มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรบัณทิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อยอ (ไทย):
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Food Science and Technology)
3. วิชาเอก (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
136 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิทยาศาสตรการอาหาร
(2) นักวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ
(3) เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ
(4) เจาหนาที่ฝายผลิต
(5) เจาของกิจการดานอาหาร
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางเกศรินทร เพ็ชรรัตน ตําแหนง อาจารย. วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร), 2546
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
2. นางสาววรลักษณ ปญญาธิติพงศ ตําแหนง อาจารย. Ph.D. (Food Science), 2554
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
3. นางดวงแข สุขโข ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย. วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร), 2525
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
4. นางนอมจิตต สุธีบุตร ตําแหนง อาจารย. วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) , 2544
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
5. นางสาวสรรษนีย เต็มเปย ม ตําแหนง อาจารย. วท.ม. (เคมีอนินทรีย) , 2545
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เปนแหลงผลิตอาหารที่เปนที่ตองการของประชากร
ทั่วโลก ซึ่งประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป และพฤติกรรมการบริโภคของประชากรมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว
11.1.2 ในสังคมมีความเลื่อมล้ําทางความรู และการพัฒนาองคความรูในระดับระหวางประเทศ
และในระดับประเทศตางกัน ทําใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขัน
11.1.3 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การเพิ่มความรูทักษะฝมือแรงงานทําใหสนิ คาทางการ
เกษตรมีราคาลดต่ําลง และการแขงขันการลดตนทุนการผลิต
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 ตระหนักถึงทรัพยากรที่มีของสังคมโลก จากปญหาทรัพยากรขาดแคลน
11.2.2 การตื่นตัวเกี่ยวกับกฏหมายอาหาร กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพอาหารและ
เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับสาขาวิชา
11.2.3 แนวโนมในการนําผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสังคมและเหตุการณ
11.2.4 พัฒนาทรัพยากรเหลือใชจากเกษตรและประมง มาปรับเปลี่ยนหรือลดขั้นตอน เวลาการผลิต
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและสิ่งแวดลอม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการและเปนทีย่ อมรับในระดับสากลของ
ประเทศ ดานกําลังคน ทักษะทางปญญา ทักษะพิสัยที่เชีย่ วชาญ เกีย่ วกับอุตสาหกรรมอาหาร
12.1.2 เนนความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการของอาหาร พรอมทั้ง
สอดคลองกับกฎหมายของประเทศไทยและระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 ผลิตบัณฑิตมุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
12.2.2 สนับสนุนองคความรูใหมจากผลงานวิจยั และนวัตกรรม เพื่อถายทอดสรางสรรคอาชีพ
อิสระโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่ในหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รหัสวิชา 07-413-306 ชื่อวิชา องคประกอบทางเคมีของอาหาร
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผแู ทนจากสาขา/ภาควิชาอืน่ ในคณะที่
เกี่ยวของ ดานเนื้อหาสาระการจัดตารางเวลาเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มุงเนนผลิตบัณฑิตที่สรางสรรคอาหาร
มาตรฐานสากลดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจริยธรรมในวิชาชีพ รวมถึงเปนผูมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารอยางเปน
ระบบ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนผูมีทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางเปนระบบบนพื้นฐานของขอมูล
และขอเท็จจริง และมีความชํานาญในงานอาชีพวิทยาศาสตร การอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําความรูไปประยุกต และพัฒนาความรูเพื่อการศึกษาขั้นสูงตอไป
1.2.5 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถใช ภ าษาไทยและภาษาต า งประเทศในการสื่ อ สาร รวมถึ ง ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร  พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
เทคโนโลยีการอาหารใหมี
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
มาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนและบริการวิชาการให
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
อาจารยในหลักสูตร
มีประสบการณจากการนํา
วิชาการแกองคกรภายนอก
 การศึกษาตอ
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
 การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
-
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
70
70
70
35
70
70
35
70

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3

2555
35
-

ชั้นปที่ 4

-

รวม

35

105

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

2559
70
70
70

35

70

175

245

280

-

35

70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
350,000.241,500.591,500.-

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
1,050,000.- 1,400,000.- 1,750,000.- 1,750,000.484,750.- 867,000.- 1,336,000.- 1,336,000.1,534,750.- 2,267,000.- 3,086,000.- 3,086,000.-
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

2555

2556

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
1,667,138.- 1,750,495.2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 912,660.- 958,293.3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
1,374,052.- 1,374,052.(รวม ก)
3,953,580.- 4,082,250.ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ + สิ่งกอสราง
3,362,710.- 4,055,845.(รวม ข)
3,362,710.- 4,055,845.รวม (ก) + (ข)
7,316,560.- 8,138,685.จํานวนนักศึกษา
35
70
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
76,050.76,050.
* หมายเหตุ คาใชจายตอหัวนักศึกษา 76,050.-บาทตลอดหลักสูตร

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

1,838,020.1,006,207.1,374,052.4,218,279.-

1,929,920.1,056,518.1,374,052.4,360,190.-

2,026,417.1,056,518.1,374,052.4,360,190.-

4,258,638.- 4,471,570.- 4,471,570.4,258,638.- 4,471,570.- 4,471,570.8,476,917.- 8,832,060.- 8,832,060.105
140
140
76,050.76,050.
76,050.-

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
19 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
67 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
12 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 07 = คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 4 = สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ 3 = สังคมศาสตร
4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )

- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

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

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220
01-002-221

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

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

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101

มนุษยกับสังคม (Man and Society)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)
สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)
สังคมกับการปกครอง (Society and Government)
สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

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

01-004-103
01-004-106

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษา (Thai Studies)

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

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 19 หนวยกิต ประกอบดวย
02-311-102 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร (Mathematics for Science)
02-411-101 หลักเคมี (Principles of Chemistry)
02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี (Principles of Chemistry Laboratory)
02-511-101 หลักฟสิกส (Principles of Physics)
02-511-102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส (Principles of Physics Laboratory)
02-611-101 หลักชีววิทยา (Principles of Biology)
02-611-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principles of Biology Laboratory)
07-411-101 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (Food Science and Nutrition)
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

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

02-412-113
02-412-114
02-612-205
02-612-206
07-311-101
02-612-201
02-612-202
02-412-105

 กลุมวิชาชีพบังคับ 67 หนวยกิต ประกอบดวย
เคมีอินทรียพนื้ ฐาน (Basic Organic Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน (Basic Organic Chemistry Laboratory)
ชีวเคมี (Biochemistry)
ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory)
หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ (Principles of Cookery and
Nutrition)
จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory)
เคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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02-412-106
07-412-203
07-412-204
07-412-305
07-412-308
07-412-310
07-412-311
07-412-312
07-412-313
07-412-314
07-412-315
07-412-316
07-412-317
07-412-318
07-412-410
07-412-411
07-412-412

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry Laboratory)
ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)
การแปรรูปอาหาร (Food Processing)
เคมีอาหาร (Food Chemistry)
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (Food Product Development )
จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
หลักวิศวกรรมอาหาร (Principles of Food Engineering)
แผนแบบการทดลอง (Experimental Design)
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology)
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร
(Quality Control of Food Product)
การประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation)
การวิเคราะหอาหาร (Food Analysis)
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Sanitation)
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
(Technology of Food Product Development)
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industrial Management)
สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(Seminar in Food Science and Technology )
โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(Special Projects in Food Science and Techology)

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(1-4-4)

 กลุมวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
07-413-401 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Food Science and Technology)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่ง
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานวิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
07-413-318 การฝกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-40-0)
(Practice for Food Science and Technology)
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และใหเลือกศึกษาใหครบ 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
07-413-301 คุณสมบัติดานหนาที่ของอาหาร (Functional Properties of Food)

3(3-0-6)

07-413-303 เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)

3 (2-3-5)

07-413-304 การถนอมอาหาร (Food Preservation)

3 (2-3-5)

