื้ น ฐานทางสถิ ติ ทฤษฎี ค วามน า จะเป น การแจกแจงความน า จะเป น แบบ
ไมตอเนื่องและตอเนื่อง การสุมตัวอยางและการแจกแจงกลุมตัวอยาง การประมาณ
คาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การ
วิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย
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06-20-201

โภชนศาสตร
3(3-0-6)
Nutrition
วิชาบังคับกอน: 06-02-241 ชีวเคมี
ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพ การคํานวณพลังงานจากสารอาหาร โภชนาการ
ของบุคคลในภาวะตางๆ โภชนบําบัดและการออกแบบอาหาร เภสัชโภชนภัณฑ
ศั ก ยภาพในการเสริ ม สุ ข ภาพ ชี ว กิ จ กรรมและบทบาทในการป อ งกั น โรคของ
องคประกอบในอาหาร เสนใยอาหาร สารตานอนุมูลอิสระ พรีไบโอติกส สารพฤกษ
เคมี กรดไขมันโอเมกา-3

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
06-07-306
หลักการวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
Principles of Experimental Design
วิชาบังคับกอน: 06-07-100 สถิติเบื้องตน หรือ
06-07-101 หลักสถิติ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลอง ความหมาย ชนิด และหลักการของ
แผนการทดลอง การเปรียบเทียบของสองตัวแทน หลักการวางแผนการทดลอง
แผนการทดลองแบบสุมตลอด การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย แผนการทดลองแบบสุม
ภายในบลอคสมบูรณ แผนการทดลองแบบละตินสแควร แผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิทพลอท การวิเคราะหความแปรปรวน
สหสัมพันธและการถดถอย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลทางสถิติ
06-21-101

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Food Science and Technology
ความหมาย ความสํ า คั ญ บทบาทของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
หลักการในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร การควบคุม
คุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ การจัดการสินคา การขนสงและกระจายสินคา
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ ระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร
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06-21-201

ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-3-1)
Basic Skills in Food Science and Technology
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการแปรรูปอาหารและ
การบรรจุ การแกปญหาที่เกิดขึ้นในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ

06-22-201

การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-5)
Food Processing 1
วิชาบังคับกอน: 06-21-101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ และน้ํ าใช เพื่ อการแปรรู ปอาหาร หลั กการถนอมอาหารและ
กระบวนการแปรรูปอาหารดวยวิธีตาง ๆ ปจจัยการแปรรูปที่มีผลตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ

06-22-202

การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-5)
Food Processing 2
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
กรรมวิธีการแปรรูปแบบผสมผสาน การแปรรูปขั้นต่ํา เทคโนโลยีสะอาด และ
เทคโนโลยีการแปรรูปใหม บรรจุภัณฑและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

06-23-301

เคมีอาหาร
3(2-3-5)
Food Chemistry
วิชาบังคับกอน: 06-02-241 ชีวเคมี
โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหวางการ
แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ วิธีการปองกันแกไข บทบาท อันตรายและการ
ใชสารเคมีและวัตถุเจือปนในอาหาร
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06-23-302

การวิเคราะหอาหาร
3(2-3-5)
Food Analysis
วิชาบังคับกอน: 06-23-301 เคมีอาหาร
การเตรี ย มและสุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี ข องอาหาร
หลักการและเทคนิคการวิเคราะหอาหารโดยประมาณ ทางกายภาพ และเคมี การใช
เครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ เพื่อการวิเคราะหอาหาร

06-24-201

จุลชีววิทยาทางอาหาร
4(3-3-7)
Food Microbiology
วิชาบังคับกอน: 06-03-230 จุลชีววิทยา
จุลินทรียที่มีความสําคัญตออาหาร จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคและทําใหอาหารเสื่อม
เสีย จุลินทรียที่ใชในการผลิตอาหารและมีประโยชนตอสุขภาพ มาตรฐานและการ
ตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหาร การปนเปอนและผลของกระบวนการผลิตใน
ระหวางกระบวนการผลิตตอจุลินทรียในอาหาร

