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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หมวดที่ 1 ข3อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อยLอ : วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อยLอ : B.Sc. (Food Science and Technology)
3. วิชาเอก
ไมLมี
4. จํานวนหนLวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไมLน3อยกวLา 139 หนLวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปRนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ พ.ศ. 2552 ระดับที่ 2
ปริญญาตรี 4 ปU
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5.2 ภาษาที่ใช3
หลักสูตรจัดการศึกษาเปRนภาษาไทย
5.3 การรับเข3าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตLางประเทศที่สามารถใช3ภาษาไทยได3เปRนอยLางดี
5.4 ความรLวมมือกับสถาบันอื่น
เปRนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
5.5 การให3ปริญญาแกLผู3สําเร็จการศึกษา
ให3ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปR นหลั กสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2554) กําหนดเปZดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปUการศึกษา 2559
เปRนต3นไป
6.2 คณะกรรมการประจํ า คณะ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2558 วั น ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เห็นสมควรให3เสนอหลักสูตรตLอมหาวิทยาลัย
6.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
9/2558 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
6.4 คณะอนุกรรมการฝ^ายวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่ 6/2558
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เห็นสมควรให3เสนอหลักสูตรตLอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเพื่อให3
ความเห็นชอบ
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ให3ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13/2558
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
7. ความพร3อมในการเผยแพรLหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปUการศึกษา 2561 (หลังจากเปZดสอนเปRนเวลา 2 ปU)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได3หลังสําเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอาหารได3ดังนี้
8.1 การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในด3านการผลิต
8.2 การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ
8.3 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
8.4 การทํางานที่เกี่ยวข3องอื่นๆ เชLน การขาย การวิจัย การวิเคราะหอาหาร และการกําหนดมาตรฐาน
อาหาร เปRนต3น
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนLง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู3รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลําดับ

1

2

3

ชื่อ-สกุล
เลขทีป่ ระจําตัวบัตร
ประชาชน
นางสาวณิชา กาวิละ
3 1002 01774 78 3

ตําแหนLง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
Doctor of Philosophy
(Food Science)

สถาบันการศึกษา
เรียงจากคุณวุฒสิ งู สุด

Royal Melbourne
Institute of Technology
University, Australia
Master of Applied
Royal Melbourne
Science (Food Science Institute of Technology
and Technology)
University, Australia
วท.บ.(เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กระบวนการแปรรูปทาง
เคมีและฟZสิกส)
นางเบญจพร รอดอาวุธ
ผู3ชLวย
วท.ม. (วิทยาศาสตรการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3 6201 00532 59 3 ศาสตราจารย อาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการ มหาวิทยาลัยหอการค3าไทย
อาหาร)
นางสาวชื่นจิต พงษพูล
อาจารย
วท.ม. (วิทยาศาสตรการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
1 6005 00008 74 7
อาหาร)
เกล3าเจ3าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วท.บ. (วิทยาศาสตรการ มหาวิทยาลัยหอการค3าไทย
อาหาร)

ปUที่
สําเร็จ
การศึกษา
2554

2549

2547

2541
2536
2552

2549

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช3สถานที่และอุปกรณที่มีอยูLในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข3องในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปRนต3องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม โดยอุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญอยLางยิ่ง
ตLอการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศไทยเปRนอุตสาหกรรมที่มีมูลคLาเพิ่มตลอดหLวงโซLอาหาร ดังนั้นจึงมี
ความต3องการกําลังคนที่มีความรู3ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข3องกับอุตสาหกรรมอาหารให3มีจํานวนเพียงพอตLอ
ความต3องการดังกลLาว
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11.1.2 สังคมโลกาภิวัฒน เปZดเสรีทางการค3าและการเคลื่อนย3ายการทํางานอาชีพ ทําให3เกิด
การแขLงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
11.1.3 สังคมปsจจุบันมีความเจริญ ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปRนสังคมแหLงความรู3 ที่
แขLงขันกันด3วยความรู3ความสามารถ การผลิตบุคลากรระดับควบคุมงานที่มีความรู3ความสามารถจึงมีความ
จําเปRน
11.1.4 สถาบันการศึกษาเปRน ที่พึ่งพาของประเทศในการเปRน แหลLงความรู3และสร3างสรรค
นวัตกรรมที่นํามาใช3ประโยชนได3 จากกระบวนการเรียนการสอนที่สร3างสรรคความคิดวิเคราะห
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศไทยเปลี่ ย นจากสั งคมเกษตรไปเปR น สั งคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น สLงผลให3พฤติกรรมของผู3บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความนิยมในอาหารแปรรูปมาก
ขึ้น สLงผลให3ผู3ผลิตต3องพัฒนากระบวนการผลิตให3สอดคล3องกับความต3องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงทําให3บุคลากรด3านสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเปRนที่ต3องการมากยิ่งขึ้น
11.2.2 ความตื่น ตัว ด3านการปลอดภั ย และการรักษาสุ ขภาพ มีผ ลตL อการกําหนดและการ
กํากับดูแลกฎหมายอาหาร และกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
11.2.3 แนวโน3มในการปรับเปลี่ยนการบริโภคสูLธรรมชาติ โดยการลด/ปรับเปลี่ยนขั้นตอน
หรือลดเวลาที่ใช3ในการผลิต ทําให3เกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญLต3อง
ปรับกระบวนการผลิต
11.2.4 อุตสาหกรรมอาหารเปRนการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรเกี่ยวข3องกับแรงงานมาก การ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือกระบวนการจึงมีผลกระทบตLอรายได3ของคนจํานวนมาก
12. ผลกระทบจาก ข3อ 11.1และ 11.2ตLอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข3องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 ปรับ ปรุงหลั กสู ต รให3 ต อบสนองความต3 องการของประเทศทางด3 านกํ าลั งคนและ
ความรู3ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข3องกับอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจด3านอาหาร
12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให3ตอบสนองตLอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเปRนที่ยอมรับ
ระดับสากล
12.1.3 ให3 ความสํ าคั ญ ในเรื่องความปลอดภั ย และคุ ณ คL าทางโภชนาการของอาหาร และ
สอดคล3องกับกฎหมายทั้งของประเทศ และกฎหมายสากล
12.1.4 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให3บัณฑิตมีลักษณะที่พึงประสงคและมีความรู3ความสามารถใน
หลายด3าน เชLน มีความรู3และทักษะด3านภาษาตLางประเทศ มีความรู3และทักษะด3านคอมพิวเตอร มีทักษะ
การเรียนรู3ด3วยตนเอง มีทักษะการเปRนผู3นําและผู3ตามและการทํางานเปRนทีม เปRนต3น
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12.2 ความเกี่ยวข3องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 การจัด การศึ กษาทุ กระดั บ มี ความหลากหลายและมี ห ลั กสู ต รที่ ส อดคล3 องกั บ การ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและท3องถิ่น
12.2.2 พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนให3 ส ามารถบู ร ณาการงานวิ จั ย และการบริก าร
วิชาการที่เกี่ยวข3องได3
12.2.3 มีความพร3อมในการถLายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท3องถิ่นในด3านตLางๆเชLน การเพิ่ม
มูลคLาสินค3าทางการเกษตร เปRนต3น
13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นที่เปZดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
(รายวิชาที่เปZดสอนเพื่อให3บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต3องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปZดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 วิชาศึกษาทั่วไป ได3แกL กลุLมวิชาภาษาและการสื่อสารกลุLมวิชามนุษยศาสตรกลุLมวิชา
สังคมศาสตรกลุLมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
13.1.2 วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร ได3 แ กL เคมี ชี ว วิ ท ยา ชี ว เคมี ฟZ สิ ก ส จุ ล ชี ว วิ ท ยา
แคลคูลัส สถิติ
13.2 รายวิชาที่เปZดสอนให3คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาเฉพาะด3านเลือกที่เปZดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนเปRน
วิชาเลือกเสรีได3
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรนี้มีรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร การบริหารจัดการทําโดย
อาจารยผู3รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผู3แทนจากภาควิชาอื่นๆ ในคณะที่เกี่ยวข3องได3แกL
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ให3บริการการสอนวิชาตLางๆ ใน
การจัดการด3านเนื้อหาสาระของวิชา และอาจารยผู3รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสํานักสLงเสริม
วิชาการและงานทะเบี ยนในการจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุLมนักศึกษาตามระดับพื้ นฐาน
ความรู3
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หมวดที่ 2 ข3อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และความสําคัญ
ผลิตบัณฑิตให3มีความรู3 และทักษะในสาขาวิชาด3านอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน3นกระบวนการแปร
รูปอาหาร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข3องกับการแปรรูปอาหาร การผลิตอาหารให3มีความปลอดภัย มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพและสามารถประยุกตความรู3สูLชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเปRนวิทยาศาสตรที่
นําความรู3พื้นฐานทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช3ในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรโดยเน3น
วัตถุดิบที่มีอยูLในท3องถิ่นหรือชุมชน และผลิตเปRนผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคLาทางโภชนาการ มีคุณภาพ
และความปลอดภัยตLอผู3บริโภค นอกจากนี้ยังรวมถึงการบรรจุภัณฑ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
โดยจั ด การเรี ย นการสอนแบบมี สL วนรL วมทั้ งในภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติ เพื่ อมุL งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มีค วามรู3
ความสามารถและทักษะในสาขาวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยLางมีระบบ มีคุณธรรม
และ จริยธรรม มีการพัฒนาองคความรู3อยLางมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบตLอชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล3อม
2.วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อให3ผู3เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตLอตนเองและสังคม มีความซื่อสัตยสุจริต เคารพสิทธิ
และยอมรับฟsงความคิดเห็นผู3อื่น
2) เพื่อให3ผู3เรียนมีความรอบรู3ในวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร พร3อมทั้งบูรณาการความรู3ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข3อง และสามารถนําไปปรับใช3ในการ
ประกอบอาชีพได3 หรือสามารถประยุกตความรู3สูLชุมชนได3
3) เพื่อให3ผู3เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแก3ไขปsญหาโดยใช3ความรู3ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข3อง
4) เพื่อให3ผู3เรียนสามารถทํางานรLวมกับบุคคลอื่น และรู3จักเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบตLอ
บทบาทหน3าที่ของตนเองและผู3อื่น
5) เพื่อให3ผู3เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได3อยLางเหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวLาจะดําเนินการแล3วเสร็จภายใน 5 ปU
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ
1. สLงเสริมการใช3ความรู3เพื่อการ 1. เพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมแก3 ปs ญ หา
แก3ไขปsญหาในสถานการณจริง ด3 า นเทคนิ ค เบื้ อ งต3 น ของสถาน
ประกอบการที่ฝtกงาน
2. ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 1. ประชุมชี้แจงอาจารย และ
โดยมุLงผลการเรียนรู3ของ
มอบหมายความรับผิดชอบตLอผล
นักศึกษา
การเรียนรู3 ให3อาจารยประจําวิชา
2. ติดตามผลการเรียนรู3ของ
นักศึกษาโดยอาจารยรับผิดชอบ
หลักสูตร
3. พัฒนานักศึกษา

4. พัฒนาบุคลากร

หลักฐาน/ตัวบLงชี้
1. ผู3ประกอบการมีความพึงพอใจ
ตL อ ผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
3.5 จากคะแนนเต็ม 5
1. มีการจัดทํารายละเอียด
รายวิชา และรายงานรายวิชาทุก
รายวิชา

2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาและจัดทํารายงาน
หลักสูตรทุกปUการศึกษา
1. พัฒนาระบบการให3คําปรึกษา 1. ระบบและโครงการให3
ทางวิชาการและงานวิจัยแกL
คําปรึกษาวิชาการที่สอดคล3องกับ
นักศึกษา
ความต3องการของนักศึกษา
2. สLงเสริมการพัฒนานักศึกษาให3 2. มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
สอดคล3องกับมาตรฐานผลการ ของนักศึกษาอยLางตLอเนื่อง
เรียนรู3ที่กําหนดไว3ในหลักสูตร
3. พัฒนาทักษะการใช3
3. มีโครงการพัฒนาทักษะการใช3
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
1. สLงเสริมพัฒนาองคความรู3
1. โครงการพัฒนาคณาจารย
ทางด3านวิทยาศาสตรและ
ประจําหลักสูตรอยLางตLอเนื่อง
เทคโนโลยีการอาหาร การวิจัย
และทักษะการจัดการเรียนรู3
2. สLงเสริมการพัฒนาทักษะด3าน
วิชาการและวิชาชีพของ
คณาจารยตามพันธกิจ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร3างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค ใน 1 ปUการศึกษา แบLงออกเปRน2ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาในการศึกษา
ไมLน3อยกวLา 15 และเปRนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วLาด3วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร3อน
เปRนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วLาด3วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวกที่ 4)
1.3 การเทียบเคียงหนLวยกิตในระบบทวิภาค
ไมLมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู3เข3าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมLต่ํากวLาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทLา
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2.3 ปsญหาของนักศึกษาแรกเข3า
ปsญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปRนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตLางไปจาก
เดิมที่คุ3นเคย มีสังคมกว3างขึ้น ต3องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห3องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต3องสามารถจัดแบLงเวลาให3เหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแก3ไขปsญหา / ข3อจํากัดของนักศึกษาในข3อ 2.3
1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมL แนะนําการวางเปwาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบLงเวลา
2) มอบหมายหน3าที่อาจารยที่ปรึกษาให3แกLอาจารยทุกคน ทําหน3าที่สอดสLองดูแล ตักเตือน ให3
คําปรึกษาแนะนํา
3) มี คณะกรรมการอาจารยที่ ป รึ ก ษาให3 ความชL ว ยเหลื อแกL อ าจารยที่ ป รึ กษา จั ด กิ จ กรรมที่
เกี่ยวข3องกับการดูแลนักศึกษา เชLน วันแรกพบระหวLางนักศึกษากับอาจารย การติดตามการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปUที่ 1 จากอาจารยผู3สอน และกิจกรรมสอนเสริมถ3าจําเปRน เปRนต3น
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู3สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปU
แผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่คาดวLาจะสําเร็จการศึกษา แสดงดังตาราง
จํานวนนักศึกษาทีร่ บั เข3าและสําเร็จการศึกษา
แตLละปUการศึกษา
นักศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปUที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปUที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปUที่ 3
40
40
40
ชั้นปUที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
160
160
จํานวนที่คาดวLาสําเร็จการศึกษา
40
40
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช3 งบประมาณของคณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในสL วนของสาขาวิ ชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนLวย บาท)
ปUงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
คLาลงทะเบียน
775,000 1,550,000 2,325,000 3,100,000 3,100,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 150,000
รวมทั้งหมด
2,335,000 3,110,00 3,885,000 4,660,000 4,660,000
2.6.2 งบประมาณรายจLาย (หนLวย บาท)
ปUงบประมาณ พ.ศ.
รายการ
2559
2560
2561
2562
2563
1. งบดําเนินการ
1.1 คLาใช3จLายบุคลากร
1,440,000 1,440,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000
1.2 คLาใช3จLายดําเนินการ
300,000 600,000
900,000 1,200,000 1,200,000
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจLายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม
1,740,000 2,040,000 2,628,000 2,928,000 2,928,000
รายการ
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2.7 ระบบการศึกษา
เปRน แบบชั้น เรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรควLาด3 วยการจัดการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวกที่ 4)
2.8 การเทียบโอนหนLวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข3ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนLวยกิตและการลงทะเบียนข3ามมหาวิทยาลัยเปZดให3เฉพาะหลักสูตรที่ดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยต3องเปRนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3. หลักสูตรและอาจารยผูส3 อน
3.1 หลักสูตร
หลั กสูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารมี รายละเอีย ด
ดังตLอไปนี้
3.1.1 จํานวนหนLวยกิต
จํานวนหนLวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมLน3อยกวLา 139 หนLวยกิต
3.1.2 โครงสร3างหลักสูตร
แผนการศึกษา จํานวนหนLวยกิต
หมวดวิชา/กลุLมวิชา/วิชา
ปกติ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
- กลุLมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
- กลุLมวิชามนุษยศาสตร
7
- กลุLมวิชาสังคมศาสตร
6
- กลุLมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
2) หมวดวิชาเฉพาะ
101
- กลุLมวิชาแกน
37
- กลุLมวิชาเฉพาะด3านบังคับ
46
- กลุLมวิชาเฉพาะด3านเลือก
12
- กลุLมวิชาฝtกประสบการณภาคสนาม หรือกลุLมวิชาสหกิจศึกษา
6
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (ไมLนอ3 ยกวLา)
6
รวมทั้งหมด
139
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาตามหลักสูตรกําหนดด3วยรหัสวิชาโดยใช3ระบบตัวเลข 7 หลัก โดยมีความหมายดังนี้
หลักแรก
คณะ