07-413-305 เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
(Technology of Health Food Product)
07-413-306 องคประกอบทางเคมีของอาหาร (Chemical Composition of Foods )
07-413-307 การตลาดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(Marketing of Food Science and Technology)
07-413-309 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร (Food Packaging Technology)
07-413-310 เทคโนโลยีขนมอบ (Bakery Technology)
07-413-311 เทคโนโลยีขนมหวาน (Confectionery Technology)
07-413-312 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Beverage Technology)
07-413-313 เทคโนโลยีธัญชาติ (Cereal Technology)
07-413-314 เทคโนโลยีผักและผลไม (Fruit and Vegetable Technology)
07-413-315 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง (Fishery Product Technology)
07-413-316 เทคโนโลยีเนือ้ สัตว และผลิตภัณฑ
(Meat and Meat Product Technology)
07-413-317 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ (Milk and Milk Product Technology)
07-413-402 กรรมวิธีการผลิตอาหารดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(Appropriate Technology for Food Processing)
07-413-403 การประกันคุณภาพอาหาร (Food Quality Assurance)
07-413-404 หัวขอเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(Selected Topic in Food Science and Technology)
07-513-205 อาหารฮาลาล (Halal Cuisine )
07-612-315 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
xx-xxx-xxx วิชากลุม พลศึกษาและนันทนาการ (1)

3
1

3
0

0
2

6
1

02-311-102 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร

3

3

0

6

02-411-101 หลักเคมี

3

3

0

6

02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี

1

0

2

1

02-611-101 หลักชีววิทยา

3

3

0

6

02-611-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1
07-411-101 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
3
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห = 21

0
3
15

2
0
6

1
6
33

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร(1)

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)

1

0

2

1

xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)

3

3

0

6

02-412-113 เคมีอินทรียพนื้ ฐาน

3

3

0

6

02-412-114 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน

1

0

2

1

02-511-101 หลักฟสิกส

3

3

0

6

02-511-102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส
รวม

1
18

0
15

2
6

1
33

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

ชั่วโมง / สัปดาห = 21
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ (3)

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร(2)

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร(3)

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)

3

3

0

6

02-612-205

ชีวเคมี

3

3

0

6

02-612-206

ปฏิบัติการชีวเคมี

1

0

2

1

07-311-101

หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ

3

2

2

5

19

17

4

36

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 21
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ (4)

3

3

0

6

02-612-201

จุลชีววิทยาทั่วไป

3

3

0

6

02-612-202

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

1

0

2

1

02-612-105

เคมีวิเคราะห

3

3

0

6

02-612-106

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห

1

0

2

1

07-412-203

ความปลอดภัยของอาหาร

3

3

0

6

07-412-204

การแปรรูปอาหาร
รวม

3
20

2
17

3
7

5
37

ชั่วโมง / สัปดาห = 24

18

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

07-412-305
07-412-308
07-412-310

เคมีอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
จุลชีววิทยาทางอาหาร

3
3
4

2
2
2

3
3
4

5
5
6

07-412-311

หลักวิศวกรรมอาหาร

4

2

4

6

07-412-312
xx-xxx-xxx

แผนแบบการทดลอง
วิชาชีพเลือก (1)
รวม

3
x
x

2
x
x

2
x
x

5
x
x

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
07-412-313

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

3

2

2

5

07-412-314

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร

3

2

3

5

07-412-315

การประเมินทางประสาทสัมผัส

3

2

2

5

07-412-316

การวิเคราะหอาหาร

3

2

3

5

07-412-317

การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

3

3

0

6

07-412-318

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

3

2

3

5

07-011-301
xx-xxx-xxx

เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
วิชาชีพเลือก (2)
x
รวม
x
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

0
x
x

2
x
x

1
x
x
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
07-413-401

07-412-412
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

0

40

0

0

40

0

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3
1

3
0

0
2

6
1

สหกิจศึกษาทางวิทยาศาตรและเทคโนโลยี
6
การอาหาร
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

07-412-410
07-412-411

ทฤษฎี

หนวยกิต

การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
วิชาชีพเลือกเสรี (1)

3

1

4

4

x

x

x

x

วิชาชีพเลือกเสรี (2)
รวม

x
x

x
x

x
x

x
x

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูท ั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญ
และคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและ
โฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต
และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ได แ ก การเปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และการเตื อ น การกํ า หนดเงื่ อ นไข ข า ว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions
and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions;
notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัด หมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบั ติของสิน คาและบริก าร การพูด ถึง เปา หมายและการ
ตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนา
ของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and
business decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding language and culture
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01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and
reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงระดับ
ประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อ
จับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms;
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
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01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การ
ขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking
and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจอง
ตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing;
basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages;
making a summary and answering questions understandably

25
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทัง้ เรียน
วิธกี ารแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั ้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ
วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how
to translate orally
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การ
จัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธใน
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของ
การวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research
analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
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01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government and
politics institution; political participation
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01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสํ า คัญ ของสัง คมกับ สิ ่ง แวดลอ ม แนวความคิด พื ้น ฐานทางนิเ วศวิท ยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับสั งคมและชุ มชน ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งกับการบริ หารจั ด การที่ดี การสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and
good governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of
sufficiency economy philosophy
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
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01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence
in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ท่ั ว ไปเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา
การอางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study
skills; citation and bibliography

30
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความ
เชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติ ก รรมมนุ ษ ย องค ป ระกอบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย การพั ฒ นาตน การพั ฒ นางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship
and communication for building human relationship; happy life enhancement
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area
and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index;
introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร กั บ ปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human
genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เ วศวิ ท ยาและสมดุ ล
ธรรมชาติ ทรั พ ยากรธรรมชาติ มลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ ม การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
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1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝก
ทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ค ว า ม รู ทั ่ว ไ ป เ กี ่ย ว กับ กีฬ า ป ร ะ เ ภ ท ทีม ฝก ทัก ษ ะ ก า ร เ ลน กีฬ า ป ร ะ เ ภ ท ทีม
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid
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01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ กีฬ าประเภทบุค คล ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภทบุค คล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of
individual sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนาํ นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ
ในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรม
นันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses

35
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
02-311-102 คณิตศาสตรสาํ หรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชัน
ชี้ กํ า ลั ง ฟ ง ก ชั น ลอการิ ทึ ม ฟ ง ก ชั น ตรี โ กณมิ ติ ฟ ง ก ชั น ตรี โ กณมิ ติ ผ กผั น และฟ ง ก ชั น ไฮเปอร โ บลิ ก
การประยุกตของอนุพันธ ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกตของปริพันธ
Function , limit and continuity , derivative of algebraic function , exponential function,
logarithmic function, trigonometric function, inverse trigonometric and hyperbolic functions, application of
derivative, integration, techniques of integration and application, definite of integrals and applications
02-411-101

หลักเคมี
3(3-0-6)
Principles of Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเคมี โครงสร า งอะตอม และระบบพิ ริ อ อดิ ก พั น ธะเคมี สารละลาย
จลนศาสตรเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และเคมีอินทรีย
The knowledge base of chemistry, atomic structure, periodic system, chemical bond,
chemical kinetic, chemical equilibrium, acid-base, salt and organic chemistry
02-411-102

ปฏิบตั ิการหลักเคมี
1(0-2-1)
Principles of Chemistry Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณทางเคมี การทดสอบสมบัติบางประการของธาตุและ
อิออน การทดสอบสารประกอบอิออนิกและสารประกอบโควาเลนต การทดลองเรื่องสารละลาย การทดลอง
เรื่องจลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี การทดลองเรื่อง กรด เบส เกลือ และการทดสอบสมบัติของสารอินทรีย
Techniques and chemical equipments, the elemental properties of ions and elements
testing, the ionic compounds and covalent compounds testing, the experiments of solution, chemical
kinetic, chemical equilibrium, acid-base, and organic compounds testing
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02-511-101

หลักฟสิกส
3(3-0-6)
Principles of Physics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวกเตอรและแรง การเคลื่อนที่และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การดลและโมเมนตัม งาน
และพลังงาน กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่น แสง และเสียง
Vectors and Force, motion and newton’s low of motion, impulse and momentum, work
and energy, mechanical fluids, heat and basic thermodynamics, waves, light and sound
02-511-102