06-25-301

วิศวกรรมอาหาร 1
3(2-3-5)
Food Engineering 1
วิชาบังคับกอน: 06-01-103 แคลคูลัส 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหาร สมดุลมวลและพลังงาน หลักการพื้นฐาน
ดานอุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล การถายโอนความรอนและมวลสาร

06-25-302

วิศวกรรมอาหาร 2
3(2-3-5)
Food Engineering 2
วิชาบังคับกอน: 06-25-301 วิศวกรรมอาหาร 1
หลักการและการทํางานของหนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร การระเหย การทํา
แหง การใชอุณหภูมิต่ํา การสกัด การแยกทางกล การลดขนาดและการแปรรูปดวย
เครื่องมืออื่น ๆ
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06-26-301

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
Food Industrial Plant Sanitation
วิชาบังคับกอน: 06-03-230 จุลชีววิทยา
หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร การจัดการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การจัด การน้ํ า เสีย และของเสีย ในโรงงานอุต สาหกรรมอาหาร การควบคุม
จุลินทรียและสัตวนําโรค การทําความสะอาดและการฆาเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร สุขอนามัยสวนบุคคล การจัดการสิ่งแวดลอม

06-26-302

การประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-5)
Food Quality Assurance
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
ความสําคัญและองคประกอบของคุณภาพอาหาร ลักษณะคุณภาพ หลักการควบคุม
และการประกันคุณภาพ การวัดคาคุณภาพดานกายภาพและประสาทสัมผัส หลักการ
และวิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ

06-26-303

การจัดการความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหาร
2(2-0-4)
Food Safety Management and Food Law
วิชาบังคับกอน: 06-22-202 การแปรรูปอาหาร 2
ระบบการประกันคุณภาพอาหาร GAP GMP HACCP ISO TQM QCC การจัดการ
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
ความปลอดภัยของอาหาร
มาตรฐานและกฎหมายอาหารของประเทศไทยและตางประเทศ

06-27-301

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3-5)
Food Product Development
วิชาบังคับกอน : 06-07-306 หลักการวางแผนการทดลอง
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ พฤติกรรมการบริโภค การ
วิจัยตลาด การสํารวจวัตถุดิบและความตองการของผูบริโภค แนวโนมผลิตภัณฑที่
ควรพัฒนา การพัฒนาสูตร กรรมวิธีการผลิต และบรรจุภัณฑ การทดสอบ การคิด
ตนทุน การนําผลิตภัณฑสูตลาด
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06-27-401

สัมมนา
1(1-0-2)
Seminar
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
ศึกษาคนควา สืบคนขอมูล วิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอในที่ประชุม โดยใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

06-28-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณ
1(0-2-1)
ภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Preparation for Cooperative Education and Industrial Practice in
Food Science and Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน
การเลือกสถานประกอบ หลักการสัมภาษณอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ และความปลอดภัย
ในการทํางาน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอ
ผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและ
การตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล

06-29-301

การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Industrial Plant Management
หลั ก การทั่ ว ไปในการจั ด การบริ ห ารงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร การ
ออกแบบและวางผังโรงงาน การเลือกเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ การกําหนด
ปจจัยการผลิต จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนกระบวนการผลิต การจัดการ
ดานการกระจายผลิตภัณฑอาหาร การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน การพยากรณ
ความตองการ การกําหนดราคาสินคา ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการแบบทุก
คนมีสวนรวม
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2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
06-06-316
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-3-5)
Computer Program for Food Science and Technology
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ การออกแบบ
การทดลอง การประเมินทางดานประสาทสัมผัส การออกแบบกระบวนการ
การวางแผนโครงการ การออกแบบ และการนําเสนอผลงาน ตามความเหมาะสม
06-27-402

ปญหาพิเศษ
3(0-9-3)
Special Problem
วิชาบังคับกอน: 06-23-302 การวิเคราะหอาหาร
06-07-306 หลักการวางแผนการทดลอง
คนควา จัดทําโครงรางวิจัย วางแผนวิจัย ออกแบบการทดลอง เพื่อดําเนินงานวิจัย
ตามโครงราง วิเ คราะหขอมูล ทางสถิติ แปลผล วิจ ารณ และสรุป ผลการทดลอง
จัดทํารายงานทางวิชาการ