หลักที่ 2
หลักที่ 3
หมูLวิชา

หลักที่ 4
ชั้นปU

หลักที่ 5
ลักษณะวิชา

หลักที่ 6 หลักที่ 7
ลําดับกLอนหลังของวิชา

1 หมายถึง คณะครุศาสตร
2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ
4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หมวดวิชาเกษตรศาสตร)
6 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หมวดวิชาอุตสาหกรรม)
9 หมายถึง หลายคณะรLวมกันจัดการเรียนการสอน
ตัวเลขแสดงหลังชื่อรายวิชาหมายถึงจํานวนหนLวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด3วยตนเอง)
โดยจํานวนชั่วโมง (บรรยาย + ปฏิบัติ + ศึกษาด3วยตนเอง) = จํานวนหนLวยกิต x 3
ความหมายของหมูLวิชาในหลักสูตร
เลขรหัส 500 หมายถึง หมูLวิชาที่ไมLสามารถจัดเข3าหมูLวิชาใดได3
เลขรหัส 521 หมายถึง หมูLวิชาปฐพีวิทยา
เลขรหัส 522 หมายถึง หมูLวิชาพืชไรL
เลขรหัส 523 หมายถึง หมูLวิชาพืชสวน
เลขรหัส 524 หมายถึง หมูLวิชาสัตวบาล
เลขรหัส 525 หมายถึง หมูLวิชาสัตวรักษ
เลขรหัส 526 หมายถึง หมูLวิชาการประมง
เลขรหัส 527 หมายถึง หมูLวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
เลขรหัส 528 หมายถึง หมูLวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
เลขรหัส 529 หมายถึง หมูLวิชาวนศาสตร
เลขรหัส 530 หมายถึง หมูLวิชาชลประทาน
เลขรหัส 531 หมายถึง หมูLวิชาเกษตรกลวิธาน
เลขรหัส 532 หมายถึง หมูLวิชาสLงเสริมการเกษตร
เลขรหัส 533 หมายถึง หมูLวิชาสื่อสารการเกษตร
เลขรหัส 534 หมายถึง หมูLวิชาเกษตรศึกษา
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เลขหลักที่ 5 ของหมูวL ชิ าอุตสาหกรรมเกษตร (527)
หมูLวิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งมีอยูLในหมวดวิชาเกษตรศาสตรได3จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปRนดังนี้
หมวดที่ 1 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล
(527-1--)
หมวดที่ 2 จุลชีววิทยาอาหาร
(527-2--)
หมวดที่ 3 อุตสาหกรรมอาหาร
(527-3--)
หมวดที่ 4 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
(527-4--)
หมวดที่ 5 วิศวกรรมอาหาร
(527-5--)
หมวดที่ 6 โภชนศาสตร
(527-6--)
หมวดที่ 7 เคมีอาหาร / (การประยุกต)
(527-7--)
หมวดที่ 8 การฝtกประสบการณวิชาชีพ
(527-8--)
หมวดที่ 9 โครงการพิเศษ / ปsญหาพิเศษวิทยานิพนธโครงการศึกษา
(527-9--)
เอกเทศการสัมมนาและการวิจัย
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุมL วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
Development of Thai Language Skills
2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Daily Life Communication
2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ
English for Situational Communication
กลุมL วิชามนุษยศาสตร
2000112 การรู3สารสนเทศ
Information Literacy
2000110 อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน
Ideal of Life and Self Development
1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต
Life Skills Development
2000105 ชีวิตกับดนตรี
Life and Music
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
Life and Arts
2000107 ชีวิตกับนาฏการ
Life and Drama

จํานวน 32 หนLวยกิต
จํานวนหนLวยกิต
9
3(3-0-6)

ลักษณะ

3(3-0-6)

บังคับ

3(3-0-6)

บังคับ

7
2(2-0-4)

บังคับ

3(3-0-6)

บังคับ

เลือก
1 รายวิชา

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

เลือก 1 รายวิชา
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุมL วิชาสังคมศาสตร
2000121 ความเปRนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
Citizenship and Laws for Daily Life
2000122 วิถีโลกและวิถีไทย
Global and Thai Ways of Living
2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหมL
Life in Modern World
กลุมL วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
Science and Technology for Life and Society
4000112 การคิดและการแก3ปsญหา
Thinking and Problem Solving
4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู3
Information Technology for Learning
9000001 การสร3างเสริมสุขภาพแบบองครวม
Holistic Health Promotion
1001202 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health

จํานวนหนLวยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ลักษณะ
บังคับ

3(3-0-6)

เลือก
1 รายวิชา

10
3(3-0-6)

บังคับ

3(3-0-6)

บังคับ

2(2-0-4)

บังคับ

2(2-0-4)
2(2-0-4)

เลือก 1 รายวิชา
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุมL วิชาแกน
2312704 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
English for Science
2313709 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
English for Agro-Industry
4211307 ฟZสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Physics for Agro-Industry
4221104 เคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Chemistry for Agro-Industry
4221112 เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Organic Chemistry for Agro-Industry
4222414 เคมีเชิงฟZสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Physical Chemistry for Agro-Industry
4222516 ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Biochemistry for Agro-Industry
4223601 เคมีวิเคราะห 1
Analytical Chemistry
4223602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
Analytical ChemistryLaboratory
4231104 ชีววิทยาสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Biologyfor Agro-Industry
4291401 แคลคูลัส 1
Calculus 1
4301201 ความนLาจะเปRนและสถิติเบื้องต3น
Introduction to Probability and Statistics
4322101 จุลชีววิทยา
Microbiology

จํานวน 101 หนLวยกิต
จํานวน
วิชาที่ตอ3 ง
หนLวยกิต
ศึกษากLอน
37
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2312704
-

3(2-2-5)

4221104

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

4221104

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลLมวิชาเฉพาะด3านบังคับ
5271301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต3น
Introduction to Food Science and Technology
5271601 อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
5272501 การอLานแบบและการเขียนแบบเบื้องต3น
Basic Reading and Drawing
5272701 เคมีอาหาร
Food Chemistry
5272702 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
Food Chemistry Laboratory
5273101 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันความปลอดภัยของ
อาหาร
Principles of Quality Control and Safety Assurance of
Food
5273102 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน
Food Laws and Sanitation
5273103 สถิติและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข3องกับอุตสาหกรรม
เกษตร
Statistics and Experimental Design in Agro-Industry
5273201 หลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ
Principles of Food Microbiology and Products
5273202 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ
Principles of Food Microbiology and Products
Laboratory
5273302 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing I
5273303 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
Food Processing I Laboratory

จํานวนหนLวยกิต

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน

46
2(1-2-3)

-

3(3-0-6)

-

1(1-1-1)

-

3(3-0-6)

-

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

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

4322101

1(0-2-1)

4322101

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

-

17
รหัสวิชา
5273304

ชื่อวิชา

การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing II
5273305 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
Food Processing II Laboratory
5273502 วิศวกรรมอาหารเบื้องต3น
Basic Food Engineering
5273503 ปฏิบัติการเฉพาะหนLวยทางวิศวกรรมอาหาร
Unit Operation in Food Engineering
5273703 หลักการวิเคราะหอาหาร
Principles of Food Analysis
5273704 ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
Food Analysis Laboratory
5274104 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation of Food Quality
5274901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
5274902 ปsญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and Technology
กลุมL วิชาเฉพาะด3านเลือก
ให3เลือกเรียนอยLางน3อย จํานวน 12 หนLวยกิต จากรายวิชาตLอไปนี้
5273306 คอมพิวเตอรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Computer for Agro-Industry
5274203 การวิเคราะหจุลินทรียในอาหารอยLางรวดเร็วและอัตโนมัติ
Rapid Methods and Automation in Food
Microbiology
5274307 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
Food Product Development
5274308 การวางแผนและการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Planning and Management Administration of Food
Industry Plant

จํานวนหนLวยกิต วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
3(3-0-6)
5273302
1(0-2-1)

5273302

2(1-2-3)

-

2(1-2-3)

5273502

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

-

3(2-2-5)

-

1(1-0-2)

-

3(2-2-5)

-

12
3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนLวยกิต

5274309

การบําบัดและการใช3ประโยชนจากเศษเหลือทาง
การเกษตร
Waste Treatment and Utilization
การบรรจุภัณฑอาหาร
Food Packaging
หัวข3อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
Special Topics in Food Science and Technology
ศึกษาดูงานด3านอุตสาหกรรมอาหาร
Field Experience in Food Industry
การจัดการธุรกิจอาหาร
Food Business Management
เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ
Milk and Dairy Product Technology
เทคโนโลยีผักและผลไม3
Vegetable and Fruit Technology
เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
Beverage Technology
เทคโนโลยีเนื้อ สัตวปUกและผลิตภัณฑ
Meat, Poultry and Products Technology
เทคโนโลยีอาหารขบเคี้ยว
Snack Food Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
Fishery Product Technology
เทคโนโลยีไอศกรีม
Ice Cream Technology
เทคโนโลยีลูกกวาดและขนมหวาน

3 (2-2-5)

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

1(0-3-0)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

5274310
5274311

5274312
5274313
5274401
5274402
5274403
5274404
5274405
5274406
5274407
5274408
5274409
5274410
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Candy and Confectionery Technology
รหัสวิชา
5274411

ชื่อวิชา

เทคโนโลยีธัญชาติ
Cereal Technology
5274412 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Biotechnology for Agriculture and Food Industry
5274602 โภชนาเภสัชภัณฑและการใช3ประโยชนในอุตสาหกรรม
อาหาร
Nutracetical and Utilization in Food Industry
5274705 วัตถุเจือปนในอาหาร
Food Additives
6112402 เศรษฐศาสตรในงานอุตสาหกรรม
Industrial Economic
6112504 การจัดการโลจิสติกสและหLวงโซLอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
กลุมL วิชาฝtกประสบการณภาคสนาม
5273801 การเตรียมฝtกประสบการณวิชาชีพด3านอุตสาหกรรมอาหาร
Preparation for Field Experience in Food Industry
5274802 การฝtกประสบการณวิชาชีพด3านอุตสาหกรรมอาหาร
Field Experience in Food Industry
5274803 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

5272701

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

-

5(320)

5273801

6(16 สัปดาห)

-

3) หมวดวิชาเลือกเสรีจาํ นวนไมLน3อยกวLา 6 หนLวยกิต
ให3นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปZดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยไมLซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล3ว และต3องไมLเปRนรายวิชาที่กําหนดให3เรียนโดยไมLนับหนLวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) หลักสูตร 4 ปU (แผนปกติ หรือแผนสหกิจศึกษา) จํานวน 139 หนLวยกิต
ชัน้ ปUที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
2312704
4211307
4221104
4291401
5271301

ชื่อวิชา

จํานวนหนLวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด3วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
ฟZสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
เคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
แคลคูลัส 1

8
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
22

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต3น

รวม

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
-

ชัน้ ปUที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
4221112
4231104
4301201
5271601

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ชีววิทยาสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ความนLาจะเปRนและสถิติเบื้องต3น
อาหารและโภชนาการ
รวม

จํานวนหนLวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด3วยตนเอง)

8-9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20-21

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
4221104
-
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ชัน้ ปUที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
2313709
4222414
4222516
4322101

ชื่อวิชา

จํานวนหนLวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด3วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
เคมีเชิงฟZสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
จุลชีววิทยา
รวม

8-9
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
20-21

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
4221104
-

ชัน้ ปUที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
4223601
4223602
5272501
5272701
5272702
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
เคมีวิเคราะห 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
การอLานแบบและการเขียนแบบเบื้องต3น
เคมีอาหาร
ปฏิบัติการเคมีอาหาร
เลือกเสรี 1
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด3วยตนเอง)

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน

8-9
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(1-1-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
20-21

-

จํานวนหนLวยกิต
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ชัน้ ปUที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

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

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
4322101
4322101

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
17

-

จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
-

3(2-2-5)
3(2-2-5)

-

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

5273302
5273302
5273502
-

18

-

จํานวนหนLวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด3วยตนเอง)

5273302
5273303
5273502
5273201
5273202

การแปรรูปอาหาร 1
ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
วิศวกรรมอาหารเบื้องต3น
หลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ
ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาทางอาหารและ
ผลิตภัณฑ
5273703 หลักการวิเคราะหอาหาร
5273704 ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
xxxxxxx เลือกเสรี 2
รวม

ชัน้ ปUที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5273101 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกัน
ความปลอดภัยของอาหาร
5273102 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน
5273103 สถิติและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข3อง
กับอุตสาหกรรมเกษตร
5273304 การแปรรูปอาหาร 2
5273305 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
5273503 ปฏิบัติการเฉพาะหนLวยทางวิศวกรรมอาหาร
5273801 การเตรียมฝtกประสบการณวิชาชีพด3าน
อุตสาหกรรมอาหาร
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด3วยตนเอง)
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ชัน้ ปUที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนLวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด3วย
ตนเอง)

5274802 การฝtกประสบการณวิชาชีพด3าน
อุตสาหกรรมอาหาร
5274803 สหกิจศึกษา
รวม

5(320)

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
5273801

6(16 สัปดาห)
5-6

-

หมายเหตุ
เลือกเรียน 1
รายวิชา

ชัน้ ปUที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5274901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
5274902 ปsญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
5274104 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
xxxxxxx รายวิชาเฉพาะด3านเลือก 1
xxxxxxx รายวิชาเฉพาะด3านเลือก 2
xxxxxxx รายวิชาเฉพาะด3านเลือก 3
xxxxxxx รายวิชาเฉพาะด3านเลือก 4
รวม

1(1-0-2)

วิชาที่ตอ3 ง
ศึกษากLอน
-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19

-

จํานวนหนLวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด3วยตนเอง)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- กลุLมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
จํานวนหนLวยกิต
2210101 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Development of Thai Language Skills
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการใช3ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย ในด3าน
การใช3คํา การผูกประโยค การใช3สํานวนโวหาร ระดับของภาษาเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟsงและการอLานอยLางมีวิจารณาญาณ การจับ
ประเด็น การยLอความ สรุปความ การตีความ การทําแผนภาพมโนทัศน การ
เขียนโครงเรื่อง การเขียนยLอหน3า การเขียนขยายความ การวิเคราะห วิจารณ
และวิพากษ ศิลปะการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of Thai language: word usage,
sentence structure, idioms, formal and informal language. Critical
reading and listening, main idea identification, summarization,
synopsis, interpretation, mind mapping, outline writing, paragraph
writing, passage expansion writing, analyzing, criticism, presentation
techniques.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
จํานวนหนLวยกิต
2310105 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Daily Life English Communication
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะในการใช3ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟsง
พูด อLาน เขียน และความรู3ทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารตามสถานการณใน
ชีวิตประจําวัน รวมถึงเข3าใจวัฒนธรรมในการใช3ภาษาของบุคคลจากวัฒนธรรม
ตLางๆได3
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing English proficiency in terms
of listening, speaking, reading, writing, as well as grammar for
purposive communication in daily life. Understanding language
used by natives of multiple cultures.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตLางๆ
จํานวนหนLวยกิต
2310106 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : English for Situational Communication
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะในการใช3ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟsง
พูด อLาน เขียน และความรู3ทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารตามสถานการณใน
สถานการณที่หลากหลายและซับซ3อนมากขึ้น รวมถึงสามารถนําความรู3ทาง
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ภาษาอังกฤษไปใช3เพื่อการแสวงหาความรู3เพิ่มเติมให3กับตนเองได3
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing English proficiency in terms of
listening, speaking, reading, writing, as well as grammar for
purposive communication in various situations. Being able to use
English for further self-studies.

- กลุLมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การรู3สารสนเทศ
2000112 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Information Literacy
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ บทบาท

จํานวนหนLวยกิต
2(2-0-4)

และผลกระทบของสารสนเทศตLอบุคคลและสังคม การกําหนดความต3องการ
สารสนเทศและแหลLงสารสนเทศการแสวงหาสารสนเทศ การกําหนดกลยุทธ
และเทคนิคการสืบค3นสารสนเทศ การประเมินและเลือกสารสนเทศ การเขียน
อ3างอิงและรายงานทางวิชาการ การแสวงหาและใช3สารสนเทศอยLางมีจริยธรรม
และเคารพกฎหมาย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Definition and importance of information.
Role and impact of technology on people and society. Identifying
information needs and information sources. Information seeking,
strategic and technical information retrieval. Evaluation and
selection of information references and academic reports.
Searching for and using information ethically and with respect for
laws.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน
2000110 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Ideal of Life and Self Development
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและความสําคัญของชีวิต กระบวนการ
เข3าใจตนเองและการพัฒนาจิต หลักการสร3างเสริมความรับผิดชอบตLอตนเอง
ผู3อื่นและสังคม อธิบายความคิดของตนเองและปรากฏการณทางสังคมได3อยLางมี
เหตุผล เข3าใจหลักการและทฤษฎีทางจริยธรรม การสร3างอุดมคติเพื่อการอยูL
รLวมกันในสังคม สามารถวิเคราะห และมีแนวทางแก3ปsญหาเชิงจริยธรรมในความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน

จํานวนหนLวยกิต
3(3-0-6)
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คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of life. Process of
self-understanding and mind development. Principles of
responsibility for self, others, and society. Using reasonable
explanation on self-thought and social phenomena. Understanding
principles and theories of morality. Creating an ideal for living in
society. Being able to analyze and solving problems through morality
especially in changing society and culture of globalization.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะชีวิต
จํานวนหนLวยกิต
1001201 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life Skills Development
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของทักษะใน
การดําเนินชีวิต ทักษะชีวิตกับการดํารงตนในสังคม การแสวงหาความรู3และการ
บริหารชีวิตอยLางมีคุณภาพ การเข3าใจตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว
บุคลิกภาพและมารยาทสังคม จิตสาธารณะตLอชุมชนและท3องถิ่น มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning, significance, and elements of life
skills, life skills for sustainability in society, knowledge seeking and
managing quality of life, self-understanding, mental health and
adjustment, personality, social and public etiquette, consciousness
towards community and locality, moral and ethical lifestyle.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีวิตกับดนตรี
จํานวนหนLวยกิต
2000105 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life and Music
2(2-0-4)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรู3พื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรีไทย
และดนตรีสากล คีตลักษณและคีตกวีที่สําคัญ การวิเคราะหเกี่ยวกับการฟsงและ
การศึกษาดนตรี ฝtกทักษะการฟsงดนตรี ศึกษาวิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับ
วรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธระหวLางดนตรีกับชีวิตของมนุษย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Fundamental knowledge of Thai and
occidental music elements including important forms and composers.
Practicing listening skills, analyzing and critiquing music literature,
relationship between music and life.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีวิตกับศิลปะ
จํานวนหนLวยกิต
2000106 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life and Art
2(2-0-4)
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คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรู3ความเข3าใจเกี่ยวกับศิลปะกับมนุษย
องคประกอบของงานศิลปะ ศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกในแตLละยุคสมัย
ตลอดจนวัฒนธรรมไทยและภูมิปsญญาท3องถิ่น และการเลือกคLาความงามทาง
ศิลปะ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Knowledge and understanding of arts and
humans, art components, Thai and western arts in different eras,
Thai culture, local wisdom related to arts, and choosing the value
of art aesthetics.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีวิตกับนาฏการ
จํานวนหนLวยกิต
2000107 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life and Drama
2(2-0-4)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและความสําคัญพื้นฐานความรู3 ความ
เข3าใจ วัฒนธรรมไทยและภูมิปsญญาพื้นบ3านด3านการแสดง ศิลปะการแสดงกับ
ชีวิตของมนุษยตั้งแตLอดีตจนถึงปsจจุบัน ความสัมพันธระหวLางศิลปะการแสดง
กับชีวิต ปลูกฝsงรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถนําไปประยุกตใช3ให3เปRนประโยชน
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สร3างจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
ศิลปะการแสดง
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of fundamental
knowledge and understanding of Thai culture and local wisdom
related to performing art. Performing art from past to present.
Relationship between performing art and life. Cultivating of
aesthetic appreciation in daily life. Creating awareness, conservation
and development of performing arts.

- กลุLมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ความเปRนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
2000121 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Citizenship and Law for Daily Life
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดและหลักการพื้นฐานของความเปRนพลเมือง
จิตสํานึก สิทธิหน3าที่ ความรับผิดชอบ จิตอาสา สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน การ
ปกปwองผลประโยชนสาธารณะ ผลประโยชนทับซ3อนและการปwองกันการทุจริต
กฎหมายชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข3องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง
กฎหมายอาญา กฎหมายเพLงและกฎหมายพาณิชย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concept of citizenship, consciousness,
rights, responsibilities, public mindedness, participation and,
roles of Thai citizens. Human rights and community rights,

จํานวนหนLวยกิต
3(3-0-6)
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protection of public interest. Conflicts of interest and corruption
prevention. Knowledge of laws used in daily life in connection
with Constitutional Law, Administrative Law, Criminal Law, and
Civil and Commercial Law.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : วิถีโลกและวิถีไทย
จํานวนหนLวยกิต
2000122 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Global and Thai Ways of Living
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคม
โลกยุคใหมL การจัดระเบียบโลก การรวมกลุLมความสัมพันธและการสร3างความ
รLวมมือกับประชาคมอาเซียน ปsญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ของสังคมโลกยุคใหมL พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย
ลักษณะพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปsญญาท3องถิ่น และ
แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร3างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจใน
ความเปRนไทย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Modern world society related to social,
economic, and political development. Specific topics including
world order, relationship integration, and cooperation with ASEAN
countries. Social, political, economic, and cultural problems in
modern world. Development of Thailand in economic, social, and
political aspects. Basic features of Thai society, culture, tradition,
local wisdom, sufficiency economy philosophy, raising social
awareness, and taking pride in Thainess.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีวิตในโลกสมัยใหมL
จํานวนหนLวยกิต
2000124 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life in Modern World
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคมโลกอันสLงผลตLอ
การดําเนินชีวิตของมนุษยในแงLมุมตLาง ๆ ทั้งในด3านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมือง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และด3านอื่นๆ แนวทางการใช3ชีวิตอยLางรู3เทLา
ทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภัยตLางๆ จากคน สังคมและสิ่งแวดล3อมในปsจจุบัน
และอนาคต
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Important changes in global society
affecting the lifestyles of people in various aspects including
economy, society, culture, politics, science, technology, and other
aspects, ways for adapting to changes including caused by humans,
society, and environment at present and future disasters.
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- กลุLมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
จํานวนหนLวยกิต
4000111 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Science and Technology for Life and Society
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการ และ
ความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบที่มี
ตLอมนุษย สังคม และสิ่งแวดล3อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและแนวทางปwองกัน
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร และกฎหมายที่เกี่ยวข3องกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning, importance, development and
relationship of science and technology. Role of science and
technology in everyday life based on sufficiency economy
philosophy. Effects on humans both socially and environmentally,
natural disasters and prevention thereof, science communication,
and laws related to science and technology.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การคิดและการแก3ปsญหา
จํานวนหนLวยกิต
4000112 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Thinking and Problem Solving
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : รูปแบบและประเภทของการคิด กระบวนการคิดและ
การพัฒนาการคิด กระบวนการใช3เหตุผลและการสื่อสารเชิงตรรกศาสตร
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน การเสริมสร3างทักษะเชิงคณิตศาสตร การแสวงหา
ความรู3และการวิเคราะหข3อมูลเพื่อการตัดสินใจ การประยุกตใช3กระบวนการ
ตัดสินใจกับการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Patterns and types of thinking, processes
and enhancements of thinking, processes of logical reasoning,
mathematics for daily life, enhancing essential mathematical skills,
processes of problem solving, information seeking, data
manipulation and data analysis for problem solving and decision
making, problem solving and decision making based on sound
morals.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู3
จํานวนหนLวยกิต
4000113 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Information Technology for Learning
2(2-0-4)
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : ความรู3เบื้ อ งต3 น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร ฮารดแวร
ซอฟตแวร บุคลากรและกระบวนการ ข3อมูลและสารสนเทศ ระบบเครือขLายและ
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อิ น เทอรเน็ ต บริ การออนไลนและสั งคมออนไลน บริ การแบบคลาวด การใช3
เทคโนโลยีสารสนเทศอยLางรู3เทLาทัน การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
ทรัพยสินทางปsญญา กฎหมายและจริยธรรม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Patterns and types of thinking, processes
and enhancements of thinking, processes of logical reasoning,
mathematics for daily life, enhancing essential mathematical skills,
processes of problem solving, information seeking, data
manipulation and data analysis for problem solving and decision
making, problem solving and decision making based on sound
morals.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การสร3างเสริมสุขภาพแบบองครวม
จํานวนหนLวยกิต
4000114 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Holistic Health Promotion
2(2-0-4)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสร3างเสริมสุขภาพ
แบบองครวม องคประกอบของสุขภาพและปsจจัยที่มีผลตLอสุขภาพ การสร3าง
เสริมสุขภาพรLางกาย การสร3างเสริมสุขภาพจิตใจและการจัดการความเครียด
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อ
สุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต3น หลักการใช3ยาเบื้องต3น เพศศึกษาการดูแลสุข
ภาวะแหLงตนและปฏิบัติตนในการสร3างเสริมสุขภาพ และการฝtกปฏิบัติที่
เกี่ยวข3องกับเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concepts of health and holistic health
promotion, components of health and factors affecting health,
physical health promotion, mental health promotion and stress
management, food and nutrition for health, exercise and recreation
for health, first aid, basic concept of drugs, sex education, health
care and practices in health promotion, and practicum.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
จํานวนหนLวยกิต
1001202 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Exercise for Health
2(2-0-4)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประโยชน ขั้นตอนของการออกกําลังกาย สรีรวิทยา
การออกกําลังกายพื้นฐาน ชนิดและกิจกรรมของการออกกําลังกาย สารอาหาร
กับการออกกําลังกาย การทดสอบสมรรถภาพด3วยตนเอง ข3อควรระวังในการ
ออกกําลังกาย การบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการปฐมพยาบาล
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Benefits, steps of exercises, basic exercise
physiology. Types of exercises and activities. Nutrition and physical
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activities, self testing of physical fitness, cautions in exercising,
injuries from exercise and first aid processes.
หมวดวิชาเฉพาะด3าน

- กลุLมวิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
จํานวนหนLวยกิต
2312704 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : English for Science
3(3-0-6)
คํา อธิบ ายรายวิช าภาษาไทย : ศึกษาและฝtกทักษะการใช3ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ สารในงานวิ ท ยาศาสตร จากสื่ อ สิ่ งพิ ม พ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส สื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ บทความทางวิทยาศาสตร คูLมือการใช3เครื่องมือ การใช3อุปกรณ
ฝt ก การใช3 พ จนานุ ก รมเพื่ อ การอL า นฝt ก ทั ก ษะในการอL า น บั น ทึ ก สรุ ป ความ
ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนําเสนอด3วยวาจาและลายลักษณอักษร โดย
เน3นกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Study and practice English for
communication skill from print media, electronic media,
advertising media, and scientific paper. Instrument manual. Using
dictionary for practice reading, note, summary, interpretation and
giving details skills. Oral presentation and writing reports.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวนหนLวยกิต
2313709 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : English for Agro-Industry
3(3-0-6)
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 2312704 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ศึกษาคําศัพทเฉพาะด3าน โครงสร3างตามหน3าที่ของ
ภาษาที่ เกี่ ย วข3 องกั บ อุ ต สาหกรรมเกษตรโดยเน3 น ทั ก ษะการอL าน การเขี ย น
รายงาน การฟsง และการสื่อสาร เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ และการวิจัย
ทางด3านอุตสาหกรรมเกษตร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Study of specific vocabularies. Structure
of English related to Agro-industry especially reading, writing,
listening and communication skills for Academic presentation and
research in Agro-industry.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ฟZสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวนหนLวยกิต
4211307 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Physics for Agro-Industry
3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหนLงในหนึ่งและสอง
มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุนสมบัติของของแข็ง ของเหลว ความร3อน การถLาย
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รหัสวิชา
4221104

รหัสวิชา
4221112

โอนความร3อน แสง เสียง หนLวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตLางระนาบ
สมดุล สมการการเคลื่อนที่จุดศูนยถLวง โมเมนตัมเชิงเส3น โมเมนตัมเชิงมุม งาน
พลังงาน กําลัง พลังงานนิวเคลียร ปฏิบัติการทดลองให3สอดคล3องกับวิชาฟZสิกส
สําหรับอุตสาหกรรมเกษตร อยLางน3อย 10 การทดลอง
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Motion in one and two dimensions,
rotational motion, properties of solids, fluid, heat and heat
transfer, light, sound, unit and accuracy measurement and
accuracy of physics quantities, scalar and vector, force and
momentum, work and energy and nuclear. Experiments dealing
with the topics of Physics for Physics for Agro-Industry at least 10
experiments.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Chemistry for Agro-Industry
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักเคมีเบื้องต3น ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี
สมบัติของแก•ส ของเหลว และของแข็ง สารละลายและความเข3มข3น อัตราการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี สมดุ ล เคมี กรด-เบส สารเคมี แ ละความปลอดภั ย ใน
ห3องปฏิบัติการทางเคมี การใช3อุปกรณเครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล3อง
กับทฤษฏี
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to Chemistry, stoichiometry,
chemical bonding, gas liquid and solid properties, solution and
the concentration, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid –
base, chemical and laboratory safety, the use of basic equipment
and experiments related to the theory.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Organic Chemistry for Agro-Industry
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 4221104 เคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
คําอธิบ ายรายวิชาภาษาไทย : ความรู3เบื้องต3นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี
ชนิ ด และกลไกของปฏิ กิ ริ ย าเคมี อิ น ทรี ย การจํ า แนกและการเรี ย กชื่ อ
สารอินทรีย ศึกษาโครงสร3าง สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอะลิฟาติก
อะโรมาติก สารอินทรียที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและซัลเฟอรเปRน
องคประกอบ และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิ ก ปฏิ บั ติ การให3 ส อดคล3 องกั บ
เนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to organic chemistry,
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รหัสวิชา
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stereochemistry, types of chemical reaction, reaction mechanism,
classification and nomenclature of organic compounds, physical
properties, preparation and chemical reaction of aliphatic and
aromatic compound and organic compounds containing oxygen,
nitrogen, sulphur and phosphorus, and heterocyclic compounds.
Laboratory related to the content.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เคมีเชิงฟZสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Physical Chemistry for Agro-Industry
คํา อธิ บ ายรายวิช าภาษาไทย : สมบั ติ ของก• าซและทฤษฎี จลนของโมเลกุ ล กฎ
ของวัฎภาคและสมดุลวัฎภาค อุณหพลศาสตรและกฎตLางๆ สมบัติอุณหพล
ศาสตรของสารละลาย อุณหพลศาสตรเซลลไฟฟwาเคมี และปฏิบัติการตาม
เนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Gas property and kinetic theory, rule of
phase and phase equilibrium, thermodynamic theory and rule,
thermodynamic property of solution, thermodynamic
electrochemistry and experiments.
ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Biological Chemistry for Agro-Industry
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 4221104 เคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : องคประกอบของเซลลชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ลิ
ปZ ด กรดอะมิ โนและโปรตี น เอนไซม กรดนิ ว คลี อิ ก เมตาบอลิ ซึ ม และการ
ควบคุ มเมตาบอลิ ซึมของชี วโมเลกุ ลเหลLานี้ เทคนิ คการทํ าสารชีวโมเลกุ ลให3
บริสุทธิ์และปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Composition of biomolecular cells,
carbohydrates, lipids, amino acid and proteins, enzymes, nucleic
acid, metabolism and metabolic regulation of these biomolecules,
purification techniques of biomolecules and laboratory practice
for chemical properties testing of biomolecules.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เคมีวิเคราะห 1
จํานวนหนLวยกิต
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Analytical Chemistry I
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การเลือกวิธีการวิเคราะห การสุLมตัวอยLางและการ
เตรียมตัวอยLางสําหรับการวิเคราะห การวิเคราะหข3อมูลโดยอาศัยหลักทางสถิติ
การวิเคราะหเชิงน้ําหนักด3วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะหเชิงปริมาตร
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ด3วยเทคนิคการไทเทรตแบบตLางๆ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of chemical analysis including
qualitative and quantitative. Stoichiometry for chemical analysis.
Quantitative analysis by precipitation method. Volumetric analysis
by titration techniques; such as Acid-Base titrations, complexation
and Precipitation Titrations.
ชื่อวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
จํานวนหนLวยกิต
1(0-2-1)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Analytical ChemistryI Laboratory
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการที่สอดคล3องกับรายวิชาเคมีวิเคราะห 1
คํา อธิบ ายรายวิช าภาษาอังกฤษ : Experiments dealing with the topics of
Physics for Analytical ChemistryI Laboratory.
ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีววิทยาสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Biologyfor Agro-Industry
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ
พลังงานในสิ่งมีชีวิต การสังเคราะหด3วยแสง การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
ความหลากหลายของสิ่ งมี ชี วิ ต ระบบการทํ า งานของสิ่ งมี ชี วิ ต และชี วิ ต กั บ
สภาพแวดล3อม ปฏิบัติการเรื่องสารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต การใช3กล3อง
จุลทรรศน เซลลและการแบLงเซลลเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การจําแนกสิ่งมีชีวิต
การแลกเปลี่ยนสาร การสังเคราะหด3วยแสง การหายใจ การทํางานของระบบ
ตLางๆในสัตว ฮอรโมนพืช และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Chemical compounds in organisms, cells
and tissues. Energy in organisms. Photosynthesis Reproduction and
growth. Diversity Mechanism system of organism and living with
environment. Practicals about Chemical compounds in organisms,
Using microscope. Cell and tissue diversion. Reproduction
Classification of organisms membrane transport. Photosynthesis
Respiration. Systems in animals phytohormone and natural
resource management.
ชื่อวิชาภาษาไทย : แคลคูลัส 1
จํานวนหนLวยกิต
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Calculus 1
คํา อธิบ ายรายวิช าภาษาไทย : ลิมิตและความตLอเนื่องของฟsงกชัน อนุพันธของ
ฟs งกชั น พี ช คณิ ต และฟs งกชั น อดิ ศัย หลั ก เกณฑโลปU ต าล ปริพั น ธของฟs งกชั น
พีชคณิตและฟsงกชันอดิศัย การประยุกตของอนุพันธและปริพันธ
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คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Limits and continuity of functions,
derivatives of algebra functions and derivatives of transcendental
functions, l’ Hospital’s rule, integrals of algebra functions and
integrals of transcendental functions, application of derivatives
and application of integration.
ชื่อวิชาภาษาไทย : ความนLาจะเปRนและสถิติเบื้องต3น
จํานวนหนLวยกิต
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to Probability and Statistics
คําอธิบายรายวิช าภาษาไทย : แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความนLาจะเปRน การแจก
แจงความนL า จะเปR น การแจกแจงแบบสุL ม การประมาณคL า ชL ว งแหL งความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย คLา
สหสัมพันธ การทดสอบไคสแควร สถิติไมLอิงพารามิเตอร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to probability, probability
distribution, random distribution, estimation, interval of confidence,
hypothesis testing, analysis of variance, regression, correlation, chisquare test, nonparametric statistics.
ชื่อวิชาภาษาไทย : จุลชีววิทยา
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Microbiology
คํา อธิบ ายรายวิช าภาษาไทย : ความรู3พื้น ฐานจุล ชีววิทยา การจําแนกประเภท
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สําคัญ การเจริญเติบโต พันธุศาสตร การ
ควบคุมและการจําแนกแบคทีเรียเห็ดรา ยีสต สาหรLาย โปรโตซัว จุลชีววิทยา
ทางอาหาร น้ํ า ดิ น อากาศ อุ ตสาหกรรม การสุ ขาภิ บ าล โรคติ ด ตL อและภู มิ
ต3านทาน เทคนิคพื้ นฐานและเครื่องมือในห3องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิค
ประยุกตในงานจุลชีววิทยา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Basic knowledge of Microbiology.
Classification of morphology. Physiology. Significance of properties
Growth Genetic Control and classification of bacteria, Fungi, yeast,
algae, protozoa. Food microbiology. Water soil air industry
Sanitation Infective disease and immunity. Basic techniques and
instruments for microbiology laboratory. Apply techniques for
microbiology.

- กลุLมวิชาเฉพาะด3านบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต3น
5271301 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to Food Science and Technology

จํานวนหนLวยกิต
2(1-2-3)
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คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความสําคัญพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร แหลLงอาหารและความต3องการอาหารของมนุษยสาเหตุการเสื่อม
เสียของอาหาร หลักพื้นฐานของการแปรรูป ภาชนะบรรจุ การพัฒนาผลิตภัณฑ
จุลชีววิทยาทางอาหารการควบคุมคุณภาพอาหาร กฎหมายอาหาร การ
สุขาภิบาลอาหาร ศาสตรที่เกี่ยวข3องกับวิทยาศาสตรการอาหาร ลักษณะงาน
ทางอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล3องกับเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The principles of importance of food
science and technology. Food supply and demand for human.
Causesof food deterioration. The principles of food processing,
packaging, product development, foodmicrobiology. Food quality
control, Food sanitation and laws. The science related to food
science. Thescope of occupation in food processing industry.
Laboratory related to the contents.
ชื่อวิชาภาษาไทย : อาหารและโภชนาการ
จํานวนหนLวยกิต
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food and Nutrition
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : ความหมายและความสํ า คั ญ ของโภชนาการ
สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร การยLอยและการดูดซึมสารอาหารคุณคLา
ทางโภชนาการของสารอาหารและน้ํา พลังงานและปฏิสัมพันธระหวLางพลังงาน
และสารอาหารการประเมินภาวะทางโภชนาการ ปsญหาทางโภชนาการ แนว
ทางการบริโภคอาหารสําหรับแตLละวัยการคํานวณคุณคLาทางอาหาร โภชนาการ
กั บ การออกกํ า ลั ง กาย ข3 อ กํ า หนดสารอาหารที่ ค วรได3 รั บ ประจํ า วั น ฉลาก
โภชนาการและการได3มาซึ่งฉลากโภชนาการ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The meaning and importance of
nutrition. Physiology of the gastrointestinal system. Digestion
andabsorption of nutrients. Nutritional value of food and water.
Energy and the interaction between energyand nutrients.
Evaluation of nutritional status. Nutritional problems. Dietary
guidelines for each age.Calculate the nutritional value. Nutrition
and exercise. Terms of nutrients that should be routine.Nutrition
label and the acquisition of the nutrition label.
ชื่อวิชาภาษาไทย : การอLานแบบและการเขียนแบบเบื้องต3น
จํานวนหนLวยกิต
1(1-1-1)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Basic Reading and Drawing
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : เครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบเทคนิคการ
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เขียนแบบเบื้องต3นการสร3างรูปเรขาคณิต การกําหนดขนาด ภาพฉาย ภาพ 3
มิติ สัญลักษณที่ใช3ในงานเขียนแบบ ระบบทLอ และปฏิบัติการที่สอดคล3องกับ
ทฤษฎี
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Equipment and instruments for drawing.
Basic techniques in drawing. Creating the geometries. Indicating
projection size. Three-dimension objects. Drawing symbols. Pipe
systems. Laboratory related to the contents.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เคมีอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Chemistry
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : โครงสร3า งและสมบั ติ ท างเคมี ขององคประกอบ
อาหารปฏิกิริยาและปsจจัยที่มีผลตLอการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกLอนและระหวLาง
การแปรรูป ตลอดจนการเก็บรักษา อันตรายทางเคมี
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Structure and chemical properties of
food. Reaction and factors that effect to chemical properties
during processing and storage. Chemical hazards.
ชื่อวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการเคมีอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
1(0-2-1)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Chemistry Laboratory
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการใช3เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการตรวจสอบ
ทางเคมีขององคประกอบอาหาร การตรวจสอบทางเคมีของการเปลี่ยนแปลง
ระหวLางการแปรรูปและการเก็บรักษา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The principles of basic laboratory
instruments. Chemical analysis for food compositions during
processing and storage.
ชื่อวิชาภาษาไทย : หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันความปลอดภัย
จํานวนหนLวยกิต
ของอาหาร
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of Quality Control and Safety
Assurance of Food
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความสําคัญของการควบคุมและการประกันคุณภาพ
ของอาหาร หลักการควบคุ มคุณ ภาพและการประกั นคุ ณ ภาพปs จจัย คุณ ภาพ
การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอาหารระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพ สถิ ติในการควบคุ ม
คุณภาพ การใช3ป ระสาทสั มผัสในการควบคุ มคุณ ภาพอาหาร ปฏิ บัติการการ
ควบคุมคุณภาพอาหารที่เน3นการตรวจวิเคราะหและประเมินคุณภาพอาหารโดย
ใช3วิธีทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส และการใช3สถิติในการประเมินผล
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คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Significance of quality control and
assurance of food quality. The principles of quality control and
quality assurance. Factors of quality. Measurements of food
quality. Quality control system. Statistical quality control. Sensory
evaluation for food quality control. Food quality control
laboratory focusing on the analysis and evaluation of food quality
by physical, chemical, sensory and statistical evaluation.
ชื่อวิชาภาษาไทย การสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข3อง
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food laws and sanitation
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความสําคัญของกฎหมายและมาตรฐานอาหาร
องคกรที่เกี่ยวข3อง กฎหมายและมาตรฐานอาหารของไทยและตLางประเทศ
ข3อบังคับที่จําเปRนในการผลิตและจําหนLายอาหารทั้งในและตLางประเทศ
ข3อบังคับที่เกี่ยวข3องกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ หลักปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตอาหารและการจัดการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หลักการ
จัดการน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล3องกับ
เนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The significance of food laws and
regulations. Related organizations. Food Laws and regulations in
Thailand and other countries. The regulation of food nutrition and
label. Good Manufacturing Practices and Food industry sanitation.
The principle of waste water treatment. Laboratory related to the
contents.
: สถิติและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข3องกับ
ชื่อวิชาภาษาไทย
จํานวนหนLวยกิต
อุตสาหกรรมเกษตร
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Statistics and Experimental Design in Agro-Industry
คําอธิบ ายรายวิชาภาษาไทย : พื้นฐานสถิติและการวิเคราะหสถิติที่เกี่ยวข3องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร ทฤษฎีเบื้องต3นของการออกแบบการทดลอง การวางแผน
การทดลอง การแปลผลและการประยุกตใช3ข3อมูล และการวิเคราะหข3อมูลโดย
ใช3โปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Basic of Statistic and analysis in AgroIndustry. Experimental Design Theory. The interpretation and
application of data. Analysis data by program.
ชื่อวิชาภาษาไทย : หลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ
จํานวนหนLวยกิต
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5273201 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of Food Microbiology and Products
3(3-0-6)
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 4322101 จุลชีววิทยา
คําอธิบ ายรายวิช าภาษาไทย : ชนิดและความสําคัญ ของจุลินทรียที่เกี่ยวข3องกับ
อาหาร จุลินทรียที่ใช3ในกระบวนการผลิตอาหารและการถนอมอาหาร จุลินทรีย
ที่ทําให3อาหารเสื่อมเสีย แหลLงที่มาของการปนเป•‘อน ผลของกรรมวิธีการผลิตตLอ
จุ ลิ น ทรี ย จุ ลิ น ทรี ย ที่ ทํ าให3 เกิ ด โรคอาหารเปR น พิ ษ มาตรฐานและการตรวจ
วิเคราะหจุลินทรียในอาหารประเภทตLางๆ จุลินทรียที่มีประโยชนตLอสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Type and significance of food
microorganisms. Microbiology in food manufacture and food
preservation. Microbiology of food spoilage. Sources of food
contamination. The effect of food processing on the
microorganisms. Pathogenic microorganisms in food. Standards and
analysis. Microorganisms beneficial to human health.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ
จํานวนหนLวยกิต
5273202 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Principlesof Food Microbiologyand Products
1(0-2-1)
Laboratory
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 4322101 จุลชีววิทยา
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการการปฏิบัติทางจุลชีววิทยาทางอาหาร การ
เก็บและเตรียมตัวอยLางด3วยเทคนิคปลอดเชื้อ การตรวจวิเคราะหจุลินทรียใน
อาหารประเภทตLางๆ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of Food Microbiology.
Sampling and preparation sample with aseptic technique.
Microbial examination in food products.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การแปรรูปอาหาร 1
จํานวนหนLวยกิต
5273302 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Processing I
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรู3เบื้องต3นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบอาหาร การเตรียมวัตถุดิบอาหารสําหรับการแปรรูป
การถนอมและการแปรรูปโดยการพาสเจอรไรซ การสเตอริไลส การแชLเย็น การ
แชL แ ข็ ง การทํ า แห3 ง การเอ็ ก ซทรู ชั่ น ปs จ จั ย ด3 า นการแปรรู ป ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตL อ
คุณภาพอาหาร ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปอาหาร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to the food processing
industry; general characteristics of raw food materials; preparation
of raw food material for processing; food preservation and
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processing by pasteurization, sterilization, chilling, freezing,
dehydration, extrusion; processing factors affecting food quality;
field trips to processing plants are included.
ชื่อวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Processing I Laboratory
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบอาหารสําหรับการแปรรูป
การถนอมและการแปรรูปอาหารโดยการพาสเจอรไรซ การสเตอริไลส การแชL
เย็น การแชLแข็ง การทําแห3ง การเอ็กซทรูชั่น
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Laboratory in preparation of raw food
material for processing; food preservation and processing by
pasteurization, sterilization, chilling, freezing, dehydration,
extrusion.
ชื่อวิชาภาษาไทย : การแปรรูปอาหาร 2
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Processing II
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 5273302 การแปรรูปอาหาร 1
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การถนอมและการแปรรูปโดยการหมัก การแยกทาง
กล การฉายรังสี การใช3วัตถุเจือปนและสารเคมีในอาหาร เทคโนโลยีเกิดใหมL
อื่นๆ ปsจจัยด3านการแปรรูปที่มีอิทธิพลตLอคุณภาพอาหารการออกแบบโรงงาน
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับการแปรรูปอาหาร ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปอาหาร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Food preservation and processing by
fermentation, mechanical separation, radiation, food additive and
chemical preservation, other emerging technologies; processing
factors affecting food quality; plant design; clean technology for
food processing; field trips to processing plants are included.
ชื่อวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Processing II Laboratory
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 5273302 การแปรรูปอาหาร 1
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการถนอมและการแปรรูปอาหารโดยการหมัก
การแยกทางกล การฉายรังสี การใช3สารเคมี และเทคโนโลยีเกิดใหมLอื่นๆ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Laboratory in food preservation and
processing by fermentation, mechanical separation, radiation, use
of chemical additives and other emerging technologies.
ชื่อวิชาภาษาไทย : วิศวกรรมอาหารเบื้องต3น

จํานวนหนLวยกิต
1(0-2-1)

จํานวนหนLวยกิต
3(3-0-6)

จํานวนหนLวยกิต
1(0-2-1)

จํานวนหนLวยกิต
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2(1-2-3)
5273502 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Basic Food Engineering
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักพื้นฐานที่ใช3ในการคํานวณทางวิศวกรรม
หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและพลังงานอุณหพลศาสตร การถLาย
โอนความร3อน และมวลสาร กลศาสตรของไหล ปฏิบัติการที่เกี่ยวข3องกับ
ทฤษฎี
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The principle of calculation in
engineering. The principle of mass balance and thermodynamic,
heat and mass transfer.Fluid mechanics. Laboratory related to
the contents.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการเฉพาะหนLวยทางวิศวกรรมอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
5273503 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Unit Operation in Food Engineering
2(1-2-3)
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 5273502 วิศวกรรมอาหารเบื้องต3น
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมในกระบวนการ
แปรรูปอาหาร เครื่องมือที่เกี่ยวข3องกับการแปรรูปอาหารและการปฏิบัติทาง
วิศวกรรมอาหาร การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การกรอง การสกัด การกลั่น
การตกผลึก
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Theories and principle of food
engineering. Related instruments in food processing
andengineering.Sedimentation,centrifuge,filtration,extraction,distil
lation, crystallization.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : หลักการวิเคราะหอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
5273703 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of Food Analysis
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการและเทคนิคการวิเคราะหอาหารโดยวิธีทาง
เคมี การสุLมตัวอยLาง และเตรียมตัวอยLางอาหารเพื่อการวิเคราะห การเตรียม
สารละลาย การใช3เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห การวิเคราะหองคประกอบ
ทางเคมีของอาหาร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The principle and techniques of food
analysis. Sampling techniques and food sample preparation.
Solution preparation. Analysis of Chemical composition in food
products using basic instruments.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
5273704 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Analysis Laboratory
1(0-2-1)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ปฏิบัติการเตรียมตัวอยLาง การเตรียมสารละลายใน
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การวิเคราะห การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหาร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Food sample preparation laboratory.
Solution preparation techniques. Analysis of chemical composition
in food products.
ชื่อวิชาภาษาไทย : การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Sensory Evaluation of Food Quality
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : หลั ก การของการประเมิ น ทางประสาทสั ม ผั ส ที่
เกี่ยวกับทฤษฎี สรีรวิทยาและจิตวิทยาทางประสาทสัมผัส ปsจจัยที่มีผลตLอการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั มผั ส วิ ธีการทดสอบทางประสาทสั มผัส และ
เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ สํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพอาหารทางประสาทสั ม ผั ส
เทคนิคการทดสอบผู3บริโภคทางประสาทสัมผัส รวมถึงการฝtกปฏิบัติการ การ
วิเคราะหข3อมูลและการแปลผลทางสถิติ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of sensory evaluation including
theory, sensory physiology and psychology, factors affecting
sensory evaluation, sensory testing methods and statistical tools
for evaluation of all sensory aspects of food, consumer sensory
testing techniques, Includes laboratory exercises, statistical
analysis and interpretation of sensory data.
ชื่อวิชาภาษาไทย : สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
1(1-0-2)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Seminar in Food Science and Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การนําเสนอรายงานเปRนรายบุคคล โดยศึกษาและ
ค3นคว3าข3อมูล/ปsญหาทางด3านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การสืบค3น
เอกสารเพื่อการตีความในเชิงวิชาการและวิเคราะหข3อมูลเพื่อทั้งการนําเสนอ
และการเขียนรายงาน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Individual presentation and research
based on food science and technology. Searchableness for
interpretation of academic papers and analyzation the data for
both oral presentation and reporting.
ชื่อวิชาภาษาไทย : ปsญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Special Problems in Food Science and
Technology
คําอธิบ ายรายวิช าภาษาไทย : ทํางานวิจัยเชิงทดลองตามโจทยที่ สนใจทางด3าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยใช3สืบค3นข3อมูลการวิจัยจากวารสาร
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และรายงานการวิจั ย โดยใช3 ห ลั กการตั้ งปs ญ หาและสมมติ ฐ านการวิ จั ย การ
วางแผนการทดลอง การดํ า เนิ น การทดลอง รวบรวมและวิ เคราะหข3 อ มู ล
วิ จ ารณและสรุ ป ผลการทดลอง รวมทั้ งการเขี ย นรายงานและการนํ า เสนอ
ผลการวิจัยแบบวาจาหรือจัดนิทรรศการ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Experimental research on problems of
interest in food science and technology. Using research journals
and research reports. Base onthe principals of problem and
hypothesis, experimental design, experiments, collection and data
analysis.

กลุมL วิชาเฉพาะด3านเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : คอมพิวเตอรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวนหนLวยกิต
5273306 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Computer for Agro-Industry
3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือขLายคอมพิวเตอร
และฐานข3 อมู ล การประมวลผลข3 อ มู ล การสื่ อ สารข3 อมู ล ความปลอดภั ย ใน
ระบบคอมพิวเตอร การนําเสนอโดยใช3เทคโนโลยีสารสนเทศการสืบค3นข3อมูล
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฝtกปฏิบัติการใช3โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิเคราะหการแก3ปsญหาทางด3านวิทยาศาสตรในสาขาที่เรียน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Basic knowledge in computer system and
database. Computing data. Security in computer system.
Presenting using information technology. Searching information in
science and technology. Using selected programs to analyze and
solve the scientific problems.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การวิเคราะหจุลินทรียในอาหารอยLางรวดเร็วและอัตโนมัติ จํานวนหนLวยกิต
5274203 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Rapid Methods and Automation in Food
3(2-2-5)
Microbiology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการเบื้องต3นของการพัฒนาการทดสอบ
จุลินทรียในอาหารอยLางรวดเร็วและอัตโนมัติ วิทยาการสมัยใหมLในการ
วิเคราะหปริมาณและชนิดของจุลินทรีย เทคโนโลยีที่ใช3ในการพัฒนาชุดทดสอบ
ทางชีวเคมี การทดสอบเมตาโบไลทการทดสอบด3วยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
การประยุกตใช3คณิตศาสตรในการนับและจําแนกชนิดจุลินทรียการใช3วิธี
รวดเร็วในงานด3านความปลอดภัยของอาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล3องกับ
เนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concepts of rapid methods and
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automation in food microbiology. Recent technological advances
in microbial enumeration and identification. Technology in rapid
test kit development, biochemical test kits, metabolite testing,
molecular biology techniques. Applications of mathematical
analysis in microbial enumeration and identification. Rapid
methods in food safety programs. Laboratory related to the
contents.
ชื่อวิชาภาษาไทย : การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
3 (2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Product Development
คํา อธิบ ายรายวิช าภาษาไทย : หลักการพั ฒ นาผลิตภัณฑอาหาร ขั้นตอนที่ใช3ใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมLที่เน3นการสร3างสูตรอาหาร การผลิต
ระดับระดับห3องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพและการศึกษาความเปRนไปได3
ทางการค3 า การประยุ ก ตใช3 เ ทคนิ ค การวิ เ คราะหทางประสาทสั ม ผั ส ฝt ก
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารตามขั้นตอน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of food product development;
steps used in a new product-developing process: formulation, labscale production, quality control, and commercial feasibility study;
application of sensory analysis techniques; practical exercises.
ชื่อวิชาภาษาไทย : การวางแผนและการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนหนLวยกิต
อาหาร
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Planning and Management Administration
Food Industry Plant
คํา อธิบ ายรายวิ ช าภาษาไทย : ระบบการผลิต การพยากรณความต3องการและ
กําหนดปsจจัยการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนกําลังการผลิต
การควบคุมต3นทุนการผลิต การจัดและบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การออกแบบเครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ และการควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาอุปสงค อุปทานในเชิงผลิตภัณฑอาหาร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Production system. Predication and
production factors in food industry. Production capacity planning.
Cost production control Management system in food industry.
Machine design and control in food industry. Demand and supply
on food products.
ชื่อวิชาภาษาไทย : การบําบัดและการใช3ประโยชนจากเศษเหลือทาง
จํานวนหนLวยกิต

45
5274309

รหัสวิชา
5274310

รหัสวิชา
5274311

การเกษตร
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Waste Treatment and Utilization
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : ความหมายและความสํ าคั ญ ของเศษเหลื อทาง
การเกษตร การบําบัดและการกําจัดของเสีย การนําเศษเหลือทางการเกษตรมา
ใช3ประโยชนในแงLของอุตสาหกรรม การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต วัสดุอุปกรณ
ที่ใช3ในการแปรรูปเศษเหลือทางการเกษตร ปฏิบัติการที่สอดคล3องกับเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and significance on waste in
agricultural processing. Waste treatment and disposal. The
advantages of agricultural waste on industry. Production
improvements. Equipments used in waste treatments. Laboratory
related to the topics.
ชื่อวิชาภาษาไทย : การบรรจุภัณฑอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Packaging
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หน3าที่และความสําคัญของภาชนะบรรจุ ความหมาย
และระบบของการบรรจุ ประเภทของบรรจุ ภั ณ ฑและคุ ณ สมบั ติ ท างด3 า น
กายภาพและเคมี หลั ก การพิ จ ารณาเลื อ กใช3 บ รรจุ ภั ณ ฑให3 เ หมาะสมกั บ
ผลิตภัณฑ วิธีการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑอาหารประเภทตLางๆ
วิธีการบรรจุ และเครื่องมื อที่ ใช3 ในการบรรจุ ภั ณ ฑอาหาร ระเบี ย บ กฎเกณฑ
รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ปฏิบัติการบรรจุอาหาร
ด3วยวิธีการตLางๆ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Function and significance of package.
Meaning and system of package. Type of package and physical
and chemical properties. Selection used to optimum the product
packaging. Methods of test packaging materials and food
packaging. Packaging methods and tools used in food packaging.
Regulations, laws and standards relating to packaging area.
ชื่อวิชาภาษาไทย : หัวข3อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
จํานวนหนLวยกิต
อาหาร
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Special Topics in Food Science and Technology
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : การศึ ก ษาหั ว ข3 อที่ นL าสนใจโดยเน3 น ความรู3 แ ละ
ความก3 า วหน3 าในเชิ งวิ ท ยาการด3 า นวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ก ารอาหาร
การศึกษาภูมิปsญญาท3องถิ่นที่เกี่ยวข3องกับการผลิตอาหาร โดยเปลี่ยนหัวข3อไป
ตามความก3าวหน3าของเทคโนโลยีและความเหมาะสมของการประยุกตใช3หรือ
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ตามความสนใจของอาจารยและนักศึกษา ปฏิบัติการที่สอดคล3องกับเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Study in topic of interest focusing on
knowledge and advancement in food science and technology.
Study in local wisdom related to food production. Studying topics
could be according to progression of technology and suitability of
application or the interest of lecturer and students. Good Practice
related to the content.
ชื่อวิชาภาษาไทย : ศึกษาดูงานด3านอุตสาหกรรมอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
1(0-3-0)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Field Experience in Food Industry
คํ า อธิ บ ายรายวิช าภาษาไทย : ศึ กษาดู งานโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข3 องกั บ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและหนLวยงานที่เกี่ยวข3อง
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ : Field experience in food industry and
related organizations.
ชื่อวิชาภาษาไทย : การจัดการธุรกิจอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Business Management
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการในการจัดการและบริหารงานธุรกิจอาหาร
การจั ด การวัต ถุดิ บ กระบวนการผลิต ที่ มีมาตรฐานและปลอดภั ย การขนสL ง
กระจายสิ น ค3 า และการจั ด จํ า หนL า ย ระบบการขนถL า ยวั ส ดุ การวิ เ คราะห
แนวโน3มความต3องการของตลาด การสร3างกลยุทธในการจําหนLาย การบริการที่
ดี การประยุกตใช3เทคโนโลยีกับธุรกิจอาหาร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of Food Business Management.
Raw materials management. Standard and safe Processing.
Transportation and distribution. Material Handling System. Trend
analysis of market demand. Distribution Strategy. Good Service.
Applied technology for food business.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีการหมัก
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Fermentation Technology
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : ประเภทของการหมั ก จุ ลิ น ทรี ย ที่ สํ า คั ญ ใน
กระบวนการหมัก การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรียเพื่อกระบวนการหมักและปsจจัย
ในการผลิตอาหารหมักชนิ ดตLางๆ กรรมวิธีการผลิตที่ ใช3ในอุตสาหกรรมหมั ก
ผลิ ต ภั ณ ฑอาหารหมั ก ชนิ ด ตL า งๆการควบคุ ม คุ ณ ภาพ และการเก็ บ รั ก ษา
ปฏิบัติการที่สอดคล3องกับเนื้อหา
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ : Classifications of fermentations.
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Microorganisms in the fermentation process. Preparation of starter
of microorganisms for fermentation. Factors of the productions of
fermented food and alcoholic beverages. Fermented processes
used in the industries and fermentation of various food products.
Quality control and storage. Practice-based skills related to the
content.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Milk and Dairy Product Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายของน้ํานม องคประกอบของน้ํานมและ
โภชนาการ คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี กายภาพและจุ ล ชี ว วิ ท ยาของน้ํ า นมและ
ผลิตภัณฑนม ปsจจัยที่มีผลตLอปริมาณและคุณภาพของน้ํานม การเก็บรักษาและ
การเสื่ อมเสี ย การตรวจสอบคุ ณ ภาพของน้ํ านม กรรมวิ ธีที่ใช3 ในการแปรรู ป
ผลิตภัณฑนมชนิดตLางๆ มาตรฐานของน้ํานมและผลิตภัณฑนม การสุขาภิบาล
โรงงานอุตสาหกรรมนม ปฏิบัติการที่สอดคล3องกับเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and of milk/dairy. The
composition and nutrition of dairy. Chemical, Physical and
microbiological properties of dairy and products. Factors affect the
quantity and quality of dairy. Storage and deterioration. Evaluation
of the quality of dairy and dairy products. Manufacturing and
processing of dairy. Regulatory and standards for dairy products.
Sanitation and safety.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีผักและผลไม3
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Vegetable and Fruit Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : สรีรวิทยาของผักและผลไม3องคประกอบทางเคมีและ
คุณ คLาทางอาหารของผักและผลไม3การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีกLอนการเก็ บ
เกี่ยวการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวจุลินทรียในผลไม3การเก็บรักษาผักและผลไม3
เบื้องต3นหลักการและวิธีการแปรรูปการบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑการ
จั ด การของเสี ย จากการแปรรู ป ผลไม3 ก ารศึ ก ษานอกสถานที่ ป ฏิ บั ติ ก ารที่
สอดคล3องกับเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Physiology of fruits and vegetables. The
chemical composition and nutritional value of vegetables and
fruits. Biochemical changes between preharvest and postharvest.
Good practice for postharvest. Microorganisms in fruits. Pre-storage
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of Fruits and Vegetables. Principles of processing. Classification of
fruits and vegetables products. Packaging and storage fruit
products. Management of wastes from fruit processing. Practice
and field trip related to the content.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีขนมอบ
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Bakery Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : สมบัติและหน3าที่ของวัตถุดิบหลักและสLวนประกอบ
ของขนมอบเครื่ อ งมื อ และการปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปในการผลิ ต ขนมอบการคํ า นวณ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑขนมอบประเภทของขนมอบและกรรมวิธีการผลิตการเสื่อม
เสี ย คุณ ภาพของขนมอบและการเก็บ รักษาการควบคุมคุ ณ ภาพปฏิ บั ติ การที่
สอดคล3องกับเนื้อหา
คํ าอ ธิ บ าย ราย วิ ช าภ าษ าอั งก ฤ ษ : Properties and functions of main
materials and components of bakery equipments and general
practices in the production of baked products. Calculated on
bakery products. Types of bakery products and methods of
production. Qualitative deterioration and Storage. Quality control.
Laboratory related to the contents.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Beverage Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรู3เบื้องต3นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียของวัตถุดิบ เทคโนโลยีและการแปร
รูปเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมLมีแอลกอฮอล รวมถึงชา และกาแฟ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑเครื่องดื่ม การบรรจุและภาชนะบรรจุ ความปลอดภัยอาหาร
สําหรับเครื่องดื่ม และปฏิบัติการที่สอดคล3องกับทฤษฎี
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ : Introduction to the beverage industry;
physical, microbiological, and chemical properties of raw
materials; processing and technologies of alcoholic and nonalcoholic beverages including tea and coffee; quality of finished
products; packing and packaging; food safety for beverages.
Laboratory related to the contents.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีเนื้อ สัตวปUก และผลิตภัณฑ
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Meat, Poultry and Products Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประเภทของเนื้อสัตวและแหลLงที่มาโครงสร3างของ
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กล3ามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพองคประกอบของเนื้อสัตว
สัตวปUก การเปลี่ยนแปลงหลังการฆLาหรือการจับการตัดแตLงเนื้อ การเปลี่ยนสีใน
กล3ามเนื้อการเสื่อมเสียหลักการถนอมและแปรรูปเนื้อสัตว สัตวปUก ผลิตภัณฑ
และการเก็บรักษาการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพการบรรจุและการจัด
จําหนLาย ข3อกําหนดและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑตลาดและแนวโน3ม
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ ปฏิบัติการที่สอดคล3องกับเนื้อหา
คํา อธิบ ายรายวิช าภาษาอั งกฤษ : Type of meat and source raw material.
Structure of muscle. Physical, chemical and Microbiology
properties. Composition of meat, poultry. Changed after the killing
or capture. Trimming meat, color change in muscle. Deterioration.
The preservation of meat, poultry, products and storage.
Monitoring and quality control. Packaging and distribution. Product
specifications and quality standards. Market trends and product
development. Laboratory of meat products.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีอาหารขบเคี้ยว
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Snack Food Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรู3เบื้องต3นเกี่ยวกับเทคโนอาหารขบเคี้ยวและ
สถานการณปsจจุบันของอุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยว เทคโนโลยีอาหารขบเคี้ยว
ที่ทําจากเมล็ดพืช แปwง ผักและผลไม3 ขนมขบเคี้ยวแบบอัดพอง การบรรจุภัณฑ
และการประเมินทางประสาทสัมผัสสําหรับอาหารขบเคี้ยว และปฏิบัติการที่
สอดคล3องกับเนื้อหา
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ : Introduction to the snack food
technology and present status of snack food industry; processing
technology for grain-based snack, flour based snack, fruit and
vegetable based snack; extruded snack food; packaging and
sensory evaluation for snack. Laboratory related to the contents.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Fishery Product Technology
คําอธิบ ายรายวิชาภาษาไทย : ภาพรวมของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย
ประเภทและโครงสร3างสัตวน้ํา การเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
สัตวน้ํา หลักการปฏิ บัติกับสัตวน้ํ าภายหลังการจับ และกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากสัตวน้ําด3วยวิธีการตLางๆ รวมทั้งผลพลอยได3จากผลิตภัณฑของ
สั ต วน้ํ า และหลั ก การควบคุ ม คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑสั ต วน้ํ า ปฏิ บั ติ ก ารที่
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รหัสวิชา
5274409

รหัสวิชา
5274410

รหัสวิชา
5274411

สอดคล3องกับเนื้อหา
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภ าษ าอั ง กฤษ : Overview of the fishing industry in
Thailand. Type and structure of fishery. Deterioration and quality
changes of fishery. Practices with fishery after the catch. Processing
of fishery products in various ways. As well as by-products of
aquaculture and the quality of aquatic products. Laboratory of
fishery products.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีไอศกรีม
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Ice Cream Technology
คําอธิบ ายรายวิชาภาษาไทย : ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอศกรีมในประเทศไทย
อุป กรณและเครื่องมือในการผลิตไอศกรีม สมบัติและหน3าที่ ของวัตถุดิบหลัก
และสL ว นประกอบ ประเภทของไอศกรี ม กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ไอศกรี ม และ
ปฏิบัติการที่สอดคล3องกับเนื้อหา
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ : Overview of the ice cream industry in
Thailand; equipment and machinery for the production of ice
cream; properties and functions of main raw materials and
components; types of ice cream; manufacturing processes and
practice related to the content.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีลูกกวาดและขนมหวาน
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Candy and Confectionery Technology
คําอธิบายรายวิช าภาษาไทย : หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑลูกกวาด
และขนมหวาน วั ต ถุ ดิ บ และสมบั ติ ข องวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช3 ในการผลิ ต การควบคุ ม
คุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑระหวLาง
การเก็บรักษา ปฏิบัติการที่เกี่ยวข3องกับทฤษฎี
คําอธิบายรายวิช าภาษาอังกฤษ : Principles and technology of candy and
confectionery products. Raw materials and their properties, quality
control, packaging, storage and changes of confections during
storage. Practical works included.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีธัญชาติ
จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Cereal Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ลักษณะเชิงคุณภาพและการเก็บรักษาธัญชาติ
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ สมบัติทางเคมี-กายภาพของธัญพืช การดัดแปร
องคประกอบของธัญพืชทางชีวเคมี เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑธัญชาติ
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รหัสวิชา
5274412

รหัสวิชา
5274602

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑและการเก็บรักษา ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และปฏิบัติการที่สอดคล3องกับเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Qualitative characteristics and storage of
cereal grains for producing cereal grain products. Physicochemical
properties of cereals. Biochemical modification of cereal
components. Processing technology of cereal-based products.
Changing of product quality and storage. Field trip(s). Laboratory
related to the contents.
ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวนหนLวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Biotechnology for Agriculture and Food Industry
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประวัติเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนา ความ
หลากหลายของประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพและหลักการใช3ประโยชนจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพตLอการพัฒนาการเกษตร
และอาหาร การใช3ประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารด3านตLางๆ และปฏิบัติการที่สอดคล3องกับเนื้อหา
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ : History of biotechnology and
improvement. A diversity of usefulness of biotechnology and
utilization of biotechnology. Concept of biotechnology to the
development of agriculture and food. Utilization of biotechnology
in agricultural and food industrial areas. Laboratory related to the
contents.
ชื่อวิชาภาษาไทย : โภชนาเภสัชภัณฑและการใช3ประโยชนในอุตสาหกรรม
จํานวนหนLวยกิต
อาหาร
3(2-2-5)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Nutracetical and Utilization in Food Industry
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายของโภชนเภสัชภัณฑ บทบาทและ
ความสําคัญตLอการสLงเสริมสุขภาพ แนวโน3มของอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภท
ของโภชนเภสัชภัณฑและอาหารเพื่อสุขภาพ การใช3ประโยชนของโภชนเภสัช
ภัณฑในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ การผลิตและการควบคุม
คุณภาพ ข3อกําหนด มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข3องกับโภชนาเภสัชภัณฑใน
อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ และปฏิบัติการที่
สอดคล3องกับเนื้อหา
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ : Definition of nutraceuticals/nutrition
pharmaceuticals. Role and importance of health promotion. Trend
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of health food. Classification of nutraceuticals/nutrition
pharmaceuticals and health food. Utilization in food and health
food industries. Manufacturing and Quality Control. Regulations,
standards and laws concerned nutraceuticals/nutrition
pharmaceuticals related to food industries and health food
products. Laboratory related to the contents.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : วัตถุเจือปนในอาหาร
จํานวนหนLวยกิต
5274705 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Food Additives
3(2-2-5)
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 5272701 เคมีอาหาร
คํา อธิบ ายรายวิช าภาษาไทย : สารเจือปนชนิดตLางๆที่ใช3ในอุตสาหกรรมอาหาร
เกณฑการจําแนกสารเจือปนในอาหาร สมบัติและวิธีการใช3สLวนผสมและวัตถุ
เจือปนในการแปรรูปอาหารกฎหมายและมาตรฐานด3านสารเจือปนในอาหาร
วิ ธี ก ารประเมิ น ความเปR น พิ ษ ของสารเจื อ ปนในอาหาร และปฏิ บั ติ ก ารที่
สอดคล3องกับเนื้อหา
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ : Types of additives in food industry.
Classification of food additives. Properties and applications in
additives in food industry. Related law and standard in food
additives. Methods to estimate toxicology in food products.
Laboratory related to the contents.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : เศรษฐศาสตรในงานอุตสาหกรรม
จํานวนหนLวยกิต
6112402 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial Economic
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิช าภาษาไทย : แนวคิดเบื้องต3นของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การ
วิเคราะหความเปR นไปได3เชิงเศรษฐศาสตรทางด3านเทคนิ ค เพื่อนําไปสูL ทางเลือก
ปฏิ บั ติ หลั ก การของคL า สมมู ล และมู ล คL า เงิ น ที่ เ ปลี่ ย นตามเวลา การหาอั ต รา
ผลตอบแทน การผลิตและต3นทุนการผลิต เทคนิคการวิเคราะหทุนและผลตอบแทน
การวิเคราะหความไวตLอการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร การคํานวณภาษีและ
อํานาจซื้อ การตัดสินใจภายใต3ความเสี่ยงและไมLแนLนอน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Basic concept of engineering economics.
Economic analysis of engineering alternatives. Principles of
equivalence and time value of money. Determination of rate of
return. Production and cost of production. Analytical techniques on
cost and return. Sensitivity analysis. Decision-making under risk and
uncertainty.
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การจัดการโลจิสติกสและหLวงโซLอุปทาน
จํานวนหนLวยกิต
6112504 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : บทนําเกี่ยวกับการโลจิสติกสและโซLอุปทาน การ
พยากรณความต3องการซื้อ การจัดการสินค3าคงคลัง การจัดการคลังสินค3า การ
กระจายสินค3า และการไหลของสานสนเทศในโซLอุปทาน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to logistics and supply chain
management. Demand forecasting, inventory management,
warehouse management, distribution, transportation, and
information flow in supply chain.

กลุมL วิชาฝtกประสบการณภาคสนาม
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การเตรียมฝtกประสบการณวิชาชีพด3านอุตสาหกรรม
จํานวนหนLวยกิต
5273801
อาหาร
1(0-2-1)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Preparation for Field Experience in Food
Industry
คําอธิบ ายรายวิชาภาษาไทย : การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร3อมของผู3เรียน
กLอนออกฝtกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
โดยกระทําในสถานการณซึ่งเกี่ยวข3องกับการเรียนรู3ปsญหาทางด3านวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาตัว
ผู3เรี ยนให3 มีความรู3 ทั กษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุ ณ ลั กษณะที่ เหมาะสมกั บ
วิชาชีพและการออกฝtกงานเพื่อการพัฒนาตัวผู3เรียนให3มีความรู3 ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและการออกฝtกงาน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : To prepare the students for professional
experiences in food science and technology before factory-based
training in food industry. The activity bases on situations which
involve learning problems in food science and technology that
have occurred in the industry.Also practice essential skills,
appropriate knowledge and develop motivations, attributes for
students to factory-based training.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การฝtกประสบการณวิชาชีพด3านอุตสาหกรรมอาหาร
5274802 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Field Experience in Food Industry
วิชาที่ต3องเรียนมากLอน : 5273801 การเตรียมฝtกประสบการณวิชาชีพด3าน

จํานวนหนLวยกิต
5(320)
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อุตสาหกรรมอาหาร
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การฝtกประสบการณด3านกระบวนการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงานอาหารและองคกรที่เกี่ยวข3อง ทําการศึกษา
ขั้นตอนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การประกันคุณภาพอาหาร การสุขาภิบาล
โรงงานอาหาร และการจัดการองคกรในเชิงระบบมาตรฐาน นําเสนอรายงาน
เปRนรูปเลLม และมีการสอบปากเปลLา
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ : Field experience on processing and
quality control in food industry and related organization. To
studyabout food processing, business management, food quality
assurance, food sanitation and standard management. Presenting
report and oral presentation.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : สหกิจศึกษา
จํานวนหนLวยกิต
6(16สัปดาห)
5274803 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Cooperative Education
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การปฏิบัติงานด3านวิชาชีพในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ก ารอาหารในสถานประกอบการหรื อ องคกรเปR น เวลา 16
สัปดาห โดยบูรณาการความรู3ที่ได3จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการ
ปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปRนพนักงาน การจัดทําโครงการ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอโครงการ และจะต3อง
ผLานการอบรมโครงการเตรียมฝtกสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง กLอนจึงสามารถลง
เรียนรายวิชานี้ได3
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Field experiences in food industry or
related organizations for 16 weeks which integrated with
curriculum. Doing scientific project and related reports. Project
presentation. Must pass a training program to preparation
cooperative education 30-hour before they can enroll in this
course.

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนLงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
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ชือ่ -นามสกุล
ที่
ตําแหนLงทางวิชาการ
เลขประจําตัวประชาชน
1. นางสาวณิชา กาวิละ
อาจารย
3100201774783

2. นางเบญจพร รอดอาวุธ
ผู3ชLวยศาสตราจารย
(ด3านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
3620100532593
3. นางสาวชื่นจิต พงษพูล
อาจารย
1600500008747

4. นางสาวอิ่มเอิบ พันสด
ผู3ชLวยศาสตราจารย
(ด3านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
3460100875115

5. นายจุติพรรษ อนิตวรรตกูล
อาจารย
3609900750062

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา)
และสถาบันทีส่ าํ เร็จการศึกษา
1. Doctor of Philosophy (Food Science)
Royal Melbourne Institute of Technology
University, Australia, 2554
2. Master of Applied Science (Food Science
and Technology)
Royal Melbourne Institute of Technology
University, Australia, 2549
3. วท.บ.(เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและ
ฟZสิกส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547
1. วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
2. วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
มหาวิทยาลัยหอการค3าไทย, 2536
1. วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล3าเจ3าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2552
2. วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
มหาวิทยาลัยหอการค3าไทย, 2549
1. Doctor of Philosophy (Food
Biotechnology/Bioscience)
University of Strathclyde, United Kingdom,
2558
2. วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล3าธนบุรี, 2543
3. วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536
1. วท.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล3าธนบุรี, 2543
2. วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยหอการค3าไทย, 2537

ภาระงานสอน (ชัว่ โมง/สัปดาห)
(ปUการศึกษา)
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชือ่ -นามสกุล
ที่
ตําแหนLงทางวิชาการ
เลขประจําตัวประชาชน
1. นางสาวพรพรรณ จิอู’
อาจารย
1619900006278

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา)
และสถาบันทีส่ าํ เร็จการศึกษา
1. วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553
2. วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2549

2559
0

ภาระงานสอน (ชัว่ โมง/สัปดาห)
(ปUการศึกษา)
2560 2561 2562
0
0
12

2563
12

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมLมีอาจารยพิเศษที่สอนประจําหลักสูตร
4. องคประกอบเกีย่ วกับประสบการณภาคสนาม (การฝtกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝtกงานในโรงงานอุต สาหกรรมอาหาร ในหน3 าที่ ผลิ ต ควบคุ มคุณ ภาพ วิจั ยและพั ฒ นา ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัย หรือฝtกในหนLวยงานราชการ เชLน หนLวยงานวิจัย หนLวยงานวิเคราะหอาหาร
หนL วยงานออกมาตรฐาน/กฎหมายอาหาร โดยเลื อ กฝt กตามภารกิ จ ของสถานที่ ฝt ก ไมL น3 อยกวL า 320
ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษา ไมLน3อยกวLา 16 สัปดาห
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู3ของประสบการณภาคสนาม
1) มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝtก
2) ซื่อสัตย ตรงตLอเวลา อดทน
3) มีความรู3และทักษะในการใช3เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวข3องกับงาน หรือเทคนิควิธีการทํางาน
ในสถานที่ฝtกงาน
4) สามารถใช3ความรู3เพื่อเสนอแนะวิธีการแก3ปsญหาในสถานการณจริง
5) สามารถทํางานรLวมกับผู3อื่น
6) มีทักษะการสื่อสารด3านการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล
4.2 ชLวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปUการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กรณีแผนปกติ จัดตามเวลาทํางานของหนLวยงานที่เข3าฝtกงาน โดยให3ได3เวลาการฝtกงานรวม
อยLางน3อย 320 ชั่วโมง
กรณีแผนสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาตามเวลาทํางานของหนLวยงาน
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5. ข3อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คําอธิบายโดยยLอ
การบรรยายกระบวนการทํ า วิ จั ย รายละเอี ย ดตามรายวิ ช า 5274902 ปs ญ หาพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จัดกลุLมนักศึกษาในการวิจัย กลุLมละไมLเกิน 3 คน ทํางานวิจัยเชิง
ทดลองตามโจทยที่สนใจทางด3านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ภายใต3 ก ารดู แ ลของอาจารยที่ ป รึ ก ษา นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ในรู ป แบบรายงานและวาจา มี ก ารจั ด
นิทรรศการเสนอผลงาน และต3องผLานการประเมินผลงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู3
1) มีองคความรู3จากงานวิจัย
2) สามารถแก3ไขปsญหาโดยวิธีการวิจัย
3) สามารถใช3เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค3นข3อมูล
4) สามารถใช3โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
5) สามารถปรับตัวทํางานรLวมกับผู3อื่น
6) มีความสามารถในการสื่อสารด3วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ชLวงเวลา
ปUการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนLวยกิต
3 หนLวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารยทําหน3าที่อาจารยที่ปรึกษาเพื่อให3คําแนะนําแกLนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเปRนผู3
เลือกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2) อาจารยจัดตารางเวลาเพื่อให3คําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา
3) จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือให3เพียงพอตLอการใช3งาน มีเจ3าหน3าที่ดูแลอุปกรณเครื่องมือให3อยูL
ในสภาพพร3อมใช3งาน
4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช3อุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี การทํางานนอก
เวลา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินคุณภาพข3อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา
2) ประเมินความก3าวหน3าในระหวLางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาจากการสังเกตและ
จากการรายงานด3วยวาจาและเอกสาร
3) ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยอื่นอีกอยLางน3อย 3 คน
4) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดขึ้น
ใน แตLละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีทัศนคติที่ดีตLอจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

มีจิตสํานึกสาธารณะ
มีทักษะการเปRนผู3นําและทํางานเปRนทีม
มีวินัย และความรับผิดชอบตLอตนเองและ
สังคม
มีทักษะการเรียนรู3ด3วยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข3องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เชLน การแปรรูปอาหาร การประกันคุณภาพ
และการฝtกงาน เปRนต3น
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชLน โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน คLายอาสาพัฒนาท3องถิ่นเปRนต3น
- การทํางานเปRนทีมในชั้นเรียน
- การทําโครงการกลุLม
- การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา
- การมอบหมายงานให3นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
ตLางๆ
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู3ด3วยตนเอง เชLน
ค3นคว3าข3อมูลสารสนเทศ การนําเสนอผลงานโดยใช3
เทคโนโลยี และการทําโครงงานวิจัย เปRนต3น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู3ในแตLละด3าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด3านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 .1 ผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เข3าใจคุณคLาของชีวิต มีอุดมการณชีวิตที่เปRนประโยชนตLอสังคม
และประพฤติตนเปRนแบบอยLางที่ดีของสังคม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) รั ก และภาคภู มิ ใ จในท3 อ งถิ่ น สถาบั น ตระหนั ก ซาบซึ้ ง และเห็ น คุ ณ คL า ของ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยหรื อ วั ฒ นธรรมนานาชาติ และมี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล3อม และภูมิปsญญาท3องถิ่น
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) การสอนให3 เกิ ด การรั บ รู3 ด3 ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ เน3 น
คุณลักษณะที่พึงประสงค
2) การจั ด กิ จ กรรมตL า ง ๆ ที่ ทํ า ให3 เ กิ ด การตระหนั ก และตอบสนองของผู3 เ รี ย นตL อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
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3) การเรียนรู3โดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการเพื่อการปลูกฝsงคLานิยมตLอคุณธรรมและ
จริยธรรมที่สามารถนําไปพัฒนาชีวิต
4) การวิเคราะหในประเด็นวิกฤติด3านคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมเพื่อความเข3าใจใน
การนําไปปรับใช3ในการอยูLรLวมกับสังคมได3อยLางมีความสุข
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) วั ด และประเมิ น ผลจากการสั งเกตการปฏิ บั ติ ต นตามกํ า หนดของคุ ณ ลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค
2) วัดและประเมินผลจากการมีสLวนรLวมในการสะท3อนกลับเปRนรายบุคคลและกลุLม
3) วัดและประเมินผลจากการแสดงทัศนะตLอประเด็นวิกฤติด3านคุณธรรมและจริยธรรมที่
เกิดขึ้นจริงและจากกรณีศึกษา
2.1.2 ด3านความรู3
2.1.2.1 ผลการเรียนรู3ด3านความรู3
1) รู3 จั ก ตนเอง ท3 อ งถิ่ น สั ง คมไทยและสั ง คมโลก เข3 า ใจความสั ม พั น ธระหวL า งการ
เปลี่ ย นแปลงทางวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่ งแวดล3 อม และสั งคม และ
สามารถแสวงหาแนวทางควบคุมและดูแลความเปลี่ยนแปลงให3เหมาะสมได3
2) มีความรอบรู3 สามารถดูแลสุขภาวะของตนและปรับตัวให3ดํารงชีวิตอยูLได3อยLางมีความสุข
และพอเพียง ภายใต3สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตามแบบวิถีไทยและ
วิถีโลก
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านความรู3
1) การสอนด3วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน3นผู3เรียนเปRนสําคัญให3เกิดความรู3และเข3าใจใน
ศาสตรด3านวิทยาศาสตรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่มีผลตLอการพัฒนาตน
2) การสร3างความเข3าใจในศาสตรด3านวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดย
การมีสLวนรLวมในการแสดงความคิดเห็นเปRนรายบุคคลและกลุLมเพื่อการนําไปปรับและ
ประยุกตใช3ในการพัฒนาการดําเนินชีวิต
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู3ด3านความรู3
1) วั ด และประเมิ น ผลจากความรู3 แ ละความเข3 า ใจของผู3 เ รี ย นในองคความรู3 ทั้ ง ด3 า น
วิทยาศาสตรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปRนรายบุคคลและกลุLม
2) วั ด และประเมิ น ผลจากความสามารถในการนํ า องคความรู3 ทั้ ง ด3 า นวิ ท ยาศาสตร
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไปปรับใช3และแก3ปsญ ญาที่เกิดขึ้นเปRนรายบุ คคลและ
กลุLม
2.1.3 ด3านทักษะทางปsญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปsญญา
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1) สามารถแสวงหาความรู3 เรียนรู3ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยLางตLอเนื่อง ในการสร3าง
ประโยชนตLอสังคมได3
2) สามารถคิดอยLางเปRนระบบแบบองครวม เข3าใจปsญ หา แก3ปsญหาได3 และสามารถคิด
วิเคราะห วิพากษวิจารณ และแสวงหาเหตุผลได3
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะทางปsญญา
1) การสอนด3วยวิธีการที่เน3นผู3เรียนเปRนสําคัญอยLางหลากหลายโดยการคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหเนื้ อหาสาระและข3 อมู ล ทางวิท ยาศาสตร สั งคมศาสตรและมนุ ษยศาสตรเพื่ อเปR น องค
ความรู3เชิงประจักษในการพัฒนาตนและสังคม
2) สามารถคิดประเมินคLา และตัดสินในการกระทําอาศัยองคความรู3ทั้งด3านวิทยาศาสตร
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ได3เรียนรู3ไปประยุกตและปรับใช3ได3อยLางสร3างสรรคตLอไป
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปsญญา
1) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการวิเคราะห และสังเคราะหความรู3ทั้งด3าน
วิทยาศาสตรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปRนรายบุคคลและกลุLม
2) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการประเมินคLารวมทั้งความคิดสร3างสรรคใน
การนําองคความรู3ทั้งด3านวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไปปรับใช3และแก3ปsญญาที่เกิดขึ้น
เปRนรายบุคคลและกลุLม
2.1.4 ด3านทักษะความสัมพันธระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานรLวมกับผู3อื่นได3ทั้งในฐานะผู3นําและสมาชิกของกลุLมรวมทั้งมีจิตอาสา
และสํานึกสาธารณะ
2) รู3จักเคารพสิทธิของผู3อื่น มีความรับผิดชอบตLอบทบาทหน3าที่ของตนเองทั้งตLอตนเอง
ตLอผู3อื่น และตLอสังคมในการเปRนพลเมืองที่มีคุณคLาของสังคมไทยและสังคมโลก
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธระหวLางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การเรียนแบบมีสLวนรLวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเปRนผู3นําแบบมีสLวนรLวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
3) การคิดให3ความเห็นและการรับฟsงความเห็นแบบสะท3อนกลับ (Reflective thinking)
2.1.4.3 กลยุท ธการประเมิ น ผลการเรีย นรู3ด3 า นทั กษะความสั มพั น ธระหวLางบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรLวมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค3นคว3า/แก3โจทย
3) วัดและประเมินจากผลนําเสนองานกลุLมและการเปRนผู3นําในการอภิปรายซักถาม
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2.1.5 ด3านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรีย นรู3 ด3 านทั กษะการวิ เคราะหเชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช3 เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขได3อยLางเหมาะสม และใช3เปRนพื้นฐานในการแก3ปsญหา
และการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
2) สามารถใช3ภาษาเพื่อการสื่อสารได3อยLางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช3เทคโนโลยีสารสนเทศอยLางรู3เทLาทันในการสืบค3นข3อมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู3 และเลือกสรรสารสนเทศมาใช3ประโยชนตLอตนเองและสังคมได3อยLางเหมาะสม
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช3พัฒ นาการเรียนรู3ด3 านทักษะการวิเคราะหเชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การสอนที่เน3นผู3เรียนเปRนสําคัญที่หลากหลายโดยใช3สถานการณ ปsญหา กรณีศึกษา
และสถานการณจริงในการเรียนรู3และสร3างทักษะด3านวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การมีสLวนรLวมในการเรียนผLานกระบวนการกลุLมในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและการนําไปใช3
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การวัดและประเมินผลความสามารถในการบูรณาการการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและการนําไปใช3
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด3าน
2.2.1 ด3านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีวินัยและความรับผิดชอบตLอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข3อบังคับตLางๆ
ขององคกรและสังคม
2) มีความซื่อสัตยสุจริต
3) เคารพสิทธิและยอมรับฟsงความคิดเห็นของผู3อื่น
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ปลูกฝsงให3นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน3นการเข3าชั้นเรียนให3ตรงเวลาตลอดจนการ
แตLงกายที่เปRนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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2) จัดกิจกรรมสLงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชLน การยกยLองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน
แกLสLวนรวมและเสียสละ มีความซื่อสัตยโดยต3องไมLกระทําการทุจริตในการสอบ
3) ฝtกให3นักศึกษามีความรับผิดชอบผLานการทํางานกลุLม โดยเน3นให3รู3หน3าที่ของการเปRน
ผู3นํากลุLมและการเปRนสมาชิกกลุLม
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา เชLน การตรงเวลาในการเข3าชั้นเรียน การ
แตL ง กายที่ ถู ก ระเบี ย บ การมี วิ นั ย และพร3 อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข3 า รL ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปRนต3น
2) ประเมินจากพฤติกรรมการสอบที่เปRนไปอยLางสุจริต
3) ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหน3 า ที่ ที่ ได3 รั บ มอบหมาย จากการสL ง งานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ประเมินตนเอง และสมาชิกในกลุLม
2.2.2 ด3านความรู3
2.2.2.1 ผลการเรียนรู3ด3านความรู3
1) มีความรู3และความเข3าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา
2) สามารถบูรณาการความรู3ในศาสตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข3อง และนําไปประยุกตใช3ได3
3) มีความรู3ความเข3าใจเกี่ยวกับความก3าวหน3าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข3องกับการแก3ปsญหาและการตLอยอดองคความรู3
4) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข3อกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
เพื่อตอบสนองตLอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านความรู3
1) การให3ภาพรวมของความรู3กLอนเข3าสูLบทเรียน การสรุปย้ําความรู3ใหมLหลังบทเรียนพร3อม
กับเชื่อมโยงความรู3ใหมLกับความรู3เดิม การเชื่อมโยงความรู3จากวิชาหนึ่งไปสูLอีกวิชาหนึ่ง
ในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช3วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใช3การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได3แกL การบรรยาย การทบทวน
การฝt กปฏิ บัติ การ และเทคนิ คการสอนอื่นๆ ที่ เน3 นผู3 เรียนเปR นสํ าคั ญ เชLน การเรียน
แบบรLวมมือ การเรียนแบบใช3ปsญหาเปRนฐาน การเรียนโดยการค3นคว3าด3วยตนเอง
3) การเรียนรู3จากสถานการณจริง จากการฝtกปฏิบั ติงานในอุ ตสาหกรรม และการทัศน
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข3องกับการเกษตร และเรียนรู3จากนักวิชาการและวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญซึ่งเปRนบุคคลภายนอก ในหัวข3อที่นLาสนใจและทันสมัย
4) การเรียนรู3จากข3อมูลขLาวสารทางวิชาการในสถานการณปsจจุบัน
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู3ด3านความรู3
1) ประเมินจากผลงานระหวLางเรียน เชLน การบ3าน รายงาน การสอบ
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2) ประเมินจากการสอบข3อเขียนกลางภาคและปลายภาคเรียน การสอบปฏิบัติ
3) ประเมินจากรายงานการค3นคว3า การนําเสนอผลงาน เชLน รายงานวิชาสัมมนา
หัวข3อปsญหาพิเศษ
4) ประเมินพฤติกรรมจากแบบประเมินการฝtกประสบการณวิชาชีพ
2.2.3 ด3านทักษะทางปsญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปsญญา
1) มีความสามารถในการค3นหาข3อเท็จจริง ทําความเข3าใจ ประเมินข3อมูลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหมLๆจากแหลLงข3อมูลที่หลากหลาย และใช3ข3อสรุปที่ได3ในการ
แก3ไขปsญหาได3ด3วยตนเอง
2) สามารถคิด วิเคราะหอยLางเปRนระบบ เข3าใจปsญหา แก3ปsญหาได3 และสามารถเสนอ
แนวทางการแก3ไขได3อยLางสร3างสรรค โดยคํานึงถึงความรู3ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข3อง และ
แสวงหาเหตุผลได3
3) สามารถใช3 ทั ก ษะและความรู3 ค วามเข3 า ใจอั น ถL อ งแท3 ในด3 า นวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร และในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งการวิจัย และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข3อง
4) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได3รับการฝtกฝน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะทางปsญญา
1) การมอบหมายงาน การแก3ปsญหาจากโจทยปsญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ
จําลอง
2) การแนะนําและฝtกกระบวนการคิดอยLางสร3างสรรคเมื่อเริ่มเข3าศึกษา เริ่มจากโจทยที่
งLาย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
3) การจั ด ให3 มี ร ายวิ ช าที่ เสริ ม สร3 า งการพั ฒ นาทั ก ษะทางเชาวนปs ญ ญา ให3 ได3 ฝt ก คิ ด
วิเคราะห สังเคราะหความรู3ใหมLจากความรู3เดิมด3านตLางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา
เชLน ปsญหาพิเศษ
4) การสอนแบบเน3นผู3เรียนเปRนสําคัญทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และเปZดโอกาสให3มี
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นได3มากขึ้น
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปsญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก3ไขปsญหาที่ได3รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข3อเขียนด3วยโจทยที่ต3องใช3ทักษะทางปsญญา
3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปsญหาพิเศษ
4) ประเมินรายงาน และสอบปฏิบัติ
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธระหวLางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
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1) สามารถทํางานรLวมกับผู3อื่นได3ทั้งในฐานะผู3นําและสมาชิกของกลุLม
2) รู3จักเคารพสิทธิของผู3อื่น มีความรับผิดชอบตLอบทบาทหน3าที่ของตนเองทั้งตLอตนเอง
ตLอผู3อื่น และตLอสังคม
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธระหวLางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ใช3การการสอนแบบกลุLมรLวมมือ ซึ่งต3องแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท
ความรับผิดชอบของแตLละคนในการเรียนรู3รLวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุLมยLอยที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุLม และตําแหนLง
หน3าที่ในกลุLม
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทั กษะความสัมพั นธระหวLางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การประเมินตนเองและสมาชิกในกลุLม
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการทํางานกลุLม
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถระบุ แ ละนํ า เทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตรที่ เกี่ ย วข3 อ ง มาใช3 ในการ
วิเคราะห แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก3ไขปsญหาได3อยLางสร3างสรรค
2) สามารถใช3ภาษาไทยได3อยLางถูกต3องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ใช3งานได3และเหมาะสม รวมถึงสามารถสรุปประเด็น และรู3จักเลือกใช3รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม
3) สามารถใช3 เทคโนโลยี สารสนเทศในการสื บ ค3 น ข3 อมู ล เพื่ อการแสวงหาความรู3 ทาง
วิชาการจากแหลLงข3อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) สามารถใช3คอมพิวเตอรในการจัดการกับข3อมูลตLางๆได3อยLางเหมาะสม
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ ใช3 ในการพั ฒ นาการเรีย นรู3ด3านทั กษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ ต3 องใช3 ทั กษะในการวิ เคราะหหรื อคํ านวณในทุ กรายวิ ชาที่ ต3 อง ฝt ก
ทั กษะ โดยผู3 สอนต3 องแนะนํ าวิ ธี การ ติ ดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก3 พร3 อมให3
คําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ต3องมีการเรียบเรียงนําเสนอเปRนภาษาเขียน และต3องมีการนําเสนอด3วย
วาจาทั้งแบบปากเปลLาและใช3สื่อประกอบการนําเสนอ
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3) มอบหมายงานที่ต3องมีการสืบค3นข3อมูลโดยใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ เชLน การจัดรายวิชา
สั ม มนาให3 นั ก ศึ ก ษาสื บ ค3 น ข3 อ มู ล เรี ย บเรี ย งเปR น รายงาน และนํ า เสนอด3 ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส
4) มอบหมายงานที่ต3องใช3โปรแกรมตLางๆทางคอมพิวเตอร
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ นจากผลงานกิ จกรรมและการสอบข3 อเขียนที่ เกี่ ยวข3 องกั บการวิเคราะหเชิ ง
ตัวเลข
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด3วยภาษาเขียนจากรายงานแตLละบุคคลหรือรายงานกลุLม
และประเมินทักษะการสื่อสารด3วยภาษาพูดด3วยการนําเสนอรายงานใน ชั้นเรียน การ
นําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยในชั้นเรียน
3) ประเมินงานที่มอบหมายจากการสืบค3นข3อมูลด3วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ประเมินงานที่มอบหมายจากการใช3โปรแกรมคอมพิวเตอร
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ3 ากหลักสูตรสูรL ายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
4. ด3านทักษะ
ผลการเรียนรู3ทคี่ าดหวัง
5. ด3านทักษะการวิเคราะห
1. ด3านคุณธรรม
3. ด3านทักษะทาง ความสัมพันธระหวLาง
2. ด3านความรู3
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
จริยธรรม
ปsญญา
บุคคลและความ
การใช3เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
หมวดวิชา รหัสและชือ่ รายวิชา
1.1
1.2
2.1 2.2 3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

- กลุLมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตLางๆ

- กลุLมวิชามนุษยศาสตร
2000105 ชีวิตกับดนตรี
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
2000107 ชีวิตกับนาฏการ
2000113 อุดมการณชีวิตและการพัฒนาตน
2000112 การรู3สารสนเทศ

- กลุLมวิชาสังคมศาสตร
66

2000131 ความเปRนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
2000123 วิถีไทยและวิถีโลก
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ผลการเรียนรู3ทคี่ าดหวัง
1. ด3านคุณธรรม
3. ด3านทักษะทาง
2. ด3านความรู3
จริยธรรม
ปsญญา
หมวดวิชา รหัสและชือ่ รายวิชา

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4. ด3านทักษะ
5. ด3านทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวLาง
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
บุคคลและความ
การใช3เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหมL

- กลุLมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1001202 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
4000112 การคิดและการแก3ปsญหา
4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู3
4000114 การสร3างเสริมสุขภาพแบบองครวม
สรุปผลการเรียนรูร3 วมทั้ง 5 ด3าน
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด3าน
ผลการเรียนรู3ทคี่ าดหวัง

หมวดวิชา รหัสและชือ่ รายวิชา

4. ด3านทักษะ
5. ด3านทักษะการ
1. ด3านคุณธรรม
ความสัมพันธระหวLาง วิเคราะหเชิงตัวเลขการ
2. ด3านความรู3
3. ด3านทักษะทางปsญญา
จริยธรรม
บุคคลและความ
สื่อสารและการใช3
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
4.1
4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

- กลุLมวิชาแกน
2312704 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
2313709 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4221104 เคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4221112 เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4211307 ฟZสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4222414 เคมีเชิงฟZสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4222516 ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4223601 เคมีวิเคราะห 1
4223602 ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห 1
4231103 ชีววิทยาสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4291401 แคลคูลัส 1
4301201 ความนLาจะเปRนและสถิติเบื้องต3น
4322101 จุลชีววิทยา
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ผลการเรียนรู3ทคี่ าดหวัง

หมวดวิชา รหัสและชือ่ รายวิชา

4. ด3านทักษะ
5. ด3านทักษะการ
1. ด3านคุณธรรม
ความสัมพันธระหวLาง วิเคราะหเชิงตัวเลขการ
2. ด3านความรู3
3. ด3านทักษะทางปsญญา
จริยธรรม
บุคคลและความ
สื่อสารและการใช3
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
4.1
4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

- กลุLมวิชาเฉพาะด3านบังคับ
5271301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต3น
5271601 อาหารและโภชนาการ
5272501 การอLานแบบและการเขียนแบบเบื้องต3น
5272701 เคมีอาหาร
5272702 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
5273101 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันความ
ปลอดภัยของอาหาร
5273102 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน
5273103 สถิติและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข3องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร
5273201 หลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ
5273202 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาทางอาหารและ
ผลิตภัณฑ
5273302 การแปรรูปอาหาร 1
5273303 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
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ผลการเรียนรู3ทคี่ าดหวัง

หมวดวิชา รหัสและชือ่ รายวิชา

4. ด3านทักษะ
5. ด3านทักษะการ
1. ด3านคุณธรรม
ความสัมพันธระหวLาง วิเคราะหเชิงตัวเลขการ
2. ด3านความรู3
3. ด3านทักษะทางปsญญา
จริยธรรม
บุคคลและความ
สื่อสารและการใช3
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
4.1
4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

5273304 การแปรรูปอาหาร 2
5273305 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
5273502 วิศวกรรมอาหารเบื้องต3น
5273503 ปฏิบัติการเฉพาะหนLวยทางวิศวกรรมอาหาร
5273703 หลักการวิเคราะหอาหาร
5273704 ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
5274104 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
5274901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
5274902 ปsญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

- กลุLมวิชาเฉพาะด3านเลือก
5273306 คอมพิวเตอรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
5274203 การวิเคราะหจุลินทรียในอาหารอยLางรวดเร็วและ
อัตโนมัติ
5274307 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
5274308 การวางแผนและการบริหารจัดการโรงงาน
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ผลการเรียนรู3ทคี่ าดหวัง

หมวดวิชา รหัสและชือ่ รายวิชา
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อุตสาหกรรมอาหาร
5274309 การบําบัดและการใช3ประโยชนจากเศษเหลือทาง
การเกษตร
5274310 การบรรจุภณ
ั ฑอาหาร
5274311 หัวข3อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
5274312 ศึกษาดูงานด3านอุตสาหกรรมอาหาร
5274313 การจัดการธุรกิจอาหาร
5274401 เทคโนโลยีการหมัก
5274402 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ
5274403 เทคโนโลยีผักและผลไม3
5274404 เทคโนโลยีขนมอบ
5274405 เทคโนโลยีเครื่องดืม่
5274406 เทคโนโลยีเนื้อ สัตวปUกและผลิตภัณฑ
5274407 เทคโนโลยีอาหารขบเคี้ยว
5274408 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
5274409 เทคโนโลยีไอศกรีม

4. ด3านทักษะ
5. ด3านทักษะการ
1. ด3านคุณธรรม
ความสัมพันธระหวLาง วิเคราะหเชิงตัวเลขการ
2. ด3านความรู3
3. ด3านทักษะทางปsญญา
จริยธรรม
บุคคลและความ
สื่อสารและการใช3
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
4.1
4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

72

ผลการเรียนรู3ทคี่ าดหวัง

หมวดวิชา รหัสและชือ่ รายวิชา

4. ด3านทักษะ
5. ด3านทักษะการ
1. ด3านคุณธรรม
ความสัมพันธระหวLาง วิเคราะหเชิงตัวเลขการ
2. ด3านความรู3
3. ด3านทักษะทางปsญญา
จริยธรรม
บุคคลและความ
สื่อสารและการใช3
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
4.1
4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

5274410 เทคโนโลยีลูกกวาดและขนมหวาน
5274411 เทคโนโลยีธัญชาติ
5274412 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร
5274602 โภชนาเภสัชภัณฑและการใช3ประโยชนใน
อุตสาหกรรมอาหาร
5274705 วัตถุเจือปนในอาหาร
6112402 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
6112504 การจัดการโลจิสติกสและหLวงโซLอุปทาน

- กลุLมวิชาฝtกประสบการณภาคสนาม
5273801 การเตรียมฝtกประสบการณวิชาชีพด3านอุตสาหกรรม
อาหาร
5274802 การฝtกประสบการณวิชาชีพด3านอุตสาหกรรม
อาหาร
5274803 สหกิจศึกษา
สรุปผลการเรียนรูร3 วมทั้ง 5 ด3าน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให3ระดับคะแนน (เกรด)
วLาด3 วยการประเมิ น ผลการศึ กษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 เปR น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู3ขณะนักศึกษายังไมLสําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย
1) สุLมประเมินรายละเอียดรายวิชา วLาผลการเรียนรู3ที่กําหนดสอดคล3องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร
2) สุLมประเมินข3อสอบของรายวิชา วLาครอบคลุมผลการเรียนรู3ตามที่กําหนดไว3ในรายละเอียด
รายวิชา
3) สุLมประเมินผลการดําเนินการของรายวิชาวLาผลการเรียนรู3สอดคล3องกับรายละเอียดรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู3หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดย
1) ประเมินความพึงพอใจของผู3ใช3บัณฑิต
2) ประเมินร3อยละการมีงานทําของบัณฑิตที่ตรงสาขาวิชา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู3ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต3องมีคุณสมบัติดังนี้
1) สอบผLานทุกรายวิชาในหลักสูตรภายในเวลาไมLเกิน 8 ปU และได3คLาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมL ต่ํา
กวLา 2.00 และผLานเงื่อนไขอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2) ผLานการประเมินพัฒนาการด3านคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหมL
1) ปฐมนิเทศอาจารยใหมL ในเรื่องบทบาทหน3าที่และความรับผิดชอบตLอการเรียนรู3ของนักศึกษาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข3อง ได3แกL รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ
และวัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูLมือนักศึกษา คูLมืออาจารย ฯลฯ
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3) ชี้แจงและมอบเอกสารประมวลรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู3ที่คาดหวังจากรายวิชา และกล
ยุทธการสอนและการประเมินผล
4) กําหนดให3อาจารยใหมLเข3ารับการฝtกอบรมเรื่องกลยุทธและวิธีการสอนแบบตLางๆ กลยุทธการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง (หลักสูตรสําหรับ
อาจารยใหมL) และอยูLในการดูแลของอาจารยพี่เลี้ยง กLอนการทําหน3าที่ตามลําพัง
5) มอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงให3คําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารยใหมL อยLางน3อย1 ภาค
การศึกษา
2. การพัฒนาความรู3และทักษะให3แกLคณาจารย
มีกระบวนการให3ความรู3การปฏิบัติงานตามหน3าที่ความรับผิดชอบ และเปZดโอกาสให3คณาจารยพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารยแตLละคนควรได3รับการพัฒ นาไมLน3อยกวLา 15
ชั่วโมง/ปU
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู3ประสบการณ อภิปรายปsญหาและแนวทางการแก3ไข ระหวLาง
อาจารยในคณะ/ภาควิชา
2) การสนับสนุนให3อาจารยเข3ารLวมประชุม/ฝtกอบรมภายนอกสถาบัน และนําความรู3มาถLายทอด
ให3กับคณาจารย
3) จัดให3อาจารยเกLาและใหมLรLวมสอนในวิชาเดียวกัน เพื่อให3อาจารยใหมLได3เห็นตัวอยLางการสอน
และการประเมินผล
4) การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข3อมูล ระหวLางอาจารย
5) การเชิญอาจารยอื่นเข3าเยี่ยมชมการสอนและให3คําแนะนํา
6) การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด3านอืน่ ๆ
1) การสนั บ สนุ น การเข3 า รL ว มฟs ง และนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการ และนํ า เสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในและตLางประเทศ
2) การฝtกอบรมการพัฒนาข3อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ
3) การสนับสนุนการรLวมมือในงานวิจัยทั้งในและตLางประเทศ
4) การสนับสนุนการเข3ารับการฝtกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู3
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1) กL อนการเปZ ด ภาคเรีย น มอบหมายอาจารยทุ กคนเตรีย มความพร3 อมในเรื่องอุ ป กรณเครื่ องมื อ
ประกอบการสอนปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน
2) มอบหมายอาจารยประจํารายวิชาประเมินความต3องการ/ความพึงพอใจของนักศึกษาตLอการเรียน
การสอนในระหวLางภาคและใช3ข3อมูลในการปรับปรุงกลยุทธการสอนโดยทันที
3) มอบหมายอาจารยรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่สกอ. กําหนด ซึ่ง
รวมถึงแผนการพัฒนาปรับปรุง เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
4) ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําภาคการศึกษา
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปUการศึกษา
โดยการสุLมรายวิชา 25% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชาในรอบเวลาหลักสูตร
6) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตLละปU ให3จัดทํารLางรายงานผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกรายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําปUเสนอตLอหัวหน3าภาควิชา
7) หั วหน3 าภาควิ ช ารL ว มกั บ อาจารยผู3 รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รจั ด การประชุ ม อาจารยประจํ า หลั กสู ต ร
วิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปU และใช3ข3อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอน ทักษะของ
อาจารยในการใช3 ก ลยุ ท ธการสอน รายวิ ช า สิ่ งอํ า นวยความสะดวก ที่ สL งผลกระทบตL อ คุ ณ ภาพของ
หลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอตLอคณบดี
8) เมื่ อครบรอบหลั ก สู ต ร (4 ปU ) หั ว หน3 า ภาควิ ช าแตL งตั้ งผู3 ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชมและรLางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรโดยนักศึกษาปUสุดท3ายกLอนจบการศึกษา และผู3จ3างงาน
9) แตL งตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร ที่ มี จํ า นวนและคุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑของสกอ.
ปรับปรุงหลักสูตรอยLางน3อยทุก 5 ปU โดยนําความคิดเห็นของผู3ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหมL และผู3จ3างงาน การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตLอลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมาประกอบการ
พิจารณา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดํ าเนิ น งานตามหลั กสู ต รให3 เปR น ไปตามเกณฑของคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา และใช3
อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารดําเนินการ คLาใช3จLายเกี่ยวกับบุคลากร งบลงทุนจะขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล สําหรับหมวดคLาใช3สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได3
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ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปRนรายรับจากคLาหนLวยกิตนักศึกษา พิจารณาจัดสรรงบประมาณคLาใช3จLายตามความ
จําเปRน กําหนดวงเงินคLาใช3จLายในแตLละรายวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเL ดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร3 อ มด3 า นทรั พ ยากรการเรี ย นการสอน เชL น ห3 อ งปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะด3 า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หนังสือ ตําราเฉพาะทาง วารสารวิชาการ และการสืบค3นผLาน
ฐานข3อมูลสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และวารสาร
ทางวิชาการ สื่ออิเลคทรอนิกส ให3ประจําทุกปU สLวนอุปกรณเครื่องมือปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผน
จัดทําข3อเสนองบประมาณครุภัณฑ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษา อาจารยประเมินจากการสังเกตการใช3งานใน
รายวิชาที่สอน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหมL
การรับสมัครอาจารยใหมLเปRนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3.2 การมีสLวนรLวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยทุกคนรLวมเปRนกรรมการสาขาวิชา มีการประชุมคณะกรรมการอยLางน3อยภาคเรียนละ 3
ครั้ ง ซึ่ งรวมถึ งการประชุ มกL อ นและหลั งภาคการศึ ก ษา ในกรณี ก ารปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร มี ก ารแตL งตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร แตLอาจารยทุกคนมีความรับผิดชอบรLวมในกลุLมวิชาที่สอน
3.3 การแตLงตั้งคณาจารยพิเศษ
1) มี น โยบายในการเชิ ญ ผู3 ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกมารL ว มสอนในบางหั ว ข3 อ ที่ ต3 อ งการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
2) มอบหมายให3 อาจารยประจํ าวิชาเลือกสรร โดยผLานการเห็ น ชอบจากหั วหน3 าภาควิช า แล3 ว
กําหนดในแผนการสอน
3) กําหนดแผนงบประมาณของสาขาวิชา สอดคล3องกับแผนการสอน
4) สัดสLวนอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษตLออาจารยประจํา ประมาณร3อยละ10
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนLง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให3ตรงตามภาระหน3าที่ที่ต3องรับผิดชอบ และเปRนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู3เพื่อการปฏิบัติงาน (เชLน การฝtกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝtกการทําวิจัย
รLวมกับอาจารย เปRนต3น)
1) สนับสนุนให3บุคลากรได3เข3ารับการฝtกอบรมที่เกี่ยวข3องการงานในหน3าที่
2) สนับสนุนให3บุคลากรได3แลกเปลี่ยนเรียนรู3การทํางานในหนLวยงานอื่น
3) สนับสนุนให3บุคลากรได3รLวมงานกับอาจารยในโครงการบริการวิชาการ เชLน งานวิเคราะหอาหาร
งานวิจัย
5. การสนับสนุนและการให3คาํ แนะนํานักศึกษา
มีการมอบหมายภาระหน3าที่การเปRนอาจารยที่ปรึกษาแกLอาจารยทุกคน
5.1 การให3คําปรึกษาด3านวิชาการ และอืน่ ๆ แกLนักศึกษา
1) กําหนดตารางเวลาของอาจารยที่ปรึกษาให3คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ และแผนการเรียนแกL
นักศึกษา
2) คณะมีอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง สําหรับปsญหาที่อาจารยที่ปรึกษาสLงตLอมาให3
3) กําหนดตารางเวลาของอาจารยประจํารายวิชาให3คําปรึกษาทางวิชาการแกLนักศึกษาที่เรียน
4) คณะ/มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพแกLนักศึกษากLอนจบ
การศึกษา
5) อาจารยผู3รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผู3สอนมีการจัดระบบการสอนเสริมด3านวิชาการแกL
นักศึกษาที่สนใจในด3านตLางๆ เชLน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร สถิติ เปRนต3น
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
เปRนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
6. ความต3องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ3 ช3บัณฑิต
1) จัดการสํารวจความต3องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของใช3บัณฑิตกLอนการปรับปรุง
หลักสูตร
2) ติ ด ตามข3 อมู ล ความรู3 และทั กษะที่ เปR น ที่ ต3 องการของอุ ต สาหกรรมอาหาร ซึ่ งเปลี่ ย นแปลงตาม
ความก3าวหน3าทางเทคโนโลยี การแขLงขันทางการค3า มาตรการ/กฎหมายอาหารที่เกี่ยวข3องกับการค3า
ภายในและระหวLางประเทศ และแนวโน3มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
3) มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู3ใช3บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช3เปRนข3อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตLอไป
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7. ตัวบLงชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบLงชีผ้ ลการดําเนินงาน
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยLางน3อยร3อยละ 80 มีสLวนรLวมในการวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล3องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา
3) มี ก ารจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ3ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กLอนการเปZ ดสอนในแตLล ะภาค
การศึกษาให3ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถ3ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปZดสอนให3ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปUการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู3 ที่กําหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ3ามี) อยLางน3อยร3อยละ 25 ของรายวิชาที่เปZดสอนในแตLละปU
การศึกษา
7) มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรีย นการสอน กลยุ ท ธการสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู3 จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปUที่
แล3ว
8) อาจารยใหมL (ถ3ามี) ทุกคน ได3รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด3านการจัดการ
เรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนได3รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยLางน3อยปU
ละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ3ามี) ได3รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมLน3อยกวLาร3อยละ 50 ตLอปU
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปUสุดท3าย/บัณฑิตใหมLที่มีตLอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมLน3อยกวLา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู3ใช3บัณ ฑิตที่มีตLอบัณ ฑิตใหมL เฉลี่ยไมLน3อยกวLา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบLงชี้ (ข3อ) ในแตLละปU
ตัวบLงชี้บังคับ (ข3อที่)
ตัวบLงชี้ต3องผLานรวม (ข3อ)

หมายเหตุ: X หมายถึง มีการดําเนินการ

ปUการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุ ม รL ว มของอาจารยในภาควิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอคํ า แนะนํ า /
ข3อเสนอแนะของอาจารยที่มีความรู3ในการใช3กลยุทธการสอน
2) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผู3สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข3อเสนอแนะจากอาจารยทLาน
อื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู3จากวิธีการที่ใช3โดยใช3แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุLมนักศึกษา ระหวLางภาคการศึกษา โดยอาจารยผู3สอน
4) ประเมินจากการเรียนรู3ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใช3แผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
2) การประเมิ น การสอนของอาจารยจากการสั งเกตในชั้ น เรี ย นถึ งวิ ธี ก ารสอน กิ จ กรรม งานที่
มอบหมายแกLนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 นักศึกษาปsจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปUที่ 4 ในภาคปลายกLอนจบการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย
2.2 โดยผู3ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู3ประเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชมและข3อมูลในรLางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
2.3 โดยนายจ3าง และ/หรือผู3มีสLวนเกี่ยวข3องอื่นๆ
1) แบบประเมินความพึงพอใจตLอคุณภาพของบัณฑิต โดยผู3ใช3บัณฑิต
2) การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู3ทรงคุณวุฒิ ผู3ใช3งานนักศึกษา บัณฑิตใหมL นักการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให3ป ระเมิน ตามตั วบL งชี้ผ ลการดําเนิ นงานหลักสูตรที่ ระบุไว3ในหมวดที่ 7 ข3 อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยLางน3อย 3 คน ประกอบด3วยผู3ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยLางน3อย 1 คน (ควรเปRน
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ข3อแรก

คะแนน 2

คะแนน3

มีการดําเนินการครบ 8 ข3อ

มีการดําเนินการครบทุกข3อ

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวLาง
ภาค ปรับปรุงทันทีจากข3อมูลที่ได3รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทํารายงานรายวิชาเสนอหัวหน3าภาควิชา
ผLานอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร
2) อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนีบLงชี้ในหมวดที่ 7 ข3อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา
3) อาจารยรับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รสรุป ผลการดํ า เนิ น งานหลั กสู ต รประจํ าปU โดยรวบรวมข3 อ มู ล การ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล
การประเมิ นคุณภาพภายใน ความคิดเห็ นของผู3ทรงคุณวุฒิ จัด ทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูต ร
ประจําปU เสนอหัวหน3าภาควิชา
4) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร จากรLางรายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู3ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพื่อใช3ในรอบการศึกษาตLอไป จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร เสนอตLอคณบดี