ปฏิบตั ิการหลักฟสิกส
1(0-2-1)
Principles of Physics Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
เวกเตอรและแรง การเคลื่อนที่และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การดลและโมเมนตัม งาน
และพลังงาน กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่น แสง และเสียง
Vectors and Force, motion and newton’s low of motion, impulse and momentum, work
and energy, mechanical fluids, heat and basic thermodynamics, waves, light and sound
02-611-101

หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
Principles of Biology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สิ่งมีชีวิตและเซลล ระบบสารอาหารและพลังงานในชีวิตการเคลื่อนไหวและการรักษาดุลย
ภาพของรางกาย ระบบประสาทและฮอรโมน อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการและ
การถายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
Living organisms and cells. the nutrients and energy in life, movements and maintaining
balance of the body, nervous system and hormones, taxonomy, ecology and evolution of living organisms
and the transfer of genetic material of living organisms
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02-611-102

ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา
1(0-2-1)
Principles of Biology Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลองจุลทรรศน โครงสรางของเซลล และการลําเลียงสารผานเซลล การเจริญเติบโตและ
การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต ลักษณะและโครงสรางเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช ชนิดของราก ลําตน ใบ ดอก ผล
เมล็ด ระบบอวัยวะของสัตว ระบบสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต สมบัติบางประการของสารอาหารและการสลาย
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา โพรติสตา ฟงใจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว ระบบนิเวศบนดินและน้ํา
มลพิษ การถายทอดพันธุกรรม
Microscope, the structure of cell and nutrient transported of cell, growth and reproduction
of living organisms; the nature and structure of tissues and organs of the plant roots, stems, leaves,
flowers, seeds, animal organ systems, reproduction, digestion of nutrients, living in the kingdom monera,
protista, fungi, plant and animal, ecosystems on land and water pollution and genetics
07-411-101

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Food Science and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สถานการณอาหารโลก แหลงอาหารของมนุษย ลักษณะทางอุตสาหกรรม องคประกอบ
ของอาหาร โภชนศาสตรขององคประกอบของอาหาร ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของอาหาร การเสื่อมเสียของ
อาหารและการควบคุ ม หลั ก เบื้ อ งต น ของการแปรรู ป อาหารชนิ ด ต า ง ๆ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารชนิ ด ต า ง ๆ
ผลิตภัณฑเนื้อ ผลิตภัณฑนม อาหารทะเล ไขมันและน้ํามัน ธัญชาติ ผักผลไม ผลิตภัณฑอาหารหมัก และ
สภาวะโภชนาการ ผลการแปรรูป และการเก็บรักษาตอสารอาหาร
Global food situation; human food resource; industrial characteristics; food component;
nutrition of food components; factors affecting food quality; food deterioration and control, tools and
equipment; the basic principle of food processing, various kinds of food products such as meat, milk,
seafood, fat and oil, cereal, vegetable and fruit; ; the result of food processing and nutrient storage; the
result of nutrient change caused by food processing
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07-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษา ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและ
พัฒนาการสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีเขียนรายงานและการนําเสนอรายงาน
สหกิจศึกษา
Preparation for co-operative education; meaning, importance, background, and
development; working technique in workplace; report writing, and co- operative education presentation
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
02-412-113 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic Organic Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02- 411-101 หลักเคมี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของเคมีอินทรีย สารประกอบอะลิฟาติก และอะลิไซคลิกไฮโดรคารบอน
สารประกอบอะโรมาติ ก ไฮโดรคาร บ อน และสารประกอบเฮไลด สารประกอบ
แอลกอฮอล ฟนอล และอีเทอร สารประกอบแอลดีไฮด และคีโตน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ
คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
Introduction to organic chemistry; aliphatic and alicyclic hydrocarbon compounds;
aromatic hydrocarbon compounds and halides compounds; alcohols, phenols and ethers compounds;
aldehydes and ketones compounds; carboxylic acids and carboxylic acid derivatives compounds;
carbohydrates, proteins and lipids
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02-412-114

ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
1 (0-2-1)
Basic Organic Chemistry Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-412-113 เคมีอินทรียพื้นฐาน
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย
การแยกสารและการทําสารใหบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย
ตามหมูฟงกชั่น และการวิเคราะหสารประกอบอินทรีย
Safety in chemical laboratories; basic techniques in organic chemistry laboratories;
chemicals separation and purification; test of physical and chemical properties of organic compounds by
functional group and analysis of organic compounds
02-612-205

ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-611-101 หลักชีววิทยา หรือ
02-611-103 ชีววิทยาทั่วไป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปทางชีวเคมี องคประกอบทางเคมีและการดํารงชีวิตของเซลล องคประกอบ
หลักการของเมแทบอลิซึม สมบัติ ประเภท และการทํางานของเอนไซม คารโบไฮเดรตและเมแทบอลิซึม
โปรตีนและเมแทบอลิซึม ลิพิดและเมแทบอลิซึม กรดนิวคลีอิกและเมแทบอลิซึม ประเภทโครงสรางและ
บทบาทการทํางานของวิตามิน เกลือแร และฮอรโมน ชีวเคมีกับการทํางานของรางกาย
Biochemical general knowledge; the chemical composition and survival of cell; the
principle components of the metabolic; properties action of emzymes; metabolism of carbohydrates;
protein; lipid; nucleic acids; structure and role of vitamins; minerals and hormones biochemical functions
of the body
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02-612-206

ปฏิบตั ิการชีวเคมี
1(0-2-1)
Biochemistry Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-612-205 ชีวเคมี
เครื่องมือและหลักการใชเครื่องมือ พีเอส บัฟเฟอร เอนไซมและสเปกโทรโฟโตมิเตอร
คารโบไฮเดรตเมแทบอลิซึมและโปรตีน ชีวโมเลกุลในเซลลและกรดนิวคลิอิค สมบัติของเยื่อเซลลและการ
เจริญของเซลล การวิเคราะหเลือดและปสสาวะ
Tools and their usage pH; concepts use tools to anylsis pH; buffer solution; enzymes
and spectroscopic photometer; carbohydrate metabolism and metabolic proteins; biomolecules in the cell
and nucleic acid; properties of cell membranes and cell growth; blood and urine analysis
07-311-101

หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Principles of Cookery and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมูและสารอาหาร การ
กําหนดรายการอาหาร ตํารั บอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิ บ การเตรี ยมวั ตถุดิ บและการ
ประกอบอาหารอยางสงวนคุณคาทางโภชนาการ
General knowledge of cookery and nutrition; five food groups and nutrients; menu
setting; recipes; food purchasing and raw material storage; raw material preparation, and nutrient
preservation cooking
02-612-201

จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Microbiology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-611-101 หลักชีววิทยา หรือ
02-611-103 ชีววิทยาทั่วไป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจุลชีววิทยา แบคทีเรีย ไวรัส และไวรอยด ราและยีสต โพรโตซัวและ

สาหราย
General knowledge about the microbiology of bacteria; viruses and viroid; fungi;
yeast;protozoa and algae
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02-612-202

ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-612-201 จุลชีววิทยา
แบคทีเรีย ไวรัส และไวรอยด รา ยีสต โพรโตซัวและสาหราย
Bacteria ; viruses and viroid ; fungi; yeast; protozoa and algae

1(0-2-1 )

02-412-105

เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-101 หลักเคมี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณและคํานวณปริมาณสัมพันธ การประเมิน
ความนาเชื่ อถือของขอมูลที่ไ ดจากการวิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนักปริมาตรการวิเคราะห การ
ไทเทรตกรดเบสและการไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ การไทเทรตแบบ
เกิดสารประกอบเชิงซอน และหลักการวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป
Principles of basic quantitative analysis and stoichiometric calculation; assessing the
reliability of the information obtained from the analysis; gravimetric and volumetric methods of analysis;
acid/base titrations and precipitation titration; redox titration; complex metric titration; spectroscopic
analysis
02-412-106

ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห
1(0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-612-105 เคมีวิเคราะห
การใชเครื่องแกวและการเทียบมาตรฐานการเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะหโดย
น้ําหนักโดยใชตัวตะกอนแบบอินทรียและอนินทรีย การไทเทรตกรด เบส และการไทเทรตแบบตาง ๆ การ
ใชเครื่องมือวัดความเปนกรด เบส และเครื่องวัดการดูดกลืนแสง
Laboratory study of glassware using and the calibration of standard solution preparation;
gravimetric analysis using organic and inorganic precipitating agent; acid-base titration and various types
of titration; acid-base indicator and spectrophotometric instrument
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07-412-203