06-28-402

ฝกประสบการณภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-40-0)
Food Science and Technology Training
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีอ าหาร เปน เวลา ไมนอ ยกวา 225 ชั่ว โมง โดยการ
ประยุกตองคความรูฝก ปฏิบัติงานตามสถานการณจ ริง มีการประเมินผลรวมกัน
ระหวา งหนว ยงาน และสถานศึก ษา มีร ายงานผลการปฏิบ ัต ิง าน นํ า เสนอในที่
ประชุมโดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

06-28-401

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: 06-28-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณ
ภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหาร เปนเวลาไมนอยกวา
16 สัปดาห ภายใตการดูแลของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ
มีก ารทํ า โครงการวิจ ัย รว มกับ สถานประกอบการ มีร ายงานและสั ม มนาการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งประเมินผลรวมกันระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา
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06-21-301

หลักการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
Principle of Cooking
ลักษณะ สวนประกอบ สมบัติของอาหาร ผลการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทาง
เคมีของวัตถุดิบอาหาร การประกอบอาหาร และการเก็บรักษา เครื่องปรุงและสาร
ปรุงแตงที่มีผลตอคุณลักษณะและคุณภาพของอาหาร

06-22-301

เทคโนโลยีผักและผลไม
3(2-3-5)
Fruit and Vegetable Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
องคประกอบ โครงสรางของผักและผลไม ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของผัก
และผลไม วิธีการแปรรูปผักและผลไม การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ

06-22-302

เทคโนโลยีผลิตภัณฑเบเกอรี่
3(2-3-5)
Bakery Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
สมบัติและองคประกอบของวัตถุดิบที่ใชในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ กรรมวิธีการ
ผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

06-22-303

เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว
3(2-3-5)
Meat Product Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
สมบัติทางกายภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเนื้อสัตวและไข การฆาสัตว การ
ชําแหละ การตัดแตงเนื้อ การเปลี่ยนแปลงภายหลังการฆา คุณภาพ เนื้อสัตว การ
เก็บรักษา และการแปรรูป การเสื่อมเสีย และการควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑ
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06-22-304

เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม
3(2-3-5)
Dairy Product Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
สมบัติและองคประกอบของน้ํานม จุลชีววิทยาของน้ํานมดิบ การเปลี่ยนแปลงของ
น้ํานมระหวางการเก็บรักษาและการแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม การแปร
รูปผลิตภัณฑนม การบรรจุ การเก็บรักษา การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑนม และการ
ควบคุมคุณภาพ

06-22-305

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-5)
Post-harvest Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
ลักษณะธรรมชาติของวัตถุดิบทางการเกษตร ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ เคมี และจุลินทรีย ควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการเก็บรักษาวัตถุดิบหลัง
การเก็บเกี่ยว

06-22-306

เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3(2-3-5)
Fishery Product Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
สมบัติและการเปลี่ย นแปลงทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย และชีวเคมีของสัตวน้ํา
การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การแปรรูปผลิตภัณฑประมง และการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑประมง พิษวิทยาที่เกิดจากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ ผลพลอยไดจากสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑ

06-22-307

เทคโนโลยีธัญพืช
3(2-3-5)
Cereal Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
โครงสราง องคประกอบ และคุณภาพของธัญพืช การแปรรูปและผลิตภัณฑจาก
ธัญพืช การเก็บรักษา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
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06-22-308

เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน
3(2-3-5)
Fat and Oil Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ํามันที่ใชบริโภค การสกัดและการทํา
น้ํามันใหบริสุทธิ์ การแปรรูป การเก็บรักษา การเสื่อมเสีย และการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ

06-22-309

เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
Beverage Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
ชนิดและองคประกอบของเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล
ประเภทและวิธีการผลิตเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ

3(2-3-5)

และไมมีแอลกอฮอล

06-22-310

เทคโนโลยีผลิตภัณฑขนมหวาน
3(2-3-5)
Confectionery Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
สมบัติ หนาที่ และการใชวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑขนมหวาน
และเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ข นมหวาน
บรรจุภัณฑ และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ

06-22-311

เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-5)
Fermentation Technology
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
06-24-201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
หลักการและประเภทของการหมัก สมบัติและองคประกอบของวัตถุดิบที่ใชใน
การหมักจุลินทรียและเอนไซมที่เกี่ยวของในการหมัก การเปลี่ยนแปลงระหวางการ
หมัก ผลิตภัณฑอาหารหมัก การเสื่อมเสียและการเก็บรักษา
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06-22-312

เอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-5)
Enzyme in Food Industry
วิชาบังคับกอน: 06-02-241 ชีวเคมี
การจําแนกชนิดของเอ็นไซม จลพลศาสตรของเอนไซม การผลิตเอนไซม การ
ควบคุมเอนไซม การใชประโยชนเอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร

06-22-313

บรรจุภัณฑอาหาร
3(2-3-5)
Food Packaging
วิชาบังคับกอน: 06-22-201 การแปรรูปอาหาร 1
หนาที่และความสําคัญของบรรจุภัณฑ ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ วัสดุบรรจุภัณฑและ
ฉลาก บรรจุภัณฑสําหรับอาหารชนิดตาง ๆ วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการบรรจุ
การตรวจสอบบรรจุภัณฑ การประเมินอายุการเก็บรักษา

06-22-314

อาหารไทยเพือ่ สุขภาพ
3(2-3-5)
Thai Food for Health
ความสําคัญของอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ประเภทของวัตถุดิบ และคุณคาทาง
โภชนาการ ของอาหารเพื่อสุขภาพ การกําหนดและจัดอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบ
ตาง ๆ

06-22-315

อาหารพื้นบานไทย
3(2-3-5)
Native Thai Food
ความหมายของอาหารพื้นบานในประเทศไทย ประเภทของอาหาร การเลือกใช
วัตถุดิบในการประกอบอาหารพื้นบานไทยในภาคตาง ๆ และกรรมวิธีการผลิต

06-23-303

วัตถุเจือปนอาหาร
2(2-0-4)
Food Additives
วิชาบังคับกอน: 06-23-301 เคมีอาหาร
ประเภท สมบัติ และการใชวัตถุเจือปนในอาหาร ความปลอดภัย ขอกําหนดและ
มาตรฐานการใช
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06-26-304

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร
3(2-3-5)
Food Sensory Evaluation
วิชาบังคับกอน: 06-07-306 หลักการวางแผนการทดลอง
หลักการและความสําคัญของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส สรีรวิทยาของ
ประสาทสัมผัส ปจจัยที่มีผลตอการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การฝกฝน
และคัดเลือกผูตัดสิน วิธีทดสอบทางประสาทสัมผัส การใชสถิติในการวิเคราะห
การเขียนรายงานและนําเสนอขอมูล

06-29-302

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
Food Industry Plant Design
หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หลักการเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน
แบบจําลองกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการผลิต การวาง
แผนผังโรงงาน หลั กการออกแบบเครื่องจักรในอุ ตสาหกรรมอาหาร การเลือก
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ การวางแผนกําลังการผลิต และการควบคุมการผลิต

06-29-303

การจัดการของเสียและของเหลือทิ้ง
3(2-3-5)
Waste and By-Product Management
การจัดการของเสียและของเหลือทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การเก็บ
รวบรวม จําแนก กําจัด ทําลายและนําไปใชประโยชน ผลกระทบกับสิ่งแวดลอม
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

06-29-304

การจัดการบริการอาหาร
3(2-3-5)
Management in Food Services
ประเภท และความหมายของงานบริ ก ารอาหาร ชนิ ด รู ป แบบของอุ ป กรณ
เครื่ อ งมื อ ในการอุ ต สาหกรรมบริ ก ารอาหาร การจั ด ระบบอาคาร การวางผั ง
เครื่องมือเครื่องใชในงานบริการอาหาร รวมทั้งโรงพยาบาล ตลาดสด โปรแกรม
พื้นฐานดานสุขลักษณะเพื่อธุรกิจบริการอาหาร กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของอาหารสําหรับธุรกิจบริการอาหาร
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3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล
นางจตุพร อรุณกมลศรี
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นางสาวสายใจ จริยาเอกภาส
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นางสุพัตรา พูลพืชชนม
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ /
สาขาวิชา
Ph.D. (Food
Science)
วท.ม.
(วิทยาศาสตร
การอาหาร)
วท.บ.
(อุตสาหกรรม
เกษตร) เกียรติ
นิยมอันดับ 2
วท.ม.
(วิทยาศาสตร
การอาหาร)
ทษ.บ.
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาหาร)
วท.ม.
(วิทยาศาสตร
การอาหาร)
วท.บ.
(วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร)

สถาบัน/
มหาวิทยาลัย
University of
Guelph ,
Canada
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2539

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

2525

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

2536

สถาบัน
เทคโนโลยี
การเกษตรแมโจ

2530

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

2543

สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล

2535

2531
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
ลําดับ
4

ชื่อ – สกุล
นางสาวอนงคนาฏ โสภณางกูร
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ /
สาขาวิชา
Ph.D. (Food
Technology)
M.Sc. (Food
Biotechnology)
วท.บ. (รังสี
เทคนิค)

5

นางสาวปราณี มีศิริสุข
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

อาจารย

M.Phil. (Food
Science)
วท.บ. (เคมี)

สถาบัน/
มหาวิทยาลัย
The University
of Reading,
England
The University
of Reading,
England
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
University of
Leeds, England
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบัน/
มหาวิทยาลัย
University of
Missouri, USA.
University of
Missouri, USA.
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2542

2545

2541

2533
2539
2523

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
1

ชื่อ – สกุล
นางอุลัย ศิริศรี
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ /
สาขาวิชา
Ph.D. (Food
Science)
M.Sc. (Food
Science)
วท.บ.
(วิทยาศาสตร
การอาหาร)

2536
2519
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3.2.2 อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับ
2

3

4

5

ชื่อ – สกุล
นางจตุพร อรุณกมลศรี
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นางสาววรรณภา ทาบโลกา
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นางสาวอนงคนาฏ โสภณางกูร
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นางสาวปราณี มีศิริสุข
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ /
สาขาวิชา
Ph.D. (Food
Science)
วท.ม.
(วิทยาศาสตร
การอาหาร)
วท.บ.
(อุตสาหกรรม
เกษตร) เกียรติ
นิยมอันดับ 2
Ph.D. (Food
Microbial
Science)
วท.ม.(จุลชี
วิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D. (Food
Technology)
M.Sc. (Food
Biotechnology)
วท.บ. (รังสี
เทคนิค)
M.Phil. (Food
Science)
วท.บ. (เคมี)

สถาบัน/
มหาวิทยาลัย
University of
Guelph , Canada
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2539

2531

2525

The University of
Reading, England

2549

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
The University of
Reading, England
The University of
Reading, England
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
University of
Leeds, England
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

2529

2525
2545
2541
2533
2539
2523
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3.2.2 อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับ
6

7

8

9

10

ชื่อ – สกุล
นางสาวสายใจ จริยาเอกภาส
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นางสุพัตรา พูลพืชชนม
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นายศิริชัย สมแสน
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นางตวงสิริ สยมภาค
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

นายปฏิยุทธ ขวัญออน
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

สถาบัน/
ปที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัย การศึกษา
2536
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา

ผูชวยศาสตราจารย

วท.ม. (วิทยาศาสตร
การอาหาร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร) สถาบัน
เทคโนโลยี
การเกษตรแมโจ
วท.ม. (วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
การอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร สถาบัน
และเทคโนโลยีการ เทคโนโลยี
ราชมงคล
อาหาร)
วศ.ม.(วิศวกรรมการ สถาบัน
จัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบัน
วศ.บ.(วิศวกรรม
เทคโนโลยี
อุตสาหการ)
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
วท.ม.(พัฒนา
เกษตรศาสตร
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร สถาบัน
และเทคโนโลยีการ เทคโนโลยี
ราชมงคล
อาหาร)
มหาวิทยาลัย
วท.ม.(พัฒนา
เกษตรศาสตร
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร สถาบัน
และเทคโนโลยีการ เทคโนโลยี
ราชมงคล
อาหาร)