ความปลอดภัยของอาหาร
3(3-0-6)
Food Safety
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ขอปฏิบัติที่ดีในการเพาะปลูก สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร สุขอนามัย ที่ดีของ
พนักงาน สุขาภิบาลโรงงาน การปฏิบัติที่เหมาะสมและ มาตรการควบคุมอันตรายในระบบการผลิตอาหาร
การวิเคราะหอันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) ในกระบวนการผลิตอาหาร ผลกระทบตอสุขภาพ
ของผูบริโภคและการบําบัดรักษา ตลอดจนกฏระเบียบที่เกี่ยวของ กับมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพดานความปลอดภัยในการผลิตและการขนสงอาหาร
Good Agricultural Practices (GAP); employees hygiene; plant sanitation; good
manufacturing practice (GMP); hazard analysis and critical control points (HACCP) in food processing;
effects on consumer health and treatment; food standard regulations; quality assurance laws on food
production and transportation
07-412-204

การแปรรูปอาหาร
3(2-3-5)
Food Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของวั ต ถุ ดิ บ อาหาร การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ใน
อุตสาหกรรม หลักเกณฑทั่วไปของการปฏิบัติการที่ดีในการผลิตอาหาร การจัดการของเสีย หลักการของ
การแปรรูปอาหารโดยการใชความรอน ใชความเย็น ใชสารเคมี ใชรังสี ผลของการแปรรูปอาหารที่มีผลตอ
คุณคาทางโภชนาการ
Introduction to the properties of food raw material; raw material handling and
preparation; good manufacturing practices; waste eliminate processing; processing technique by thermal
processing, cold processing, chemical processing, and irradiation; and resultd of food processing on
nutritive value
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07-412-305

เคมีอาหาร
3(2-3-5)
Food Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคประกอบทางเคมีที่สําคัญของอาหาร น้ํา คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน แรธาตุ
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ระหวางการแปรรูปอาหารและเก็บรักษา การใช
สารเจือปนอาหารในอาหาร
Chemical composition of foods; water; carbohydrate; lipid; protein; vitamin; mineral;
physicochemical properties; chemical changes of food composition during processing and storage; food
additive usege
07-412-308

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3-5)
Food Product Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญ และหลักการของการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
การสราง และคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑใหม การพัฒนาสูตร และการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ เพื่อ
การทดสอบการยอมรับ
Importance and principles of food product development; development process; product
idea generation and screening; formular and prototype development for sensory evaluation
07-412-310

จุลชีววิทยาทางอาหาร
4(2-4-6)
Food Microbiology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-612-201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ชนิดและประโยชนของจุลินทรียที่มีความสําคัญตออาหาร จุลินทรียที่ทําใหอาหารชนิด
ตาง ๆ เกิดการเนาเสียและแหลงที่มาในการปนเปอนจุลินทรียที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร ผลของ
กรรมวิธีการผลิตตอจุ ลินทรีย และโรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อ มาตรฐานและวิ ธีการตรวจวิเคราะห
จุลินทรียในอาหารประเภทตาง ๆ จุลินทรียที่มีประโยชน
Types and importance of food microorganism; food spoilage microorganism
contamination sources during manufacturing process; its effects on microorganisms ; food-borne diseases;
standard and methodology in analyzing microorganism in various types of food ; useful microorganism
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07-412-311

หลักวิศวกรรมอาหาร
4(2-4-6)
Principles of Food Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-101 หลักฟสิกส และ
02-311-102 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการคํานวณพื้นฐานทางวิศวกรรม การไหลของของไหลในกระบวนการผลิตอาหาร
การถายโอนความรอนในกระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการถนอมอาหารดวยความรอนการทําความเย็น
การแชเยือกแข็งอาหาร การระเหย แผนภูมิไซโคลเมทริกส การถายโอนมวลและการขจัดน้ํา
Fundamental engineering principles and calculation; rheology in food processing; heat
transfer in food processing; food preservation process heating; refrigeration freezing and evaporation;
psychometrics chart; mass transfer and dehydration
07-412-312

แผนแบบการทดลอง
3(2-2-5)
Experimental Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แผนแบบการทดลอง แผนการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว แผนการวิเคราะหความ
แปรปรวนในบล็อก การทดลองที่มีหลายปจจัย การทดลองแบบแฟกทอเรียล การวิเคราะหความแปรปรวน
รวม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการแปลความหมาย
Experimental design; analysis of one way variance; Randomized Complete Block
Design (RCBD); factors experiment; factorial experiment; statistical packaged software usage
07-412-313

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารตางๆ การใชเทคโนโลยีใหมในกระบวนการ
แปรรูปอาหาร เทคโนโลยีสะอาด และผลของกระบวนการแปรรูปอาหารตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
อาหาร การวางผังโรงงาน
Food processing principles and technology, application of new technology in food
processing; clean technology; effects of food processing on food quality, plant lay out
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07-412-314

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร
3 (2-3-5)
Quality Control of Food Product
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร และการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ ปฏิบัติการ
ตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี โดยเรียนรูทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณทางวิทยาศาสตร พรอม
ทั้งวิเคราะหรายงานผลทางสถิติ เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารใหไดมาตรฐานตามกฎหมาย
Quality control in the food industry; sampling for the acceptance; laboratory
measurement of physical and chemical quality; skills in using scientific equipment, analysis of statistical
reports to control food quality standard complying to law
07-412-315

การประเมินทางประสาทสัมผัส
3(2-2-5)
Sensory Evaluation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การรับรูของประสาทสัมผัสขั้นพื้นฐาน วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส โดยใชการ
ทดสอบความแตกตาง การทดสอบความชอบ การทดสอบการยอมรับ วิธีการวิเคราะหขอมูล การประยุกตใช
ในอุตสาหกรรมอาหาร
Fundamental sensory perception; sensory evaluation using different test; preference test;
acceptance test and data analysis and the application of sensory evaluation in food industry
07-412-316

การวิเคราะหอาหาร
3(2-3-5)
Food Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการ วิธีการ และเทคนิคที่จําเปนสําหรับการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ ตลอดจนการสุมและการเตรียมตัวอยางอาหารสําหรับการวิเคราะหทางเคมี
Principles methods and necessary techniques for the chemical composition analysis of
raw material and product; random and preparation sampling food for the chemical analysis
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07-412-317

การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Plant Sanitation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและความสํ าคั ญของการสุ ขาภิ บาลและความปลอดภั ยในการผลิ ตอาหาร การ
ปนเปอนในอาหาร จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการสุขาภิบาลอาหาร แมลงและสัตวนําโรคในอาหาร สุขวิทยาสวน
บุคคล การทําความสะอาดและฆาเชื้อ การกําจัดของเสียและน้ําทิ้ง กฎระเบียบ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของ
อาหาร
Sanitation and food safety in food manufacturing; food contaminants; microorganism
concerning food sanitation; pest and carrier in food; Sanitation Standard Operation Procedure (SSOP);
cleaning and satinizing; waste and water disposal; standard and rules for food safety
07-412-318

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3-5)
Technology of Food Product Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-412-308 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวางแผนที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาสูตร การใชเทคนิคในการควบคุมการผลิตใหมี
มาตรฐาน การคิดตนทุนการผลิต การทดสอบความตองการของผูบริโภค การประเมินความเปนไปไดและ
การทดสอบทางการตลาด
Proper planning for formular development; technique in controlling manufacturing
standard; cost evaluation; consumers need survey and marketing feasibility evaluation
07-412-410

การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Industrial Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การผลิตและดําเนินการตางๆ เกี่ยวของกับการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยศึกษาถึงการ
จัดจําหนาย การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน การวางผัง
โรงงาน การวางแผน การควบคุมการผลิต
Operation to maximized benefit manufacturing by studying the distribution; product
design; production design process; plant location; lay out; planning and manufacturing control
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07-412-411

สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-2-1)
Seminar in Food Science and Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รูปแบบและขั้นตอนการจัดสัมมนา คนควาเนื้อหาใหม ๆ ที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับสาขา
วิชาเอก การนําเสนอ การอภิปราย การวิจารณเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
Seminar patterns and procedure; innovative searching for new information relating to
major course; presentation and discussion to exchange knowledge
07-412-412

โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3 (1-4-4)
Special Projects in Food Science and Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การคนควา รวบรวมขอมูล การทดลอง วิเคราะหผลเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร หรือทําการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่สอดคลองกับความตองการในสถานการณปจจุบัน
Research, data collection; experiment; data analysis concerning with food science and
technology or food development to respond consumers’ need in present situation
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
07-413-401 สหกิจศึกษาศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6 (0-40-0)
Co-operative Education for Food Science and Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการในลักษณะงาน
ที่ตรงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาห
อยางตอเนื่อง โดยทํางานเต็มเวลา มีผูนิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล รวมถึงการนําเสนอผลงานจากการ
ออกปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
Operate continuously as a full time job officer in work place concerning fields of study
for 16 weeks for more experiences by using knowledge; abilities; and skills; moreover; there are the
follow up supervision; evaluation; and operation presentation systematically
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07-413-318

การฝกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-40-0)
Practice for Food Science and Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝ กงานวิ ชาชี พในสถานประกอบการด านวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารหรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนระยะเวลาการฝก 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
Work continuously as a trainee in food science and technology workplaces or related
workplaces for 8 weeks
07-413-301

คุณสมบัตดิ านหนาที่ของอาหาร
3(3-0-6)
Functional Properties of Food
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดานหนาที่ขององคประกอบของอาหารระหวางกระบวนการ
แปรรูป และการเก็บรักษา ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการแปรรูปอาหาร
Food functional properties change during processing and storage; and importance of
food functional properties after processing
07-413-303

เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-5)
Fermentation Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการหมักทางชีวภาพ ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการหมัก ระบบการหมัก อาหาร
เพาะเลี้ยงจุลินทรียที่เกี่ยวกับการหมัก วัตถุดิบที่ใชในการหมัก สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการหมัก การ
ควบคุมกระบวนการหมัก การแยกสารที่ไดจากการหมักและการทําใหบริสุทธิ์ และการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ
Biological fermentation; factor affecting fermentation; fermentation system; culture for
fermentation; raw materials used in fermentation; optimum condition; fermentation control; recovery and
purification and product quality control
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07-413-304

การถนอมอาหาร
3(2-3-5)
Food Preservation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของการถนอมอาหารสาเหตุการเสื่อมคุณภาพของ
อาหาร การเนาเสียของอาหารทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ หลักและกรรมวิธีการถนอมอาหาร การถนอม
อาหารเพื่อเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม
Meaning; history and importance of food preservation; causes of food deterioration;
food physical chemical and biological spoilage; food preservation principles and methods food
preservation for small industry
07-413-305

เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Technology of Health Food Product
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย และความสําคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภท หลักการและกระบวนการ
ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ และขอบังคับที่ใชในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพระดับอุตสาหกรรม
Meaning and importance of health food product; categories; principles; manufacturing
process and regulations for industrial health food
07-413-306

องคประกอบทางเคมีของอาหาร
3(2-2-5)
Chemical Composition of Foods
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับ น้ํา คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน แรธาตุ และการเปลี่ยนแปลงของ
องคประกอบทางเคมีระหวางการเตรียมและการประกอบอาหาร
General knowledge of water; carbohydrate; lipid; protein; vitamin and mineral; chemical
changes of food composition during preparation and cookery
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07-413-307

การตลาดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-6)
Marketing of Food Science and Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ความสําคัญของการตลาดดานอุตสาหกรรมอาหาร องคประกอบของตลาด
สินคา ชนิดของสินคา บทบาทและหนาที่ทางการตลาด สถาบันทางการตลาด ชองทางการจําหนาย การ
สํารวจความตองการของผูบริโภค ชนิดของคนกลาง วิธีการดําเนินของผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก และปจจัยที่
มีอิทธิพลทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร
Meaning and importance of marketing in food industry; stock market; types of product;
role and functions of marketing; marketing institution; channels of distribution; consumers needs survey;
types of middle men; wholesalers; retailers and marketing factors influencing food industry
07-413-309

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร
3(3-0-6)
Food Packaging Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ คุณสมบัติของวัสดุบรรจุอาหารและการทดสอบ
การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหาร หลักการเลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ
เบื้องตน ระบบบรรจุอาหาร เครื่องจักรบรรจุอาหาร กฎขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหาร
Basic principles of packaging; of food packag properties and testing; evaluation of
product shelf life; food package selection; basic packaging design; food packaging system; food
packaging machine; rules and law concerning food packaging
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07-413-310

เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-3-5)
Bakery Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑขนมอบ การตรวจสอบคุณสมบัติ องคประกอบ คํานวณ
เกี่ยวกับสูตรสัดสวนรวมถึงคุณลักษณะทางกายภาพ การเก็บรักษา และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการทํา
ขนมอบ การผลิตขนมอบ การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ การเสื่อมเสีย การบรรจุภัณฑ การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบ การคนหาจุดบกพรอง สาเหตุ ขอผิดพลาด วิธีการแกไขกระบวนการผลิตขนมอบ และ
สุขลักษณะการจัดการโรงงานผลิตขนมอบ
Types and categories of bakery; properties check, component, recipe and portion
calculation; physical properties; storage; quality of raw material for bakery; production equipment
maintenance; deterioration; packaging; quality control, examination; defect, cause, and error
identification; production-process problem solving; and Good Manufacturing Practices (GMP)
07-413-311

เทคโนโลยีขนมหวาน
3(2-3-5)
Confectionery Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมบัติและองคประกอบของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตขนมหวาน กรรมวิธีการผลิตขนม
หวานแบบตางๆ ในระดับอุตสาหกรรม ในดานกรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บ
รักษา และการตรวจสอบการเสื่อมเสีย
Properties and components of raw materials for confectionary production; industrial
production process of various types of confectionary; quality control; packing; storing and deterioration
check
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07-413-312

เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3(2-3-5)
Beverage Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ชนิดของเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล คุณสมบัติทาง
กายภาพ ทางเคมี การใช เครื่องมื อ กรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณ ฑเครื่องดื่ม การคํานวณสวนผสมและ
อัตราสวนในการผลิตเครื่องดื่ม การเก็บรักษาวัตถุดิบรวมถึงผลิตภัณฑสําเร็จของเครื่องดื่ม พรอมทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ
Types of drinks: alcoholic and non- alcoholic ; physical and chemical properties;
equipment usage; drink processing; ingredients and proportion evaluation; raw material and product
storage; quality control
07-413-313

เทคโนโลยีธัญชาติ
3(2-3-5)
Cereal Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสร า งและลั ก ษณะของธั ญ พื ช ชนิ ด ต า งๆ องค ป ระกอบทางเคมี ข องธั ญ พื ช การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี และกายภาพ การแปรรูป การเก็บรักษา การนําไปใชประโยชนในผลิตภัณฑตาง
Cereal & structure and characteristics; chemical component; chemical and physical
transformation; cereal processing; storage and use of cereals in different products
07-413-314

เทคโนโลยีผักและผลไม
3(2-3-5)
Fruit and Vegetable Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของผัก
และผลไมและการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนตางๆ ในการแปรรูปผักและผลไม หลักการและวิธีการแปรรูป
การบรรจุและการเก็บรักษา การใชประโยชนโดยตรงจากอุตสาหกรรมผักและผลไม
Vegetable and fruit processing; chemical and biological properties of vegetable and fruit;
processing procedure transforming; principles and processing procedure; packing and storing; direct
use of vegetable and fruit industry
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07-413-315

เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3(2-3-5)
Fishery Product Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ชนิด ประเภทของสัตวน้ําและการนําสัตวน้ํามาใชประโยชน จุลินทรียที่เกี่ยวของกับสัตวนา้ํ
และผลิตภัณฑประมง การแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดแก การหมัก การทําแหง การแชแข็ง สัตวน้ําบรรจุ
กระปอง การปนเปอนสารพิษ และวัตถุเจือปนอาหารในสัตวน้ําและผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑประมง
Categories and usage of aquatic animal; microorganism concerning with aquatic animal
and fishery products; various methods of animal product processing; fermentation; drying; freezing;
aquatic animal canning; food addictive in aquatic animal and product and quality control of fishery
products
07-413-316

เทคโนโลยีเนื้อสัตว และผลิตภัณฑ
3(2-3-5)
Meat and Meat Product Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมบัติทางกายภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเนื้อสัตว การฆาสัตว การชําแหละและการ
ตกแตง การเปลี่ยนแปลงภายหลังการฆา คุณภาพเนื้อสัตว การถนอมรักษา กรรมวิธีการแปรรูปเนื้อสัตวแบบ
ตางๆและผลิตผลพลอยไดจากสัตว
Physical; chemical and physiology properties of meat; slaughtering; dressing procedure
and processing; post mortem change; meat quality; preservation; meat processing; and animal byproducts
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07-413-317

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ
3(2-3-5)
Milk and Milk Product Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางเตานมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สรีรวิทยาของการกลั่นสรางน้ํานม การปลดปลอย
น้ํานม ปจจัยที่มีผลตอการสรางน้ํานม องคประกอบ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ปจจัยที่มีผล
ตอปริมาณ และคุณภาพของน้ํานมชนิดตางๆ การตรวจคุณภาพของน้ํานม และมาตรฐานของน้ํานม การ
สุขาภิบาลโรงงานอุตสหกรรมผลิตนมและผลิตภัณฑนม ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติ องคประกอบ
การตรวจสอบคุณภาพ คุณคาทางโภชนาการ การเปลี่ยนแปลง และการเสื่อมเสียของน้ํานมดิบ กรรมวิธีการ
ผลิต การบรรจุ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนม
Mammal’s udder structure; of, physiology milk secretion; factors affecting milk
secretion; milk quantity and quality; chemical, physical, and microbiology properties; milk quality and
standardization; plant sanitation; properties, composition, quality examination; nutritive value,
deterioration, and raw milk spoilage; manufacturing, packing, and storage
07-413-402

กรรมวิธีการผลิตอาหารดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3(3-0-6)
Appropriate Technology for Food Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กรรมวิธีแปรรูปและการผลิตอาหาร โดยการนําเทคโนโลยีอยางงายมาประยุกตใชสําหรับ
แปรรูปและผลิตอาหารในระดับชุมชนตาง ๆ ตามความเหมาะสม
Application of simple technology in food processing and production in communities
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07-413-403

การประกันคุณภาพอาหาร
3(3-0-6)
Food Quality Assurance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปของการประกั น คุ ณ ภาพ ระบบประกั น คุ ณ ภาพ มาตรฐานของอาหาร
ระดับประเทศและระดับสากล กฎหมายและขอบังคับที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคการเสริมสราง
คุณภาพ การใชสถิติในการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร และการบริหารองคกรดานคุณภาพ
General knowledge of quality assurance; quality assurance system; national and
international food standard; law and regulation in food industry; quality enrichment technique; statistis in
food quality and control; quality organization management
07-413-404

หัวขอเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-6)
Selected Topic in Food Science and Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หัวขอที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่เพิ่งคนพบใหม หรือไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนาใหม หรือเทคนิคที่ไดรับการสนใจ
Related topics or interesting techniques in food science and technology currently found or
improved
07-513-205

อาหารฮาลาล
3(1-4-4)
Halal Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู
:ความหมาย หลักการพื้นฐานของอาหารฮาลาล ฮารอม ลักษณะอาหารฮาลาล วัตถุดิบที่ใช
ในการประกอบอาหารฮาลาล ขอปฏิบัติในการผลิตอาหารฮาลาล การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
Meaning and basic principles of Halal and Harom food; characteristics of Halal; raw
materials for Halal cooking; Halal food manufacturing procedure; Halal food certification
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07-612-315

พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยทางดานจิตวิทยา
ปจจัยทางสังคม กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด
Concept of consumer behavior; factors effecting consumer behavior; psychological and
social factors; buying decision process; marketing consumer behavior analysis
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางเกศรินทร เพ็ชรรัตน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย

วท.ม.

พัฒนาผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เกษตร
Food Science

xxxx xxxxx xx x
วท.บ.

2

นางสาววรลักษณ
ปญญาธิติพงศ

อาจารย

Ph.D.

xxxx xxxxx xx x

3

นางดวงแข สุขโข

xxxx xxxxx xx x

4

นางนอมจิตต สุธีบุตร

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

อาจารย

xxxx xxxxx xx x
5

นางสาวสรรษนีย เต็มเปยม

xxxx xxxxx xx x

อาจารย

วท.ม.

วิทยาศาสตร
การอาหาร

วท.บ.

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
เทคโนโลยีการ
อาหาร

วท.ม.

วท.บ.

เคมี

วท.ม.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.
วท.ม.

อุตสาหกรรม
เกษตร
เคมีอนินทรีย

วท.บ.

เคมี

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
ม.เกษตรศาสตร
พ.ศ.2546

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555
2556 2557 2558
9
12
12
12

ม.เกษตรศาสตร
พ.ศ.2542
ส.เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2554
ส.เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2545
ส.ราชภัฏพิบูล
สงคราม
พ.ศ. 2542
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2525
ม.เชียงใหม
พ.ศ.2521
ม.สงขลานครินทร
พ.ศ.2544
ม.สงขลานครินทร
พ.ศ.2541
ม.สงขลานครินทร
พ.ศ.2545
ม.สงขลานครินทร
พ.ศ.2542

9

12

12

12

4

4

4

4

-

-

10

10

10

10

10

10
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

1

นางสาวชมภูนุช เผือ่ นพิภพ

อาจารย

วท.ม.

อาจารย

วท.บ.

อาหารและ
โภชนาการเพื่อการ
พัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย

ศ.ม

เศรษฐศาสตร

วท.บ.

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ
อาหาร

xxxx xxxxx xx x
วท.บ.

2

นายนพพร สกุลยืนยงสุข

xxxx xxxxx xx x
3

นายธนภพ โสตรโยม

xxxx xxxxx xx x

4

นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร

อาจารย

xxxx xxxxx xx x

5

นางสาวดวงรัตน แซตั้ง

วท.ม.

พัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาห
กรรมเกษตร
คศ.บ. อาหารโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาจารย

คศ.บ.

อาหารโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาจารย

วท.ม.

คหกรรมศาสตร

คศ.บ.

อาหารโภชนาการ

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

คศ.บ.

อาหารโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ

xxxx xxxxx xx x
6

นางสาวนันทวัน ชมโฉม

xxxx xxxxx xx x

7

นายเชาวลิต อุปฐาก

xxxx xxxxx xx x

อาจารย

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
ม.ธรรมศาสตร
พ.ศ.2550

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
7
10
10
10

ม.มหิดล
พ.ศ.2544
ม.เกษตรศาสตร
พ.ศ.2535

12

12

10

10

ม. เกษตรศาสตร
พ.ศ. 2550
ส.ราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2544

-

-

4

4

ม.เกษตรศาสตร
พ.ศ. 2553

7

11

10

10

12

12

12

12

5

5

5

5

5

5

5

5

ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2549
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2549
ม.เกษตรศาสตร
พ.ศ.2552
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2546
มทร.พระนคร
พ.ศ. 2552
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2549
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวอุทัย กลิ่นเกษร

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย

ปร.ด.

เทคโนโลยีอาหาร

วท.บ.

อุตสาหกรรมเกษตร

xxxx xxxxx xx x

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
ม.สงขลา
นครินทร
พ.ศ. 2548
ม.สงขลา
นครินทร
พ.ศ. 2541

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
3
3
3
3

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูใ ช บัณ ฑิต พบวา ผูใ ชบั ณ ฑิต เห็ น ดว ยกั บ การให บัณ ฑิ ต
มีประสบการณตรงในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา เตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(0-2-1)โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อใหนักศึกษามี
ความพรอมตอการออกปฏิบัติสหกิจ และมีการประเมินทักษะกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจ
ศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (Co-operative Education for food Science and
Technology) 6(0-40-0) เพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงาน ในลักษณะงานที่ตรงกับ
สาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาหอยาง
ตอเนื่อง โดยทํางานเต็มเวลา เพื่อเพิ่มเติมประสบการณตรงทางดานอาชีพและการพัฒนาตนเอง ภายใตการ
ดูแลของอาจารยนิเทศและพนักงานพี่เลี้ยง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความมุงหวังในผลการเรียนรูของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขา
ไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ
2. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
3. กลาคิด กลาปฏิบัติ กลานําเสนอ รวมถึงสามารถวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหา
รวมกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได
4.2 ชวงเวลา
การปฏิบัติสหกิจศึกษา ชวงภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาปที่ 4
ชวงภาคฤดูรอนของปการศึกษาปที่ 3
การฝกงานวิชาชีพ
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ รวมเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
ตอเนื่องกัน
จัดเต็มเวลา ระยะเวลาการฝก รวม 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
การฝกงานวิชาชีพ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานพิเศษหรืองานวิจัย
ข อ กํ า หนดในการทํ า โครงงานพิ เ ศษ ต อ งเป น หั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนางานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําเปนรายบุคคล หรือมีผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอวิชาโครงงานพิเศษ เปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควา คิดวิเคราะห ออกแบบ
พัฒนาและแกปญหาได โดยการนําหลักการและทฤษฎี มาประยุกตใชอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคม
ปจจุบันมีขอบเขตของโครงงานชัดเจน สามารถทําเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความสามารถในการบูรณาการวิชาตางๆ อยางเปนองครวม มีแนวคิดอยางเปนระบบในการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูใหกาวหนา และแกปญหาโดยหลักการและเหตุผล ไดอยางสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานพิเศษทางเว็บไซต และปรับปรุงให
ทันสมัยอยูเสมอ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมี
ตัวอยางโครงงานพิเศษใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําโครงงานพิเศษ โดยอาจารยที่ปรึกษา และประเมินผล
สําเร็จของโครงงานพิเศษโดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีตอ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มีจิตสํานึกสาธารณะ
มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม
มีวินยั และความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
มีทักษะการเรียนรูดว ยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
-การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรรทาง
วิชาชีพ เชน การแปรรูปอาหาร การประกันคุณภาพ และ การ
ฝกงาน เปนตน
-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน
-การทํางานเปนทีมในชัน้ เรียน
-โครงการการจัดการโรงงานอาหารจําลอง
-การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา
-การมอบหมายงานใหนกั ศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ
-การจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการเรียนรูดว ยตนเอง เชน การ
คนควา ขอมูลสารสนเทศ การทําโครงการวิจัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน
2.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต
(3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(5) เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
- การเรียนรูจากสถานการณจริง
- สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
- การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
- จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
- การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศกึ ษา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
- นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดว ยตนเอง กอนและหลังการเรียน
- ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
- ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อยางกวางขวางและเปนระบบ ไดแก ความรูความเขาใจดานเคมี จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร
วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการทําวิจัย
(2) มีความรูในสาขาวิชาอื่น ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารการจัดการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในสวนที่เกี่ยวของ
(3) มีความคุนเคยกับความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
แกปญหาและการตอยอดองคความรู
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
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2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความสามารถในการคนควาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการแกขปญหาหรืองานอื่นๆ
โดยไมตองอาศัยคําแนะนํา
(2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดย
คํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ ละผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
(3) สามารถใชทักษะและความรูความเขาใจอันทองแท ในกลุมเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการทําวิจัย ในบริบททางวิชาชีพ
และวิชาการ ไดแก การดูแลการจัดการการผลิตผลิตภัณฑอาหาร การตรวจวิเคราะหอาหาร การควบคุมและ
ประกันคุณภาพ การวิจัย และ งานอื่นๆที่เกี่ยวของ
(4) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ไดรับการฝกฝน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช น การประเมิ น จากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
(2) สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และสมาชิ ก กลุ ม ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่นขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร ว มกิ จ กรรมต า งๆ และความครบถ ว นชั ด เจนตรงประเด็ น ของข อ มู ล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3)
สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ แปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการวิเคราะหแปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
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(2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(4) มี วิ จ ารณญาณในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมและใช อ ย า ง
สม่ําเสมอเพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด
(5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม
(6) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใชเทคโลยี
สารสนเทศ
(7) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษ ในระดับใช
งานไดและเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ปญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ตเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตาง ๆที่ได
ศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
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(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง
ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
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ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย รวมถึง
การนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1

2

3

●  
  ●
●  
●  
●  
  
  
  
  

4

 ●
● 
● 
 ●
●





●





3

1

2

3

●
●
●
●
●





●
●
●
●
●





●
●
●
●
●





●
●
●







ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

4

●
●
●
●
●





  ●
  ●
●  ●
 ● ●
 ● ●
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● ● ●
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●
●
●

●





●
●
●
●
●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-005-101 พลศึกษา
01-005-116 ลีลาศ
01-005-124 กีฬาประเภททีม
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล
01-006-101 นันทนาการ
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3
  
  
  

4

5
 
 
 

ความรู

1

2

ทักษะทาง
ปญญา

3 4 1
    
    
    

2




3




ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต
(3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(5) เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ความรู
(1) มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารอยาง
กวางขวางและเปนระบบ ไดแก ความรูความเขาใจดานเคมี จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรม
อาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการทําวิจยั
(2) มีความรูในสาขาวิชาอื่น ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารการจัดการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในสวนทีเ่ กีย่ วของ
(3) มีความคุนเคยกับความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับการแกปญ
 หา
และการตอยอดองคความรู
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการคนควาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการแกขปญหาหรืองานอื่นๆ โดยไมตอง
อาศัยคําแนะนํา
(2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางทฤษฎีท่เี กีย่ วของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ ละผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนัน้
(3) สามารถใชทักษะและความรูความเขาใจอันทองแท ในกลุมเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปร
รูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการทําวิจยั ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ
ไดแก การดูแลการจัดการการผลิตผลิตภัณฑอาหาร การตรวจวิเคราะหอาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ
การวิจยั และ งานอื่นๆที่เกี่ยวของ
(4) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ไดรับการฝกฝน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
(2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอนื่ ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการวิเคราะหแปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอ
ที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใชอยางสม่ําเสมอเพื่อ
การรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด
(5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม
(6) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใชเทคโลยี
สารสนเทศ
(7) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษ ในระดับใชงานได
และเหมาะสม
ทักษะพิสัย (ถามี)
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญ
 หาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1








2








3








4








5








3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
1








2








3








4








1








2








3








02-311-102 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
02-411-101 หลักเคมี
02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี
02-511-101 หลักฟสิกส
02-511-102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส
02-611-101 หลักชีววิทยา
02-611-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
07-411-101 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ            
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
           

4







4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1








2








3








4








5

6

7








6. ทักษะ
พิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

02-412-113 เคมีอินทรียพื้นฐาน
02-412-114 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
02-612-205 ชีวเคมี
02-612-206 ปฏิบัติการชีวเคมี
07-311-101 หลักการประกอบอาหาร
และโภชนาการ
02-612-201 จุลชีววิทยาทั่วไป

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

3. ทักษะทางปญญา
4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

                     
                     
                     
                     

  

      

      

 

           

       

02-612-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
02-412-105 เคมีวิเคราะห

02-412-106 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห

07-412-203 ความปลอดภัยของอาหาร 
07-412-204 การแปรรูปอาหาร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
07-412-305 เคมีอาหาร

07-412-308 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
07-412-310 จุลชีววิทยาทางอาหาร

07-412-311 หลักวิศวกรรมอาหาร

07-412-312 แผนแบบการทดลอง


07-412-313 เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร
07-412-314 การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอาหาร
07-412-315 การประเมินทางประสาท
สัมผัส
07-412-316 การวิเคราะหอาหาร

2






3






4






5






3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
1






2






3






4






1






2






3






4






4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1






2






3






4






5






6






7






6. ทักษะ
พิสัย
1






2






3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-412-317 การสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
07-412-318 เทคโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
07-412-410 การจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร
07-412-411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโลยีการอาหาร
07-412-412 โครงงานพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโลยีการอาหาร

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

6. ทักษะ
พิสัย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

                       
                          
                       
                       
                          

79

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเลือก
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

07-413-401 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
07-413-318 การฝกงานวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
07-413-301 คุณสมบัติดานหนาที่ของอาหาร
07-413-303 เทคโนโลยีการหมัก
07-413-304 การถนอมอาหาร
07-413-305 เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อสุขภาพ

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี 6. ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2. ความรู
1

2

3

4

1

2

3

4

1 2

3

4

1

2

3

4

5 6

7

1

2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเลือก
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-413-306 องคประกอบทางเคมีของ
อาหาร
07-413-307 การตลาดสําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
07-413-309 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร
07-413-310 เทคโนโลยีขนมอบ
07-413-311 เทคโนโลยีขนมหวาน
07-413-312 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
07-413-313 เทคโนโลยีธัญชาติ
07-413-314 เทคโนโลยีผักและผลไม

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
1

2

3

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6

7

6. ทักษะ
พิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
1

2

3

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6

7

6. ทักษะ
พิสัย
1

2

3

07-413-315 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง                           
07-413-316 เทคโนโลยีเนือ้ สัตวและ
ผลิตภัณฑ
07-413-317 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ
07-413-402 กรรมวิธีการผลิตอาหารดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
07-413-403 การประกันคุณภาพอาหาร
07-413-404 หัวขอเฉพาะทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
07-513-205 อาหารฮาลาล
07-612-315 พฤติกรรมผูบริโภค
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูอยางนอย
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมีหัวหนาสาขาวิชา
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3) แผนการสอน การทวนสอบในระดับหลักสูตร ใชระบบประกันคุณภาพภายใน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใชการ
ประเมิน ดังนี้
2.2.1 ภาวะการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ในด า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพร อมและ
คุณสมบัติดานอื่นๆของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารมา
ประเมินหลักสูตรหรือมาเปนอาจารยพิเศษ/วิทยากร เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรูและการพัฒนาองคความรู
ของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนใน
หลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อย างตอเนื่อง โดยผานการทํ าวิ จั ยสายตรงในสาขาวิชาเปน อัน ดับแรก การสนั บสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/เขารวมสัมมนาเชิงวิชาการดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับคณาจารยอื่นหรือผูชํานาญการ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผลใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
(2) ส งเสริม อาจารย ใ ห มีก ารเพิ่ มพูน ความรู สรางเสริมประสบการณ ก ารสอนและการวิ จัย อยา ง
ตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร
(2) เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหอาจารยซื้อตําราเรียนใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง
อํ า นวยความสะดวกในด า นการจั ด หาอุ ป กรณ ป ฏิ บั ติ ก ารในห อ งปฏิ บั ติ ก ารให เ พี ย งพอ และทั น ต อ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
(3) ใหอาจารยมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม
(4) สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(5) สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอตลาดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารรวมทั้งการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(6) สนับสนุนใหอาจารยใหบริการวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อนํา
ประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรใหทันตอความตองการของสถานประกอบการ
(7) มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตร โดยเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดยอาจารย
และนักศึกษาสามารถ
กาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองค
ความรูใหมๆทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
2. กระตุนใหนักศึกษา
เกิดความใฝรูมีแนว
ทางการเรียนทีส่ ราง
ทั้งความรูความ
สามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตร ให
มีคุณภาพมาตรฐาน

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารโดยเชิญผูใชบัณฑิต
มารวมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทงั้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนกั ศึกษาได
ศึกษาความรูทที่ ันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ
ผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนกั ศึกษาเกิดความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ ไมต่ํากวา
ปริญญาโทหรือเปนผูมีประสบการณหลายป
และมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยเปนผูนําในทางวิชาการ
และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือใน
ดานที่เกีย่ วของ

การประเมินผล
1. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และฝกงานวิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
2. จํานวนรายวิชาที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศกึ ษาคนควาความรู
ใหมไดดว ยตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติดานคุณวุฒิ
ประสบการณและการพัฒนา
อบรม
4.จํานวนผูสนับสนุนการเรียนรู
และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย โดยนักศึกษา
6.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ที่ประกอบดวยอาจารยภายใน
คณะฯ ทุก 2 ป
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เปาหมาย
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกีย่ วของ ทั้งในประเทศและ/
หรือตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพือ่ เปนขอมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder)

การประเมินผล
7. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ทุก ๆ 4 ป
8. ประเมินผลโดย
บัณฑิต ทุกๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละ
ปใหสอดคลองกับรายได และคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงิน ยังนํามาใชใน
การวางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่ม
รายไดใหกับสาขาวิชา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณ
เงินรายไดการวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณ
การเรียนการสอน ไดแกหองปฏิบัติการเคมีอาหาร หองปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หองปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาทางอาหาร และหองปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส หองสมุดโชติเวช เปนตน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการ
เรียนการสอน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง โดยคณะ
จัดสรรงบประมาณประจําปและอาจารยเสนอความตองการทรัพยากร
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความพอเพียงทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากอาจารยและนักศึกษา
2.4.2 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่อาจารยและ
นักศึกษาสามารถใชบริการได
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
แบบสํารวจความพึงพอใจ
1.มีหองเรียนหองปฏิบัติการ 1. จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบตั ิการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ ของนักศึกษาตอการ
ทางวิทยาศาสตรและ
อาหารที่มีความพรอมใชงานอยางมี ใหบริการทรัพยากรเพื่อ
เทคโนโลยีการอาหาร
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอนและ
การเรียนรูและการ
2.มีชองทางการเรียนรู ที่
การปฏิบัติการสําหรับการทบทวน
ปฏิบัติการ
เพียบพรอมเพือ่ สนับสนุน
การเรียน
ทั้งการศึกษาในหองเรียน
2. ในหองสมุดมีการใหบริการทั้ง
นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดว ยตนเอง
หนังสือตําราและสื่ออิเล็กทรอนิกส
อยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนรู
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 อาจารยประจําตองมีคณ
ุ วุฒเิ ปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
3.1.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร เชน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหา
บัณฑิต เปนตน
3.1.1.2 มี ป ระสบการณ ก ารสอนหรื อ เป น วิ ท ยากรเชิ ง วิ ช าการด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร
3.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ
มีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป
ของสาขาวิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น
ภาคการศึกษา และประจําป เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
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3.3 การเชิญคณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด
หลักเกณฑกวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับใน
วิชาชีพ เปนตน และขออนุมตั ิการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.3.3 คณาจารยพิเศษที่สอนเต็มภาคการศึกษาตองมี รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอนการ
รับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการอาจารยและ
นักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
4.2.1 จัดฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาทีแ่ ละการมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่นและ
นํามาพัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และ
โครงการวิจัยของสาขาวิชา เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดีเกิดองคความรูใหมๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 จัดใหมอี าจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและกิจกรรมแกนกั ศึกษา
โดยจัดตารางเวลาอยางชัดเจน
5.1.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
5.1.3 มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5.1.4 มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
5.1.5 มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการสํารวจตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ใหทาํ เครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการ
ดําเนินกิจกรรม)
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
X X X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
X X X
คุณวุฒแิ หงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) X X X
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ X X X
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
X X X
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3
X X X
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ : X หมายถึง มีการดําเนินกิจกรรม

ปที่ 4 ปที่ 5
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- หมายถึง ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยที่สอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คําแนะนํารวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนและประเมินจากการเรียนรูของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
1.2.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ในระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
รวมทั้งจากการสัมภาษณตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต และตัวแทนคณาจารย การเปดเว็บไซต (website) เพื่อ
รับขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตการ
วิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาวขึ้นไปสู
ตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหวางภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 เสนอหัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจาก รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 รายงานผลการประเมินการเรียน
การสอนออนไลน รายงานผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผล
ผูสําเร็จการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เสนอหัวหนา
สาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป โดยนําเสนอตอ
คณบดีเพื่อแจงอาจารยประจําวิชาใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนการปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
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