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

2530

2543
2535

2544

2533

2543

2536

2543

2536
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3.2.2 อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับ
11

ชื่อ – สกุล
นางสาวอมรรัตน โมราราช

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา

อาจารย

วท.ม.(อุตสาหกรรม
เกษตร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยีการ
อาหาร)

สถาบัน/
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2547
2536

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวอรสา สุริยาพันธ

2

นางสาวจุฬารัตน หงสวลีรัตน

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

สถาบัน/
ปที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัย การศึกษา
2543
Ph.D. (Food Science Mississippi
State
and Technology)
University,
USA
2531
วท.ม. (เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ทางอาหาร)
2528
วท.บ. (เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ทางอาหาร)
2550
มหาวิทยาลัย
วท.ด. (เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสุร
อาหาร)
นารี
2537
M.Sc. (Food Science The Univ. of
Tennessee,
and Technology),
Knoxville, USA
สถาบัน
2531
วท.บ. (เทคโนโลยี เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณ
การผลิตพืช)
ทหาร
ลาดกระบัง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
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ลําดับ
3

ชื่อ – สกุล
นายวิชัย อรุณกมลศรี

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา

-

วท.ม. (วิทยาศาสตร
การอาหาร)
วท.บ. (ผลิตภัณฑ
ประมง)

สถาบัน/
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2529
2523

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยปฏิบัติงานจริง กรณี
ที่นักศึกษาไมลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ใหเลือกเรียนรายวิชาปญหาพิเศษและฝกประสบการณ
ภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร แทนสหกิจศึกษาได
4.1 ผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ และเขาใจในหลักการความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปประยุกตใชในวิชาชีพอยางเหมาะสม
4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
4.1.4 กลาแสดงออก และสามารถนําความคิดสรางสรรคไปใชในงานไดอยางเหมาะสม
4.1.5 มีมนุษยสัมพันธ เขาใจวัฒนธรรมในองคการ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.2 ชวงเวลา
06-28-402 ฝ ก ประสบการณภ าคสนามทางด า นวิทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร
ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3 ตามเวลาทํางานของหนวยงานที่เขาฝกงาน โดยใหไดเวลาการฝกงานรวม
ไมนอยกวา 225 ชั่วโมง
06-28-401 สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 ตามเวลาทํางานของหนวยงานที่เขา
ฝกงาน โดยใหไดเวลาการฝกงานรวมไมนอ ยกวา 16 สัปดาห
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
06-28-402 ฝก ประสบการณภาคสนามทางดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีการอาหาร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษาที่ 4
06-28-401 สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 ตามเวลาทํางานของหนวยงานที่เขา
ฝกงาน โดยใหไดเวลาการฝกงานรวมไมนอ ยกวา 16 สัปดาห
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานอุตสาหกรรมงานอาหารที่นักศึกษาสนใจ ในรายวิชาปญหาพิเศษ สามารถบอก
ขอบเขตและอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน
และสามารถทําเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 ผลการเรียนรู
1. สามารถสรางองคความรูจากงานวิจยั
2. สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการวิจยั
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
4. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
5. สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น
6. มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ชวงเวลา
ในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารยประจําทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
เปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2. มีการจัดทําปญหาพิเศษแบบกลุม
3. อาจารยจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา
4. มีการจัดทําโครงรางปญหาพิเศษ เพื่อดําเนินงานตามโครงราง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
แปลผล วิจารณ และสรุปผลการทดลอง จัดทํารายงานทางวิชาการ
5. จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาที่ดูแลอุปกรณเครื่องมือ ให
อยูในสภาพพรอมใชงาน
6. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใชอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี การทํางาน
นอกเวลา
7. มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ทั้งในสํานักวิทยาบริการและสารสนเทศ
และในหองปฏิบัติคอมพิวเตอรของสาขาวิชา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงรางปญหาพิเศษ โดยอาจารยที่ปรึกษา และกรรมการ
2. ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาจากการสังเกตและ
จากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร
3. ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยอาจารยที่ปรึกษาและ
กรรมการ
4. ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางานและผลงานที่
เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน และรายงาน โดยอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชา

