(1

)

1tR

-

nkBL1qLktrt.

9

ISSZ WP.t
LU Lfl

L&Ut

1uLe,LuuJ LJ LBLttLL,FLJ~

-

rb.

ULU3Lt}2U4.
fb

•

Z 13LMt

cccz 'mu..................
L

D

Ocot-

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร…………………………………………………………………
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา...............................................................................................
3. วิชาเอกของหลักสูตร....................................................................................................
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร........................................................................
5. รูปแบบของหลักสูตร...................................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร............................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน....................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา........................................................
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร.................................................................................
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน.........................................................................................
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร.......................................................................................................................
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน.................................................................................................
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน........
หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร...................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุง....................................................................................................
หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา................................................................................................
2. การดําเนินการหลักสูตร..............................................................................................
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน.......................................................................................
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม/ฝกงาน/สหกิจศึกษา...........................
5. ขอกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั ........................................................
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63
65

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต.........................................................................
2. การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน..............................................................................
หมวดวิชาเฉพาะ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต.........................................................................
2. การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน..............................................................................
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping)………………………………………………………
หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)...........................................
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต..................................................
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร.......................................................................
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม................................................................................
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย................................................................
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร.....................................................................................................
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน.......................................................................
3. การบริหารคณาจารย...................................................................................................
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน........................................................
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนําแกนักศึกษา........................................................
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต........
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicator)……………………………..
หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน.........................................................................
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม...............................................................................
3. การประเมินผลการดําเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร.............................................
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง......................................................

หนา

68
68
76
76
81
81
82
82
82
83
84
84
85
86
87
87
88
90
90
90
91

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
ภาคผนวก
เอกสารแนบ 1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548................................................................................
เอกสารแนบ 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา .................................................................................................
เอกสารแนบ 3 ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของอาจารย
ประจําหลักสูตร.........................................................................................
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร............................................................
เอกสารแนบ 5 สรุปผลการประเมินผูใชบณ
ั ฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ ปการศึกษา 2552 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร วท.บ
(วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ)..................................................
เอกสารแนบ 6 สรุปผลการประเมินบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ ปการศึกษา 2552 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร วท.บ
(วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ)..................................................
เอกสารแนบ 7 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการแกนิสติ
ปการศึกษา 2552………………………………………………………...
เอกสารแนบ 8 คําสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตรที่ 2/2554 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ....................................................
เอกสารแนบ9 โครงการประชุมและหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ.........................................
เอกสารแนบ10 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการในการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 ก.พ.54...................................................................
เอกสารแนบ11 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการในการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 3 มี.ค.54.....................................................................
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5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
นิสิตไทย
นิสิตตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
6.2 เริ่มใชหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
5/2554 เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
6.4 สภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 8 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2554
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 5 เดือน
สิงหาคม 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรโดยสกอ.
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ในปการศึกษา 2557 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 2 ป)
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอาหาร หนวยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ชุมชน และธุรกิจ
สวนตัว ไดแก
8.1 นักวางแผนหรือออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
อาหาร
8.2 นักควบคุมการผลิตผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับอาหาร
8.3 นักควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับอาหาร
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

นายพิสุทธิ หนักแนน
1 8399 00018 941

อาจารย

นายสมชาย สุริยะศิริบุตร
3 1206 00306 147

อาจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
(ปที่จบ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(2548)
วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2544)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2525)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ผลจากการประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ผู เ ชี่ ย วชาญระดั บ สู ง ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ. 25512570)1 พบวา ทิศทางเศรษฐกิจของไทยจะมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยภาคเกษตร
ยังคงเปนฐานเศรษฐกิจสําคัญและไดรับผลกระทบจากการผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจนอยกวา
ภาคการผลิ ต อื่ น จากการวิ เ คราะห แ นวโน ม การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ ใน 5 ป
(2551-2554)2 อุตสาหกรรมอาหารถูกจัดใหอยูในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และจะถูกใชเปน
เปาหมายในการกําหนดแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมสําคัญในอนาคต อยางไรก็ตามอุตสาหกรรม
อาหารเปนอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตองพึ่งพาวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงวัตถุดิบ
บางชนิดจากตางประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมอาหารประสบปญหาความผันผวนของตนทุนการผลิต
และยังตองเผชิญกับการสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากขาดกําลังคน และบุคลากรที่
ขาดการสั่งสมองคความรูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแรงงานที่มีอยูสามารถปรับตัวเขากับ
1

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2552). อนาคตของประเทศไทยในป 2020: นัยตอการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT2020) ในเอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญระดับสูง วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2552
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พารค หอง อยุธยา I-II ชั้น 3 กรุงเทพฯ
2
ตรีทศ และธนพล (2547). วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร.ี 4: 497-513.
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เทคโนโลยี แตไมมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของประเทศ รวมถึงการพัฒนาตอ
ยอดองค ค วามรู เ ดิ ม ที่ มี อ ยู การเตรี ย มบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ให ต รงตาม
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมจะเปนแนวทางในการชวยแกปญหาการขาดกําลังคนทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ3 นอกจากนี้การสรางบุคลากรที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพจะเปนกําลังสําคัญ
ในการพั ฒนาชุ มชนทั้งของตนเองและชุมชนอื่นใหมีความเข ม แข็ง พึ่งพาตนเองได สงผลให ลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศในระยะยาว
จากยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมหลักของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ4 อุตสาหกรรม
อาหารยั ง คงมี ค วามต อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
การควบคุมคุณภาพ มีทักษะและความชํานาญในการตรวจสอบคุณภาพ รูเทาทันตอมาตรฐานและ
ขอกําหนดของประเทศผูนําเขา การวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การตลาด และ
ภาษาตางประเทศรวมถึง การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคมาสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑ
ปจจุบันนี้โครงสรางประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดยมีแนวโนมที่ชัดเจนวา
ประชากรผูสูงอายุจะมากขึ้น ทั้งปริมาณและสัดสวนตอประชากรทั้งหมด ทั้งนี้เปนผลมาจาก
ความสําเร็จของการวางแผนครอบครัว และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีทางการแพทยเจริญกาวหนาขึ้น
การดูแลใหประชากรมีสุขภาวะที่ดีปราศจากโรคนั้น อาหารและโภชนาการ เปนปจจัยที่สําคัญ ดังนั้น
การขับเคลื่อนความรูทางดานโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารบําบัดโรคเปนแนวทางสําคัญ
ในการสงเสริมสุขภาพเชิงปองกัน เพื่อที่ประชากรไดมีความรู ความเขาใจดานอาหารและโภชนาการ
ไดอยางถูกตอง และสามารถดูแลตนเองและหรือถายทอดใหแกผูอื่นได อันจะนําไปสูการปฏิบัติตนได
อยางเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอไป ซึ่งเปนแนวทางเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 115

3

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553). การศึกษาแนวทางการผลิตกําลังคนตามความตองการของประเทศ :
กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมอาหาร
4
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก (พฤษภาคม 2548) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
5
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2552). การสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบ
การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ในเอกสารประกอบการประชุมประจําปของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วันที่ 10 กรกฎาคม 2522
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แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 จะคงยึ ด แนวทางเดี ย วกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 106 คือ การใหความสําคัญกับการพัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรและอาหาร
ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคมาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางองคความรูที่เหมาะสมกับชุมชนและสังคมไทย รวมทั้งยัง
เป น การปกป อ งทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา และผลิต สิ น ค าที่ มีคุ ณ ลัก ษณะโดดเดน เฉพาะตัว ผลที่ไ ด
นอกจากเปนการสรางมูลคาและคุณคาทางเศรษฐกิจ สรางงาน สรางรายได ยังมีสวนชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของประชาชน เพื่อใหสังคมเปนสุข มีความเขมแข็ง และ
สอดรับกับความตองการของอุตสาหกรรม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความก า วหน า ทางด า นเทคโนโลยี แ ละการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนจากภาค
เกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม จะกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมหลายอยาง ดังนี้
- ประชาชนมี ค วามรู ท างด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมากขึ้ น ส ง ผลให ป ระชาชนมี ร ะดั บ
การศึกษาสูง แตคุณธรรมและจริยธรรมลดลง
- การเผชิญสถานการณโลกรอนและวิกฤตราคาน้ํามันและพลังงาน ทําใหตองตระหนักถึงการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น เชน การลด/ปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือลดเวลาที่ใชในการผลิตการใช
พลังงานอยางคุมคา และการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชในกระบวนการแปรรูป
- ความกาวหนาทางการแพทยทําใหประชากรมีอายุยืนยาว จํานวนผูสูงอายุจึงเพิ่มมากขึ้น
ประชากรมีปจ จัยเสี่ยงในการกอใหเกิดโรคไมติดตอชนิดเรื้อรังหลายชนิด สงผลใหประชากรมี
แนวโนมในการปรับเปลี่ยนการบริโภคสูธรรมชาติ ตองการอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและมี
คุณสมบัติในการชะลอหรือลดการเกิดโรค
- การแขงขันทางการคาในดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร เนื่องจากประชากรมีความ
ตื่นตัวดานการปลอดภัยเพิ่มขึ้น สงผลใหผูประกอบการตองใหความสําคัญตอการกําหนดและการ
กํากับดูแลกฎหมายอาหาร รวมถึงกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหารใหมี
ความปลอดภัย
การเตรียมประชากรในประเทศใหพรอมรับสถานการณดังกลาวจะทําใหประชาชนในชาติมี
ชีวิตที่สงบสุข ปลอดภัย และมีความมั่งคงในชีวิตและทรัพยสิน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการเปลี่ ย นแปลงทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมตามข อ 11.1 และ 11.2 ส ง ผลให
สถาบั น การศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งทํ า การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต ที่ ผ ลิ ต ได ต อบสนองต อ
ความตองการของภาคสังคม ชุมชน และอุตสาหกรรมการผลิตอยางเต็มที่ แนวทางการปรับปรุง
หลั ก สู ต รควรมุ ง เน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และการมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
จากขอมูลการประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต รวมถึงความพึงพอใจและการนําไปใช
ประโยชนของรายวิชาในหลักสูตรของบัณฑิต วท.บ สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2553 ผลการประเมิน พบวา ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอความรูความสามารถของบัณฑิตอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตามบัณฑิตควรมีทักษะในดาน
กรรมวิธีการแปรรูป การใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรผลิตอาหาร ทักษะดานการจัดการระบบควบคุม
คุณภาพ (เชน HACCP, GMP, ISO) และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารเกษตรจึ ง เห็ น สมควรให ทํ า การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2554 ดังนี้
12.1.1 ปรับโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาในรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑขั้นต่ําที่สมาคมสภา
วิ ช าการอุ ต สาหกรรมเกษตร (AIAC) ได ใ ห ก ารรั บ รองและตรงตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
12.1.2 ปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาและ/หรือเพิ่มเติมรายวิชาใหตอบสนองตอความ ตองการ
ของประเทศ โดยเนนความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค
การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การสรางมูลคาผลิตภัณฑ มีทักษะและความชํานาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานและขอกําหนดของประเทศผูนําเขา การวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การใชทรัพยากรใหคุมคา การตลาดและการประกอบธุรกิจดานอาหาร การใช
ความรูเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น พรอมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา
12.1.3 ใหความสําคัญในเรื่องคุณคาทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ และ
อาหารบําบัดโรค
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดานวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ใหเพียงพอตอความ
ตองการของประเทศทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ และเพียบพรอมดวยอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
12.2.2 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่ออนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
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12.2.3 สนับสนุนการสรางองคความรูใหมจากการวิจัย ที่สามารถนําไปใชไดจริง
12.2.4 เปนที่พึ่งของชุมชนและสังคม ผานการใหบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูรวมกันเริ่มจากในชุมชน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เป น รายวิ ช าที่ มุ ง พั ฒ นานิ สิ ต ให มี ค วามรอบรู อ ย า งกว า งขวาง มี โ ลกทั ศ น ที่ ก ว า งไกล มี
ความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาใน
การติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหแก
นิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางดี ทั้งนี้
รายวิชาศึกษาทั่วไปเปนรายวิชาที่ตอบสนองตอปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ดําเนินการ
ภายใตสํานักนวัตกรรมการเรียนรู
หมวดวิชาเลือกเสรี
เปนรายวิชาที่มุงใหนิสิตมีความรู ความเขาใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสให
นิสิตเลือกเรียนไดจากรายวิชาของทุกคณะที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาทีเ่ ปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีสํานักนวัตกรรมการเรียนรู บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหการจัดการ
เปนไปตามคําอธิบายและเปาหมายของรายวิชา ในขณะที่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตรมี ค ณะกรรมการวิ ช าการประจํ า คณะ และมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเป น
ผูควบคุมดูแลการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมีมาตรฐาน

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สรางกระบวนการคิด ตอยอดภูมิปญญาชุมชน บูรณาการโภชนาการ สูนวัตกรรมผลิตภัณฑ
อาหาร
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1.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร ก ารอาหารและโภชนาการ ได เ ริ่ ม ใช
ครั้ งแรกในปก ารศึกษา 2529 โดยเปนหลัก สูตรที่อยูในความรับผิด ชอบร วมกั นระหว างภาควิชา
คหกรรมศาสตร ภาควิชาเคมี และภาควิชาชีววิทยา แตเนื่องจากสถานการณขาดแคลนบุคลากรสาขา
วิทยาศาสตร การอาหารทั้งในภาครัฐและเอกชน ในป พ.ศ. 2535 คณะวิ ทยาศาสตรจึงไดทําการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครั้ ง ที่ 1 โดยการปรั บ โครงสร า งหลั ก สู ต รครั้ ง นั้ น เน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตรการอาหารเพียงสาขาเดียว และยังคงรายวิชาดานโภชนาการบางรายวิชาในหมวดวิชาเอก
บังคับ และเพื่อใหทันสมัย และตรงกับความตองการของสังคม การปรับปรุงหลักสูตรยังคงมีเรื่อยมา
จนกระทั่งปจจุบัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ไดรับการอนุมัติใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 ภายใตความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร จากนั้นใน
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 5/2552 ได มี ม ติ อ นุ มั ติ โ ครงการจั ด ตั้ ง คณะเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร จึงใหโอนยายหลักสูตรวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการจาก
คณะวิทยาศาสตร มาเปดสอนไวที่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ เปนหลักสูตรที่
เนนการนําความรูดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร โภชนศาสตร และแนวความคิดในการ
สรางสรรค มาบูรณาการอยางสมดุล เพื่อใชในการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรใหเปนอาหารที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย รวมถึงสามารถตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดคุณภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้ไดมี
การเพิ่ ม เติ ม ความรู ด า นโภชนาการสํ า หรั บ บุ ค คลในสภาวะปกติ และสภาวะพยาธิ ส ภาพ เพื่ อ
เสริมสรางสุขภาพของผูบริโภคใหแข็งแรง มุงใหการศึกษา และสงเสริมความรูเพื่อการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหแกประเทศ และกระจาย
รายไดสูภาคเกษตรกรและภาคแรงงานที่ครอบคลุมประชาคมจํานวนมาก นอกจากนี้ยังสงเสริมการมี
สวนรวมจากชุมชนและอุตสาหกรรม โดยมีการฝกงาน/ สหกิจศึกษา เพื่อฝกทักษะการปฏิบัติงานและ
ความสัมพันธระหวางบุคคล บัณฑิตสามารถทํางานทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และอุตสาหกรรม สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2554 เปนการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF:
HEd) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ตอบสนอง
ความตองการของประเทศ มุงเนนการวิเคราะหผูบริโภค แนวคิดดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ความรู
ทางดานกระบวนการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรและกระบวนการแปรรูป รวมถึงความรูดานโภชนาการ
การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค มาสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอาหาร
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เพื่ อสุ ข ภาพ และปรับ กระบวนการผลิ ตที่ ส ง เสริ ม การใช ทรั พ ยากรและแรงงานอย า งคุ มค า และ
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร ก ารอาหารและโภชนาการที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะและความรู
ความสามารถ ตอไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพดวยความรับผิดชอบตอสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 สามารถนํ า ความรู ท างทฤษฎี ปฏิ บั ติ และประสบการณ ภ าคสนามหรื อ การฝ ก งาน/
สหกิจศึกษา มาปรับใชในการคิดวิเคราะห แกปญหาทางดานวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
อยางเหมาะสม
1.3.3 มีความรู ความสามารถดานการแปรรูป ตรวจสอบและประกันคุณภาพ ตลอดจนวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และสามารถตอยอดภูมิปญญาชุมชนเพื่อการผลิตในธุรกิจอาหารอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.3.4 มี ค วามรู ความสามารถด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ท างอาหารที่ มี ค วามรู ด า น
โภชนาการซึ่งเปนเอกลักษณ
1.3.5 สามารถดําเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบเวลาหลักสูตร (4 ป) ดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการใหมีมาตรฐาน
ไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด

2. มีการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อครบวาระตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทุก 5 ป
เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และสถานการณเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
โดยมีพื้นฐานจากเกณฑขนั้ ต่ํา
มาตรฐานหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร)

1.1โครงการการพัฒนาหลักสูตร
1.2 เกณฑขนั้ ต่ํามาตรฐาน
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอาหาร) กําหนด
โดยสมาคมสภาวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร (AIAC)
1.3 รายงานสรุปผลการระดม
ความคิดเห็นของผูทรงวุฒิ
ภายนอกทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน
1.4 รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
2.1 รอยละของบัณฑิตที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ตอจํานวนบัณฑิต
ทั้งหมด
2.2 ร อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด รั บ
เงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น ตามเกณฑ ต อ
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
2.3 รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต ตอจํานวนบัณฑิตที่
ไดงานทําทั้งหมด
2.4 รอยละความพึงพอใจตอ
หลักสูตรของบัณฑิตตอจํานวน
บัณฑิตทั้งหมด
2.5 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

2.1 มีการประเมินหลักสูตรจาก
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต
2.2 มีการประเมินหลักสูตรจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

3. สงเสริมการใชความรูเพื่อ - มีการใหนิสติ ออกไปดูงานและ
การแกไขปญหาใน
ฝกงานในรายวิชา ทนก 414
สถานการณจริง
เพื่อใหนิสิตนําความรูไปใชใน
การทํางานและแกไขปญหาใน
สถานการณจริง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
3.1 รอยละความพึงพอใจของ
ผูประกอบตอผลงานของนิสิต
3.2 รอยละความพึงพอใจของ
บัณฑิตตอสถานที่ฝกงาน
3.3 รายงานการประเมินผล
ฝกงาน

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548
ขอ 6 (เอกสารแนบ 1)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา
8 สั ป ดาห ทั้ ง นี้ อาจจั ด ภาคฤดู ร อ นเป น พิ เ ศษได โดยเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 6 (เอกสารแนบ 1)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค ในเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม

12

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรไดแก
เคมี ชีววิทยา และฟสิกส และรายวิชาคณิตศาสตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ขอ 12 (เอกสารแนบ 1)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ปญหาการปรับตั ว จากการเรี ย นในระดับมั ธยมศึก ษา มาเปนการเรียนในมหาวิท ยาลัย ที่ มี
รูปแบบแตกตางไปจากเดิม มีเพื่อนใหม สังคมกวางขึ้น ตองดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการ
เรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตจึงตองฝกวินัยตนเอง และรูจักจัดแบงเวลาใหเหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบงเวลา
มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ให
คําปรึกษาแนะนําแกนิสิต
มีคณะกรรมการฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธและ
การดูแลนิสิตเชน วันแรกพบระหวางนิสิตกับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตามการเรียนของ
นิสิตชั้นปที่ 1 จากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
หนวย : คน
ระดับ
ปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
70
70
70
70
70
ชั้นปที่ 2
70
70
70
70
ชั้นปที่ 3
70
70
70
ชั้นปที่ 4
70
70
รวม
70
140
210
280
280
จํานวนผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษา
70
70
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป 2554 เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 2 หลักสูตรดังนี้
หนวย: บาท
หมวดรายจาย

งบดําเนินการ
1.เงินเดือนคาจางประจํา
2.คาจางชั่วคราว
3.คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
4.คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
งบลงทุน
1.คาครุภัณฑ
2.คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณ
เงินรายได

5,192,825
643,300

5,836,125

466,700
1,044,100
92,000
293,000
97,300
28,000
2,021,100

2.6.2 ประมาณการคาใชจายดังนี้
งบดําเนินการ
- เงินเดือนคาจางประจํา
สายวิชาการวุฒิปริญญาเอก (22,000x5x12)
สายสนับสนุนวุฒิปริญญาตรี (13,000x2x12)
- คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ (1,687,400/300)
- คาสาธารณูปโภค
(92,000/300)
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม
คาใชจายตอหัว
(1,837,928.34/70x4)
ประมาณการคาใชจายตอหัว (ตลอดหลักสูตร) 106,000 บาท
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รวมทั้งสิ้น

5,192,825
466,700
1,687,400
92,000
293,000
97,300
28,000
7,857,225

1,320,000.00
312,000.00
5,624.67
303.67
200,000.00
1,837,928.34
105,024.48
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1

Lu0nmn1uJJ '
nn

0'

มศว
SWU
มศว
SWU

111
111
112
112

ตอไปนี้
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

121
121
122
122
123
123
124
124
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137

1.1) กลุมวิชาภาษา
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
1.1.1) ภาษาไทย กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
Thai Literary Review
1.1.2) ภาษาตางประเทศ กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
English for Effective Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
English for Effective Communication II
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
English for International Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
English for International Communication II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
French for Communication I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication II
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
German for Communication I
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
German for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 138 Japanese for Communication II
1.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
มศว 341 วิทยาศาสตรฟส ิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
1.3) กลุมวิชาศิลปศาสตร
กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
1.3.1) วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้
มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 251 มนุษยกับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
1.3.2) วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
371
371
372
372
373
373
374
374

มนุษยกับสันติภาพ
Man and Peace
พุทธธรรม
Buddhism
วรรณกรรมและพลังทางปญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะและความคิดสรางสรรค
Art and Creativity
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
Music and Human Spirit
ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษยกับอารยธรรม
Man and Civilization
มนุษยกับการเมือง
Man and Politics
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น
Economy in Globalization
หลักการจัดการสมัยใหม
Principles of Modern Management
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
กฎหมายทัว่ ไป
Legal Studies
ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ภูมิลักษณชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
SWU 375 Good Governance in Community Management
2) หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 102 หนวยกิต โดยเลือกจากกลุมวิชา
ตาง ๆ ดังนี้
2.1) กลุมวิชาแกน กําหนดใหเรียน ไมนอ ยกวา 29 หนวยกิต
2.1.1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน กําหนดใหเรียน 16 หนวยกิต
ดังนี้
คณ 111 คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
MA 111 Mathematics I
คม 100 เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry I
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-2-1)
CH 190 General Chemistry Laboratory I
ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI
101 Biology I
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
BI
191 Biology Laboratory I
ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
PY 100 General Physics
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-2-1)
PY 180 General Physics Laboratory
2.1.2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู กําหนดใหเรียน 13 หนวยกิต โดยเลือก
แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) หรือแผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)
ก. แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ลงเรียนรายวิชา ดังนี้
ทนก 211 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
AIT 211 English for Specific Purpose I
ทนก 312 โครงการวิจัยเบื้องตน
1(1-0-2)
AIT 312 Introduction to Project Research
ทนก 411 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
3(3-0-6)
AIT 411 English for Specific Purpose II
ทนก 412 สัมมนา
1(0-2-1)
AIT 412 Seminar
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ทนก
AIT
ทนก
AIT

413
413
414
414

ทนก
AIT
ทนก
AIT
ทนก
AIT
ทนก
AIT

211
211
411
411
412
412
415
415

คณ
MA
ทนก
AIT
ทนก
AIT
ทนก
AIT
ทนก
AIT
ทนก
AIT
ทนก
AIT
ทนก
AIT

215
215
101
101
102
102
201
201
202
202
203
203
204
204
205
205

โครงงาน
3(0-6-3)
Project
ฝกงาน
2 หนวยกิต
Practicum
ข. แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) ลงเรียนรายวิชา ดังนี้
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
English for Specific Purpose I
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
3(3-0-6)
English for Specific Purpose II
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 73 หนวยกิต ดังตอไปนี้
2.2.1) กลุมวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียน 26 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
4(4-0-8)
Mathematics for Science I
จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
Microbiology Laboratory
เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory
ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory
เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
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ทนก
AIT
ทนก
AIT
ทนก
AIT

206
206
207
207
311
311

วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN

101
101
102
102
141
141
242
242
311
311
312
312
313
313
314
314
321
321
322
322
331
331
332
332

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-1)
Analytical Chemistry Laboratory
เคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
Physical Chemistry
วิธีการทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(2-3-5)
Statistical Methods for Science and Technology
2.2.2) กลุมวิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 41 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการเบือ้ งตน
2(1-3-3)
Introduction to Food Science and Nutrition
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Food Industrial Business
มาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร
2(2-0-4)
Food Standards and Regulations
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
2(2-0-4)
Food Plant Sanitation
การแปรรูปอาหาร 1
2(2-0-4)
Food Processing I
การแปรรูปอาหาร 2
2(2-0-4)
Food Processing II
วิศวกรรมอาหาร 1
3(3-0-6)
Food Engineering I
วิศวกรรมอาหาร 2
2(2-0-4)
Food Engineering II
จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-5)
Food Microbiology
การใชจุลินทรียในการผลิตอาหาร
2(1-3-3)
Utilization of Microorganisms in Food Production
โภชนาการมนุษย
2(2-0-4)
Human Nutrition
หลักโภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ
3(2-3-5)
Principles in Nutrition in Health and Disease
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วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN

341
341
342
342
344
344
351
351
352
352
353
353
361
361
362
362
364
364
414
414

หลักเคมีอาหาร
2(2-0-4)
Principles in Food Chemistry
การวิเคราะหอาหาร
2(2-0-4)
Food Analysis
การประกันคุณภาพอาหาร
2(2-0-4)
Food Quality Assurance
ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
1(0-3-1)
Food Processing Laboratory I
ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-1)
Food Processing Laboratory II
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 2
1(0-3-1)
Food Engineering Laboratory II
ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-3-1)
Food Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
1(0-3-1)
Food Analysis Laboratory
ปฏิบัติการการประกันคุณภาพอาหาร
1(0-3-1)
Food Quality Assurance Laboratory
วัตถุเจือปนอาหาร
2(1-3-3)
Food Additives
2.2.3) กลุมวิชาเอกเลือก กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา

ตอไปนี้
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN

401
401
402
402
403
403
412
412

ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
วิทยาการผูบริโภคดานอาหาร
Consumer Science in Foods
หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
Special Topics in Food Science and Nutrition
การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industrial Business Management
เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารจากพืช
Technology of Plant Food Products
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN

413
413
415
415
416
416
441
441
442
442
443
443

วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN

411
411
432
432
433
433
444
444

วอภ
FSN
วอภ
FSN
วอภ
FSN

481
481
482
482
483
483

เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารจากสัตว
Technology of Animal Food Products
บรรจุภัณฑอาหาร
Food Packaging
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑอาหารอบ
Technology of Bakery Products
การผลิตอาหารอินทรีย
Organic Food Production
นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ
Innovation and Product Development
การประเมินผลทางประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation
ข. กลุมวิชาโภชนาการ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
Technology of Health Food Products
โภชนาการเพือ่ สุขภาพ
Nutrition for Health
โภชนาการสําหรับการออกกําลังกายและการกีฬา
Nutrition for Exercises and Sports
พิษวิทยาทางอาหาร
Food Toxicology
ค. กลุมวิชาวิทยาการการประกอบอาหาร
วิทยาการการประกอบอาหาร
Culinary Science
การจัดบริการอาหาร
Food Catering Service
ภูมิปญญาทองถิ่นอาหารไทย
Thai Food Traditional Knowledge
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3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
2(1-3-3)

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

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

ง. กลุมวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ
ทนก 416 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
3(3-0-6)
AIT 416 Professional English
ทนก 421 การออกแบบความคิดสรางสรรค และการจัดการนวัตกรรม
1(1-0-2)
AIT 421 Creativity Design and Innovation Management
3) หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียน
รายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
รายวิชาซึ่งเปดสอนในแตละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้
มศว หรือ SWU
หมายถึง
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
คณ หรือ MA
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร
คม หรือ CH
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
ชว หรือ BI
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
ฟส หรือ PY
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาฟสิกส
วอภ หรือ FSN
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
ทนก หรือ AIT
หมายถึง
รายวิชาในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
ในสาขาวิชานั้น ๆ สามารถแยกหมวดวิชา ตามตัวเลข 3 หลัก นําหนาชื่อวิชา โดยมีความหมายของ
ตัวเลขแตละหลัก ดังนี้
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง
ชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง
หมวดวิชา
เลขรหัสตัวสุดทาย
หมายถึง
ลําดับที่รายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
โดยความหมายของเลขรหัสกลาง (ทนก) สามารถแยกไดตามหมวดวิชา ดังสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้
0 หมวดวิชาในหมวดวิชาพืน้ ฐาน
1 หมวดวิชาในหมวดวิจยั และพัฒนาทักษะการเรียนรู
2 หมวดวิชาในหมวดนวัตกรรม
โดยความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา (วอภ) สามารถแยกไดตามหมวดวิชา ดังสาขาวิชา
ตาง ๆ ดังนี้
0 หมวดวิชาทัว่ ไปดานวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
1 หมวดวิชาในหมวดวิศวกรรมการแปรรูปอาหารและหมวดเทคโนโลยี
2 หมวดวิชาในหมวดจุลชีววิทยาทางอาหาร
3 หมวดวิชาในหมวดโภชนาการ
4 หมวดวิชาในหมวดคุณภาพอาหาร
5 หมวดวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
6 หมวดวิชาปฏิบัติการทางคุณภาพอาหาร
7 หมวดวิชาทางประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
8 หมวดวิชาในหมวดวิทยาการการประกอบอาหาร
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3.1.4 แผนการเรียนที่ 1 (แผนปกติ)
ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1

ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป
9 หนวยกิต
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5)
สื่อสาร 1
หรือ
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
นานาชาติ 1
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
มศว 14x ………………………
3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป
9 หนวยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
หรือ
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
หรือ
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
นานาชาติ 2
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
3(2-2-5)
มนุษย
วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
4 หนวยกิต
ทนก 101 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
ทนก 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
วิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต
วอภ 101 วิทยาศาสตรการอาหารและ
2(1-3-3)
โภชนาการเบื้องตน
วอภ 102 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
เบื้องตน
วอภ 141 มาตรฐานและกฎหมาย
2(2-0-4)
ควบคุมอาหาร

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป 1
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

รวมหนวยกิต

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

17

26

รวมหนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1

ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต
มศว 251 มนุษยกับสังคม
3(2-2-5) มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 8 หนวยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
3 หนวยกิต
คณ 111 คณิตศาสตร 1
4(4-0-8) ทนก 211 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-2-1)
วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
8 หนวยกิต วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
11 หนวยกิต
ทนก 201 เคมีอินทรีย
3(3-0-6) คณ 215 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 4(4-0-8)
ทนก 202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-1) ทนก 203 ชีวเคมี
3(3-0-6)
ทนก 205 เคมีวิเคราะห
3(3-0-6) ทนก 204 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
ทนก 206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-1) ทนก 207 เคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต
วอภ 242 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
2(2-0-4)

รวมหนวยกิต
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รวมหนวยกิต

27

19

ปที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1

ปที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต
มศว 3xx ………………………
3(2-2-5) มศว 3xx ………………………
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
3 หนวยกิต
ทนก 311 วิธีการทางสถิติสําหรับ
3(2-3-5)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิชาเอกบังคับ
14 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ
17 หนวยกิต
วอภ 311 การแปรรูปอาหาร 1
2(2-0-4) วอภ 342 การวิเคราะหอาหาร
2(2-0-4)
วอภ 351 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
1(0-3-1) วอภ 362 ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
1(0-3-1)
วอภ 313 วิศวกรรมอาหาร 1
3(3-0-6) วอภ 312 การแปรรูปอาหาร 2
2(2-0-4)
วอภ 341 หลักเคมีอาหาร
2(2-0-4) วอภ 352 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-1)
วอภ 361 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-3-1) วอภ 314 วิศวกรรมอาหาร 2
2(2-0-4)
วอภ 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-5) วอภ 353 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 2 1(0-3-1)
วอภ 331 โภชนาการมนุษย
2(2-0-4) วอภ 344 การประกันคุณภาพอาหาร
2(2-0-4)
วอภ 364 ปฏิบัติการการประกัน
1(0-3-1)
คุณภาพอาหาร
วอภ 332 หลักโภชนาการในสภาพ
3(2-3-5)
ปกติและพยาธิสภาพ
วอภ 322 การใชจุลินทรียในการ
2(1-3-3)
ผลิตอาหาร
รวมหนวยกิต
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รวมหนวยกิต

28

20

ปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
ทนก 312 โครงการวิจัยเบื้องตน
ทนก 412 สัมมนา
ทนก 414* ฝกงาน

ปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2
4 หนวยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
1(1-0-2) ทนก 411 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
1(0-2-1) ทนก 413 โครงงาน
2 หนวยกิต

6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(0-6-3)

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
รายวิชาเอกเลือก

6 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ
วอภ 414 วัตถุเจือปนอาหาร

2 หนวยกิต
2(1-3-3)

วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
รายวิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
รายวิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา

13

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา

11

* กําหนดชวงเวลาฝกงานในปการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูรอน โดยลงทะเบียนเพื่อบันทึกผลการเรียน
ในปการศึกษาปที่ 4 ภาคตน

29

3.1.5 แผนการเรียนที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)
ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1

ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป
9 หนวยกิต
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5)
สื่อสาร 1
หรือ
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
นานาชาติ 1
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
มศว 14x ………………………
3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป
9 หนวยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
หรือ
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
หรือ
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
นานาชาติ 2
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
3(2-2-5)
มนุษย
วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
4 หนวยกิต
ทนก 101 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
ทนก 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
วิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต
วอภ 101 วิทยาศาสตรการอาหารและ
2(1-3-3)
โภชนาการเบื้องตน
วอภ 102 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
เบื้องตน
วอภ 141 มาตรฐานและกฎหมาย
2(2-0-4)
ควบคุมอาหาร

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป 1
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

รวมหนวยกิต

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

17

30

รวมหนวยกิต

19

ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1

ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต
มศว 251 มนุษยกับสังคม
3(2-2-5) มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 8 หนวยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
3 หนวยกิต
คณ 111 คณิตศาสตร 1
4(4-0-8) ทนก 211 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-2-1)
วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
8 หนวยกิต วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
11 หนวยกิต
ทนก 201 เคมีอินทรีย
3(3-0-6) คณ 215 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 4(4-0-8)
ทนก 202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-1) ทนก 203 ชีวเคมี
3(3-0-6)
ทนก 205 เคมีวิเคราะห
3(3-0-6) ทนก 204 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
ทนก 206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-1) ทนก 207 เคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต
วอภ 242 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
2(2-0-4)

รวมหนวยกิต

19

รวมหนวยกิต

31

19

ปที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1

ปที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต
มศว 3xx ………………………
3(2-2-5) มศว 3xx ………………………
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
3 หนวยกิต
ทนก 311 วิธีการทางสถิติสําหรับ
3(2-3-5)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิชาเอกบังคับ
14 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ
17 หนวยกิต
วอภ 311 การแปรรูปอาหาร 1
2(2-0-4) วอภ 342 การวิเคราะหอาหาร
2(2-0-4)
วอภ 351 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
1(0-3-1) วอภ 362 ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
1(0-3-1)
วอภ 313 วิศวกรรมอาหาร 1
3(3-0-6) วอภ 312 การแปรรูปอาหาร 2
2(2-0-4)
วอภ 341 หลักเคมีอาหาร
2(2-0-4) วอภ 352 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-1)
วอภ 361 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-3-1) วอภ 314 วิศวกรรมอาหาร 2
2(2-0-4)
วอภ 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-5) วอภ 353 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 2 1(0-3-1)
วอภ 331 โภชนาการมนุษย
2(2-0-4) วอภ 344 การประกันคุณภาพอาหาร
2(2-0-4)
วอภ 364 ปฏิบัติการการประกัน
1(0-3-1)
คุณภาพอาหาร
วอภ 332 หลักโภชนาการในสภาพ
3(2-3-5)
ปกติและพยาธิสภาพ
วอภ 322 การใชจุลินทรียในการ
2(1-3-3)
ผลิตอาหาร
รวมหนวยกิต

20

รวมหนวยกิต

32

20

ปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
ทนก 415 สหกิจศึกษา

รวมหนวยกิต

มศว
SWU

มศว
SWU

ปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2
6 หนวยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
6 หนวยกิต ทนก 411 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
ทนก 412 สัมมนา

6

4 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
รายวิชาเอกเลือก

6 หนวยกิต

วิชาเอกบังคับ
วอภ 414 วัตถุเจือปนอาหาร

2 หนวยกิต
2(1-3-3)

วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
รายวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา

18

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา
111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
111 Thai for Communication
ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนา
ความสรุ ป ความ ย อ ความ ขยายความ และการสั ง เคราะห ค วามคิ ด เพื่ อ การสื่ อ สาร
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช ภ าษาเพื่ อ สื่ อ สารในสถานการณ ต า งๆ ด ว ยกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลาย
112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
112 Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทย
ในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือ
รอยกรอง ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
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มศว
SWU

มศว
SWU

มศว
SWU

มศว
SWU

121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
121 English for Effective Communication I
พั ฒ นาทั ก ษะทางด า นภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารในยุ ค โลกาภิ วั ต น โดยเรี ย นรู เข า ใจ
และฝ ก ทั ก ษะภาษาด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น และคํ า ศั พ ท ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน สงเสริมการเรียนรูแบบ
พึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ และเปนพื้นฐานใน
การพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป
122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดย
ฝ ก ทั ก ษะภาษาด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ด ว ยสื่ อ กระบวนการเรี ย นรู และ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่ห ลากหลาย สงเสริ ม การเรีย นรู แ บบพึ่งพาตน สนับสนุ น
ใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสรางความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม
123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
123 English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษในฐานะที่ เ ป น ภาษานานาชาติ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทาง
ดานภาษาผานสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เรียนรู
วิธีการนําความรูและกระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใน
การศึกษา เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย
และสังคมโลก
124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
124 English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ
พัฒนาการนําเสนอขอมูลและความคิด สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและ
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษา
และการจัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียน
ภาษาแบบยั่งยืน
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มศว
SWU

มศว
SWU

มศว
SWU

มศว
SWU

131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
131 French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
132 French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
เพื่ อเพิ่ มพูน ความรู แ ละทัก ษะดานการฟง พู ด อาน และเขี ย น ในชี วิ ต ประจํ าวั น ใน
สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
133 German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
134 German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู แ ละทั ก ษะดานการฟง พูด อาน และเขี ย น ในชี วิ ต ประจําวัน ใน
สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
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135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
135 Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขีย น เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ด วยสื่อและกระบวนการเรียนรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
136 Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
137 ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
3(2-2-5)
137 Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
138 ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
3(2-2-5)
138 Japanese for Communication II
ศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ น เบื้ อ งต น เพื่ อ การสื่ อ สาร ต อ จากวิ ช าภาษาญี่ ปุ น เพื่ อ การสื่ อ สาร 1
เพื่ อเพิ่มพูน ความรูแ ละทัก ษะดานการฟ ง พู ด อาน และเขีย น ในชีวิต ประจําวัน ใน
สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนในระดับที่สูงขึ้น
1.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
141 ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบคนและ
อางอิงขอมูล การใชซอฟทแวรตาง ๆ และการจัดการความรูจากเครือขายอินเตอรเน็ต
เพื่ อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ตลอดจนฝ ก ทั ก ษะการนํ า เสนอข อ มู ล สารสนเทศ โดย
ตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
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3(2-2-5)
142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษา
ระบบนิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล รวมทั้ง
ศึกษาผลกระทบของความเจริ ญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีต อสิ่ งแวดลอม
สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอยางยั่งยืน
143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโลกรอน
ภาวะ เรือนกระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสําคัญของการ
ใชพลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานให
มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว การสรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสรางภูมิปญญาและ
เทคโนโลยีในการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตที่สันติสุข
และยั่งยืน
144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
144 Mathematics in Daily Life
ศึกษาคณิตศาสตรกั บการใชเหตุผล ความรูทางสถิติ คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค
คณิตศาสตรกับศิลปะ คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนฐาน
ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม
145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขา
กับวิ ถีชีวิต โดยเนนการสรางเสริมศัก ยภาพส วนบุ คคลของนิสิต ใหสามารถพัฒ นา
สมรรถภาพทางกายและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง ตลอดจนเลื อ กใช วิ ถี ชี วิ ต ในเชิ ง
สรางสรรคไดอยางเหมาะสมกับบริบททางสังคม
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341 วิทยาศาสตรฟส ิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรูดานวิ ทยาศาสตรฟสิก สที่เปนความจริงของธรรมชาติ เช น ทฤษฎีของ
กาลิ เ ลโอ กฎของนิ ว ตั น ทฤษฎี ข องไอน ส ไตน ทฤษฎี ส สาร-พลั ง งาน ทฤษฎี
สัมพันธภาพ ทฤษฎีฟสิกสควอนตั้ม ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส นําไปสูความเขาใจเรื่อง
ของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแทของจิต
1.3) กลุมวิชาศิลปศาสตร
151 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางดานมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและ
การสื่อสาร การแสวงหาความรู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวปญญา ใหสามารถคิด
วิเคราะห สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่
มีคุณภาพ
251 มนุษยกับสังคม
3(2-2-5)
251 Man and Society
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุงให
ผูเรียนมีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน
สังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งใน
วัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีใน
ฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มี
ตอการดํารงชีวิ ต ศึ กษาสุนทรี ยศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ
ศิ ล ปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุ น ทรี ย ะที่ ผ สานสั ม พั น ธ กั บ บริ บ ทสั ง คม
วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู สื่อและประสบการณที่
หลากหลาย
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351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
มี วิ นั ย รู ก าลเทศะ ทั้ ง ในโลกส ว นตั ว ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คม ท า มกลาง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก ดวยสื่อ
และกระบวนการเรียนรูและประสบการณที่หลากหลาย
352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก
พัฒนาการคิด วิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่เ ปนกระบวนการคิด ที่สัมพั นธ กับชีวิ ต
สั ง คม ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง าม มี เ หตุ ผ ล มี อุ ด มการณ มี
คุณธรรมจริยธรรม
353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
353 Man, Reasoning and Ethics
ศึก ษาการใชเ หตุผลและจริยธรรม สรางเสริม ใหเ ปนผู ใ ฝรูความจริงและคิด อยางมี
เหตุผล ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น
และบริบทที่เกี่ยวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
354 มนุษยกับสันติภาพ
3(2-2-5)
354 Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน
สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และ
สันติสุขของมวลมนุษยชาติ
355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
355 Buddhism
ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา
เพื่อเปนแนวทางไปสูการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสขุ
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356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
356 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษาใน
เชิงคิด วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต
อันจะชวยพัฒนาการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ
357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
357 Art and Creativity
ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสู
การสรางสรรคในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่กวางและหลากหลาย ดนตรีจากอดีต
และรวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนา
จากอดี ต กาล ดนตรี ใ นบริ บ ทของวั ฒ นธรรม ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลาย
361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
361 History and Effects on Society
ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล
ที่ พั ฒ นาจากกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย ประวั ติ ศ าสตร ที่ เ ป น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นสั ง คม
ประวัติศาสตรการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
362 มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณ
ถึงปจจุบัน ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดน
ต า ง ๆ ซึ่ ง มีผ ลต อ สภาพการเมือ ง เศรษฐกิจ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของโลกป จ จุ บั น
รวมทั้งการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรม
โลก
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363 มนุษยกับการเมือง
3(2-2-5)
363 Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง
การจัดระเบียบทางการเมือง
องคกรที่ใชอํานาจการปกครอง การรวมกลุมทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง
พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การ
ปกครอง และกฎหมายที่มคี วามสําคัญตอการดํารงชีวติ ของมนุษย มนุษยที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น
3(2-2-5)
364 Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน
365 หลักการจัดการสมัยใหม
3(2-2-5)
365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องคกร การจัดการทรัพยากรขององคกร ประเด็นตางๆที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมใน
การจัดการสมัยใหม การจัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการ
พัฒนาสังคมที่กาวหนาและสันติสุข
366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัวแปร
ตางๆทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย โครงสรางทาง
สังคม กระบวนการตางๆทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวาง
บุคคล ความกาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวน
เชื่อ และแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม
367 กฎหมายทัว่ ไป
3(2-2-5)
367 Legal Studies
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย
กฎหมายสําคัญที่จําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อที่
หลากหลาย
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371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
371 Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการ
ตาง ๆ การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชุมชนซึ่งเกี่ยวของกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ
กับชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและ สื่อที่หลากหลาย
372 ภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
372 Local Wisdom
ศึก ษาและค น คว า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่น ภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน ภู มิป ญ ญาที่ เ กิ ด จากกระบวน
การคิด การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาใน
การแสวงหาคุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่
หลากหลาย
373 ภูมิลักษณชุมชน
3(2-2-5)
373 Man and Community
ศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ พั ฒ นาภู มิ ลั ก ษณ ชุ ม ชน ภู มิ ลั ก ษณ ที่ แ สดงความเป น ท อ งถิ่ น
ลักษณะเฉพาะ และความผสานสัมพัน ธในชุมชนในบริบทของพื้น ที่ทางภูมิศาสตร
พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดี
งาม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
374 สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
374 Ethical Careers for Community
ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง สราง
สํ า นึ ก และสร า งความตระหนั ก ในศั ก ดิ์ ศ รี ชุ ม ชน สั ม มาชี พ ที่ ผู ก พั น และเคารพใน
ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม สั น ติ สุ ข คุ ณ ความดี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
375 Good Governance in Community Management
ศึก ษาค นควา ปลูก ฝ ง แนวคิ ด และการปฏิบั ติธรรมาภิ บาลการบริหารจั ด การชุม ชน
บริ ห ารจั ด การบนความถู ก ต อ งและนิ ติ ธ รรม ความโปร ง ใสเชื่ อ ถื อ ได การอธิ บ าย
ตรวจสอบได การมีสวนรวม การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง
ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่
หลากหลาย
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.1.1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
Mathematics I
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชันหนึ่งตัวแปรและ
การประยุกต
เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Chemistry I
ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี
กรดและเบส เคมีอินทรีย สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร และเคมีสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-2-1)
General Chemistry Laboratory I
การใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และการทดลอง
ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา คม 100
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology I
ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาที่ องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอต
หลักการถายทอดลักษณะทาง
และยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล
พันธุกรรม และสารพันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไดแก
ไวรัส โมนีรา โพรทิสต เห็ด รา พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะ
แวดลอม และวิวัฒนาการ
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Biology Laboratory I
บุรพวิชา: ชว 101 หรือเรียนควบคู
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา ชว 101
ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล
ความรอนและอุณหพลศาสตร คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟาและอันตรกิริยาทางไฟฟา
สนามแมเหล็กและอันตรกิรยิ าทางแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นกับเวลา ฟสกิ ส
ควอนตัม ฟสกิ สนิวเคลียร
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180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-2-1)
180 General Physics Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา ฟส 100
2.1.2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
211 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
211 English for Specific Purpose I
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน การฟงและการพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
411 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
3(3-0-6)
411 English for Specific Purpose II
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
312 โครงการวิจัยเบื้องตน
1(1-0-2)
312 Introduction of Project Research
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารการเขี ย นข อ เสนอโครงการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี หลักการทําวิจัย การวางแผนการทํางานวิจัย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อประเมินขอมูลเชิงสถิติและการสรางกราฟ การเขาถึงสารสนเทศและงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จรรยาบรรณนักวิจัย
412 สัมมนา
1(0-2-1)
412 Seminar
ศึกษาคนควาบทวิจยั ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิเคราะห วิจารณผลงานวิจยั และ
เรียบเรียงเปนเอกสารรายงาน และนําเสนอในที่ประชุม จรรยาบรรณนักวิชาการ
413 โครงงาน
3(0-6-3)
413 Project
ศึกษาคนควากําหนดปญหาวิจัยและออกแบบการทดลอง ดําเนินการวิจัย และการ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตรประยุกต แลวนํามาเรียบเรียงเปน
เอกสารรายงานตลอดจนการเผยแพรในทีส่ าธารณะ
อันเปนประโยชนตอ วิชาชีพ
และการพัฒนาประเทศ จรรยาบรรณนักวิจัย
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414 ฝกงาน
2 หนวยกิต
414 Practicum
ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงานในสถานที่ฝกงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพใน
ระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรืออุตสาหกรรม เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาทักษะ
ดานอาชีพจากการบูรณาการความรูภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ โดยนิสิตตองปฏิบัติตน
เสมือนเปนพนักงานทดลองงานของสถานที่ฝกงาน ปฏิบัติงานในหนาที่ตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมายจากสถานที่ฝกงานหรือทําโครงงานแกไขปญหาทางเทคนิคเบื้องตน
ในสวนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ วิเคราะหและทดสอบ ออกมาตรฐาน
และกฎหมาย หรือสวนอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ รวมระยะเวลาไมนอยกวา 250 ชั่วโมง
415 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
415 Co-operative Education
ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงานในสถานที่ฝกงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพใน
ระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรืออุตสาหกรรม เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาทักษะ
ดานอาชีพจากการบูรณาการความรูภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ โดยนิสิตตองปฏิบัติงาน
เต็ ม เวลาเสมื อ นพนั ก งานชั่ ว คราวของสถานที่ ฝ ก งานที่ มี ค วามร ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา ปฏิบัติงานในหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากสถานที่ฝกงาน
และทําโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาของสถานที่ฝกงาน ในสวนผลิต ควบคุม
คุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ วิเคราะหและทดสอบ ออกมาตรฐานและกฎหมาย หรือสวน
อื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ รวมระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.2.1) วิชาพืน้ ฐานเฉพาะสาขา
215 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
4(4–0-8)
215 Mathematics for Science I
บุรพวิชา : คณ 111
อนุพันธยอย อินทิกรัลหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธสามัญ
สมการเชิ งอนุพันธยอย พีชคณิตของเวกเตอร อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันคา
เวกเตอรประยุกต
101 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
101 Microbiology
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจัดกลุมจุลินทรีย ภาวะและปจจัยควบคุมการเจริญ
ของจุลินทรีย จุลินทรียที่มีประโยชนและมีโทษตอมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม
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102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
102 Microbiology Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับรายวิชา ทนก 101 โดยใหนิสิตฝกปฏิบัติแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
201 เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
201 Organic Chemistry
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ พั น ธะเคมี ตารางธาตุ แนวโน ม ของสมบั ติ ธ าตุ
เรพริ เ ซนเททิ ฟ อโลหะ และธาตุ แ ทรนซิ ชั น โครงสร า งและสมบั ติ ทั่ ว ไปของ
สารอินทรีย การจําแนกประเภทสารอินทรีย การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาที่
สําคัญของสารอินทรียประเภทตาง ๆ และอนุพันธ รวมทั้งสารอินทรียโมเลกุลขนาด
ใหญ เชน พอลิเมอร ลิพิด คารโบไฮเดรต และโปรตีน
202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-1)
202 Organic Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา ทนก 201 โดยใหนิสิตฝกปฏิบัติแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
203 ชีวเคมี
3(3-0-6)
203 Biochemistry
ศึกษาสารชีวโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การสังเคราะหสารชีวโมเลกุลและ
สมดุลของเซลลมีชีวิต พลังงานระดับเซลล กระบวนการควบคุมเมตาบอลิซึมและการ
เคลื่อนยายสารชีวโมเลกุล
204 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
204 Biochemistry Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับรายวิชา ทนก 203 โดยใหนิสิตฝกปฏิบัติแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
205 เคมีวิเคราะห
3(3–0-6)
205 Analytical Chemistry
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการชั่งน้ําหนัก
และการวัดปริมาตร สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสาร
เชิงซอ นและปฏิกิ ริย ารีด อกซใ นสารละลาย การไทเทรตและการนํา ไปประยุก ตใ ช
การแยกสาร การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมือทางสเปกโทรสโกป
และโครมาโทกราฟ
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206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0–3-1)
206 Analytical Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับรายวิชา ทนก 205 โดยใหนิสิตฝกปฏิบัติแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
207 เคมีเชิงฟสิกส
3(3–0-6)
207 Physical Chemistry
ศึ ก ษาสมบั ติ ต า งๆ ของก า ซ กฎเกณฑ ต า งๆ ของอุ ณ หพลศาสตร แ ละการประยุ ก ต
อุ ณ หเคมี จลนพลศาสตร เ คมี สมดุ ล วั ฏ ภาค เคมี ไ ฟฟ า สารละลายอิ เ ล็ ก โทรไลต
พฤติกรรมของไอออนในสารละลาย มหโมเลกุล เคมีคอลลอยด และ เคมีพื้นผิว
311 วิธีการทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
3(2-3-5)
311 Statistical Methods for Science and Technology
ศึกษาการรวบรวมและนําเสนอขอมูล การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การวางแผนการทดลองแบบตัวแปรเดี่ยว การวิเคราะหความแปรปรวน
การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเดี่ยว การประยุกตวิธีการทางสถิติกับปญหา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การรายงานขอมูล และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
2.2.2) กลุมวิชาเอกบังคับ
101 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการเบื้องตน
2(1–3-3)
101 Introduction to Food Science and Nutrition
ศึกษาความสําคัญ และบทบาทของวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการในธุรกิจการ
ผลิ ต อาหารและสั ง คม วั ต ถุ ดิ บ ส ว นประกอบ และประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร
หลั ก การถนอมและแปรรู ป อาหารเบื้ อ งต น คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของอาหาร
ความรูเบื้องตนดานบรรจุภัณฑอาหาร การพัฒนาอาหาร ภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร
คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ หนวยงาน และ
แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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102 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเบื้องตน
2(2–0-4)
102 Introduction to Food Industrial Business
ศึ ก ษาโครงสร า งอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทย ความหมายและ
ความสํ าคัญของการประกอบธุ รกิจอาหาร ประเภทของกิจ การธุ รกิจ อุ ต สาหกรรม
อาหาร รู ป แบบโครงสร า งการบริ ห ารงานของกิ จ การธุ ร กิจ อาหาร ความรู เ บื้ อ งต น
เกี่ยวกับการวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดซื้อและ
การควบคุมสินคาคงเหลือ การขนสงและการกระจายสินคาอาหาร การกําหนดตนทุน
กําไร พื้นฐานความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตลาด วิสาหกิจชุมชนและการจัดการธุรกิจตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
141 มาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร
2(2–0-4)
141 Food Standards and Regulations
ศึกษาความสําคัญของมาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร รูปแบบของการควบคุม
ดานอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิต การจําหนายอาหารและ
หลักเกณฑดานความปลอดภัยของอาหารทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ขอกําหนด
ด า นจุ ลิ น ทรี ย สารเคมี แ ละสารตั ด แต ง พั น ธุ ก รรมสํ า หรั บ อาหารประเภทต า ง ๆ
หนว ยงานดา นมาตรฐานและกฎหมาย การคุ ม ครองผูบริ โ ภคของประเทศไทยและ
ประเทศคู ค า การคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ภู มิ ป ญ ญา และการ จดสิ ท ธิ บั ต ร
จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรการอาหาร
242 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
2(2-0-4)
242 Food Plant Sanitation
ศึกษาความสําคัญ หลักพื้นฐานของการจัดสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
อันตรายทางเคมี กายภาพและชีวภาพในอาหาร แหลงการปนเปอนของอาหาร สถานที่
ประกอบการ การออกแบบและสิ่งอํานวยความสะดวก การทําความสะอาดและการฆา
เชื้ออุปกรณและเครื่องมือในการผลิตอาหาร การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ สุขลักษณะ
สวนบุคคล น้ําใช การกําจัดน้ําเสียและของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสากลที่
นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การจัดการดานสุขลักษณะการผลิตที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP) หลั ก การและขั้ น ตอนการจั ด การความปลอดภั ย อาหาร
ระบบ
การวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ
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311 การแปรรูปอาหาร 1
2(2-0-4)
311 Food Processing I
ศึกษาประเภทของผลผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงของอาหารตั้งแตการเก็บเกี่ยว
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืช การฆาสัตว การจับสัตวน้ํา การเสื่อมเสียของอาหาร
การเตรียมและการจัดการวัตถุดิบ และน้ําใชเพื่อการแปรรูป หลักการถนอมและแปรรูป
อาหารดว ยวิธีตาง ๆ ทางเคมีชีว ภาพ เชน การหมัก การใชเ กลือ และน้ําตาล การใช
เอนไซม การแปรรูปขั้นต่ํา เฮอรเดิลเทคโนโลยี ผลกระทบของการแปรรูปดวยวิธีทาง
เคมีชีวภาพ ตอคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียในผลิตภัณฑ การใชวัตถุเจือปน
อาหาร การใชหลักการแปรรูปในอาหารพื้นบาน
312 การแปรรูปอาหาร 2
2(2–0-4)
312 Food Processing II
ศึกษาการแปรรูปและถนอมอาหารดวยวิธีตาง ๆ ทางกายภาพ เชน การใชความรอน
การใช อุ ณ หภู มิ ต่ํ า การทํ า แห ง การใช รั ง สี แ ละคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า คุ ณ สมบั ติ แ ละ
การเลือกใชบรรจุภัณฑ วิธีการบรรจุ ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร
ระหวางการเก็บรักษาและขนสงกระจายสินคาผลิตภัณฑอาหาร การใชหลักการแปรรูป
ในอาหารพื้นบาน การใชเทคโนโลยีสะอาดและการนําของเหลือทิ้งมาใชประโยชน
การบําบัดน้ําเสีย ผลกระทบของการแปรรูปดวยวิธีทางกายภาพตอคุณภาพทางกายภาพ
เคมี และจุลินทรียในผลิตภัณฑ
313 วิศวกรรมอาหาร 1
3(3–0-6)
313 Food Engineering I
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การประยุ ก ต ใ ช ค วามรู
ทางวิ ศวกรรมศาสตร ใ นกระบวนการแปรรูป อาหาร ไดแ ก มิ ติ แ ละหน ว ย อุ ณ หภู มิ
ความเข ม ข น กฎของก า ซและความดั น ไอ การอนุ รั ก ษ ม วล การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
อุณหพลศาสตร กลศาสตรของของไหล การถายโอนความรอนในการแปรรูปอาหาร
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314 วิศวกรรมอาหาร 2
2(2–0-4)
314 Food Engineering II
ศึกษาหลักการถายโอนความรอนและหลักการถายโอนมวล การใชสมการคณิตศาสตร
เพื่ อ อธิ บ ายกระบวนการและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะหน ว ย ได แ ก การ
แลกเปลี่ยนความรอน การระเหย การแยกโดยอาศัยสมบัติทางกลและทางกายภาพ การ
ลดขนาด การผสม การแชเย็นและการแชแข็ง
321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-5)
321 Food Microbiology
บุรพวิชา : ทนก 101 และ ทนก 102
ศึกษาชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการถนอม
อาหาร ความเป น พิ ษ และการเกิ ด โรคเนื่ อ งจากอาหารเสี ย การควบคุ ม ตลอดจน
การสุขาภิบาลดานอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
322 การใชจุลินทรียในการผลิตอาหาร
2(1–3-3)
322 Utilization of Microbial in Food Production
ศึกษาผลิตภัณฑที่ไดจากจุลินทรียที่มีความสําคัญทางอุตสาหกรรมอาหาร ชนิดของ
จุลินทรียที่นํามาใชในกระบวนการผลิต จุลินทรียในอาหารเพื่อสุขภาพ การควบคุม
การผลิต ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ มาตรฐานและ
การตรวจวิเคราะห จุลินทรียในอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
331 โภชนาการมนุษย
2(2-0-4)
331 Human Nutrition
ศึกษาสารอาหารและการนําไปใชประโยชนในรางกาย ความตองการสารอาหารและ
พลังงานของบุคคล สมดุลทางโภชนาการ ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ การบริโภค
อาหารเพื่อมีสุขภาพที่ดี
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332 หลักโภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ
3(2–3-5)
332 Principles in Nutrition in Health and Disease
บุรพวิชา : วอภ 331
ศึกษาสรีรวิทยาของมนุษย การเปลี่ยนแปลงของรางกายในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย
ความตองการอาหาร การกําหนดและดัดแปลงอาหารใหเหมาะสมกับคนวัยตาง ๆ ไดแก
วัยทารก วัยเรียน วัยรุน วัยผูใหญ ผูสูงอายุ หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ทั้งในสภาวะ
ปกติ แ ละเมื่ อ เจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคต า งๆ และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หา
ภาคบรรยาย
341 หลักเคมีอาหาร
2(2–0-4)
341 Principles in Food Chemistry
ศึ ก ษาโครงสร า ง สมบั ติ ท างเคมี และสมบั ติ เ ชิ ง หน า ที่ ข ององค ป ระกอบอาหาร
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของสารตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของอาหาร
ตลอดจนการควบคุมและการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสารเหลานี้หลังการเก็บเกี่ยว
ในระหวางกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
342 การวิเคราะหอาหาร
2(2-0-4)
342 Food Analysis
บุรพวิชา : ทนก 205
ศึกษาการเตรียมตัวอยาง การสุมตัวอยาง การวิเคราะหทางสถิติ ทฤษฎี หลักการ
วิเคราะหอาหารและผลิตภัณฑดวยวิธีทางกาพภาพ เคมี และชีวภาพ ทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ และการประยุกตใชเครื่องมือในการวิเคราะหอาหาร ประกอบดวยเทคนิคทาง
เคมีวิเคราะห เทคนิคทางสเปกโทรสโกป เทคนิคทางโครมาโตกราฟ
344 การประกันคุณภาพอาหาร
2(2–0-4)
344 Food Quality Assurance
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการจัดทําระบบประกันคุณภาพตาง ๆ ระบบการประกัน
คุ ณ ภาพ คุณภาพของอาหารดา นกายภาพ เคมี จุลิน ทรี ย และประสาทสัมผัส ปจ จั ย
คุ ณ ภาพและวิ ธี ก ารตรวจวั ด หรื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพ การใช ส ถิ ติ ใ นการตั ด สิ น ใจเพื่ อ
การควบคุมคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอาหาร ตัวอยาง
กรณีศึกษาระบบประกันคุณภาพอาหาร
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351 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
1(0–3-1)
351 Food Processing Laboratory I
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา วอภ 311 โดยใหนิสิตฝกปฏิบัติแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
352 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
1(0–3-1)
352 Food Processing Laboratory II
ปฏิบัติ การที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา วอภ 312 โดยใหนิสิตฝก ปฏิบัติแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
353 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 2
1(0–3-1)
353 Food Engineering Laboratory II
ปฏิบัติการที่สอดคลองกั บเนื้ อหาวิชา วอภ 314 โดยใหนิสิตฝก ปฏิบัติแล วนําขอมู ล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
361 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-3-1)
361 Food Chemistry Laboratory
ปฏิบัติ การที่สอดคล องกับเนื้อหาวิชา วอภ 341 โดยใหนิสิตฝก ปฏิบัติแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
362 ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
1(0-3-1)
362 Food Analysis Laboratory
บุรพวิชา : ทนก 206
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา วอภ 342 โดยใหนิสิตฝกปฏิบัติแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
364 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพอาหาร
1(0-3-1)
364 Food Quality Assurance Laboratory
ปฏิบัติ การที่สอดคลองกับเนื้ อหาวิชา วอภ 344 โดยใหนิสิตฝก ปฏิบั ติแลวนําขอมู ล
มาวิเคราะหเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร
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414 วัตถุเจือปนอาหาร
2(1-3-3)
414 Food Additives
ศึกษาชนิดของวัตถุเจือปนอาหาร สมบัติและการใชวัตถุเจือปนในอาหาร เชน ปองกัน
การเสื่ อ มเสี ย ป อ งกั น การหื น เพิ่ ม ความคงตั ว และทํ า ให เ กิ ด ความข น หนื ด ปรั บ
ความเปนกรด-ดางของอาหาร เพิ่มคุณคาทางโภชนาการ ปรับปรุงใหอาหารมีเนื้อสัมผัส
สี กลิ่ น และรสให เ ป น ที่ พึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภค การประเมิ น ความปลอดภั ย ของ
วัตถุเจือปนอาหาร กฎหมายควบคุมมาตรฐาน และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
2.2.3) กลุมวิชาเอกเลือก
ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
401 วิทยาการผูบริโภคดานอาหาร
2(2–0-4)
401 Consumer Science in Foods
ศึกษาความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคดานอาหาร ปจจัยที่มีผลตอความตองการและ
การตัด สิน ใจซื้ อผลิตภั ณ ฑ อ าหาร แนวโน ม การบริ โ ภคอาหาร การตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค
402 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
2(2–0-4)
402 Special Topics in Food Science and Nutrition
ศึ ก ษา วิ เ คราะห และวิพ ากษ หั ว ข อ ใหม ที่น า สนใจทางวิท ยาศาสตร ก ารอาหารและ
โภชนาการ
3(3–0-6)
403 การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
403 Food Industrial Business Management
ศึ ก ษาภาพรวมของระบบการผลิ ต ความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การการผลิ ต
กระบวนการในการดํ า เนิ น งานการผลิ ต ของธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอาหาร ตั้ ง แต
การพยากรณเพื่อการผลิต การวางแผน และควบคุมการผลิต ระบบการจัดการสินคา
คงคลั ง การจัด การด า นคุ ณ ภาพ การเพิ่ ม ผลิต ภาพ และการจั ด การห ว งโซ อุ ป ทาน
และโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
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412 เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารจากพืช
3(2–3-5)
412 Technology of Plant Food Products
ศึกษาสวนประกอบ สมบัติทางเคมีและกายภาพของผัก ผลไม ธัญพืช พืชหัว ถั่วเมล็ด
แหง การเลือกใชเทคโนโลยีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ การแปรรูปโดยวิธีการ
พื้นบาน ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
413 เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารจากสัตว
3(2–3-5)
413 Technology of Animal Food Products
ศึกษาสวนประกอบ สมบัติทางเคมีและกายภาพของเนื้อสัตว ทั้งสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา
รวมถึ งผลิ ตภัณฑ จากสัตว ไดแ ก นมและไข การเลือกใชเทคโนโลยี การแปรรูปเป น
ผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ต า ง ๆ การแปรรู ป โดยวิ ธี ก ารพื้ น บ า น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
415 บรรจุภัณฑอาหาร
3(3–0-6)
415 Food Packaging
ศึกษาความหมายและความสําคัญของบรรจุภัณฑ หนาที่ของบรรจุภัณฑ วัสดุบรรจุและ
ภาชนะสําหรับบรรจุอาหาร เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ บรรจุภณ
ั ฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การทดสอบบรรจุภัณฑ และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหาร
ไมเกรชันและอันตรกิริยาระหวางบรรจุภณ
ั ฑกับอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร เชน
การบรรจุแบบปลอดเชื้อ การบรรจุภายใตบรรยากาศกาซ การบรรจุแบบแอคตีฟ
การบรรจุแบบอินเทลลิเจนท การบรรจุอาหารและผลิตภัณฑ กฎระเบียบที่เกีย่ วของกับ
บรรจุภัณฑและฉลากการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
416 เทคโนโลยีผลิตภัณฑขนมอบ
2(1-2-3)
416 Bakery Technology
ศึกษาประวัติ และประเภทของขนมอบ คุณสมบัติและหนาที่ของสวนผสม เครื่องมือ
เครื่องใช
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของขนมอบและปจจัยที่เกี่ยวของ
การผลิต การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลง และ
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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441 การผลิตอาหารอินทรีย
2(2-0-4)
441 Organic Food Production
ศึกษาความหมายของอาหารอินทรีย ขอกําหนดในการผลิต กฎระเบียบที่เกีย่ วของกับ
การผลิตอาหารอินทรียของประเทศตาง ๆ คุณคาทางโภชนาการและคุณภาพของอาหาร
อินทรีย แนวโนมการบริโภค ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
442 นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ
3(2–3-5)
442 Innovation and Product Development
ศึกษาความสําคัญของนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร แนวโนมนวัตกรรม
และภาวะตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การสํารวจตลาด รวมถึงความตองการ และ
พฤติกรรมผูบริโภค การสราง คัดเลือก และการประเมินแนวความคิดผลิตภัณฑ การ
คัดเลือกสูตรที่เหมาะสม การใชสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ การวัดคาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ การทดสอบผูบริโภค การศึกษาอายุการเก็บ และกลยุทธทางการตลาด
เบื้องตน และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
443 การประเมินผลทางประสาทสัมผัส
2(1-3-3)
443 Sensory Evaluation
ศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและการรับรูทางประสาทสัมผัส ปจจัยที่มีผลตอ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส หลักการและวิธีการวัดการตอบสนองของผูทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส ลักษณะของขอมูล การใชสถิติในการวิเคราะหและแปลผลคุณภาพ
อาหารโดยวิธีประสาทสัมผัส และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ข. กลุมวิชาโภชนาการ
411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
2(1-3-3)
411 Technology of Health Food Products
บุรพวิชา : วอภ 332
ศึกษาความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ วิวัฒนาการและแนวโนมของการผลิตอาหาร
เพื่อสุขภาพ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในทองตลาด เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร
เพื่อสุขภาพ จุลินทรียในอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวของในการกลาวอางสาร
ออกฤทธิ์ที่มีผลตอสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูปตอสารอาหารและสาระสําคัญ
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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432 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
432 Nutrition for Health
ศึกษาพฤติกรรมดานสุขภาพ การเกิดโรคของบุคคลและชุมชนในอดีตและปจจุบัน
การศึกษาภาวะโภชนาการโดยการประเมินอาหารที่บริโภค การตรวจรางกายทางคลินิก
การประเมิ น ทางชีว เคมี และการวั ด สัด ส วนของร างกาย การประยุ ก ต ห ลัก การและ
เทคนิค ความรูดานโภชนาการในการใหความรูและคําปรึกษากับผูบริโภค
433 โภชนาการสําหรับการออกกําลังกายและการกีฬา
2(1-2-3)
433 Nutrition for Exercises and Sports
ศึกษาสรีรวิทยาและชีวเคมีของการออกกําลังกาย ความตองการพลังงานและสารอาหาร
การเพิ่มมวลกลามเนื้อและการควบคุมน้ําหนัก การกําหนดและจัดอาหารที่เหมาะสม
และอาหารเสริมสรางสมรรถภาพสําหรับผูที่ออกกําลังกายและนักกีฬา และมีปฏิบัติการ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
444 พิษวิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
444 Food Toxicology
ศึกษาหลักการเบื้องตนของพิษวิทยาทางอาหาร กลไกของรางกายตอสารอาหารสารเคมี
หรือสิ่งแปลกปลอมในอาหาร การเกิดพิษของสารเคมีในอาหาร วิธีการทดสอบ
ทางพิษวิทยาที่ใชอยูในปจจุบัน สารพิษที่มีในอาหาร หลักการและแนวทางการศึกษา
และประเมินความปลอดภัยของสารเจือปนในอาหาร บทบาทและการประยุกตใช
หลักการของพิษวิทยาทางอาหารกับการคุมครองผูบริโภค
ค. กลุมวิชาวิทยาการการประกอบอาหาร
481 วิทยาการการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
481 Culinary Science
ศึกษาหนาที่ของสวนประกอบของอาหาร หลักการและเทคนิคในการประกอบอาหาร
ประเภทตาง ๆ ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ การฝก ทักษะประกอบอาหาร
การเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
482 การจัดบริการอาหาร
2(1-3-3)
482 Food Catering Service
ศึกษาหลักการจัดอาหารสําหรับการจัดเลี้ยงและบริการอาหาร เชน การจัดบริการอาหาร
บนเครื่ อ งบิ น งานเลี้ ย งแบบมี บ ริ ก ร และบริ ก ารตนเอง การกํ า หนดรายการอาหาร
การจัดซื้อ การเตรียมและการบริการอาหาร การควบคุมตนทุนการผลิต การกําหนดราคา
การควบคุมคุณภาพ มารยาทในการรับประทานและการบริการ และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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483 ภูมิปญญาทองถิ่นอาหารไทย
2(1-3-3)
483 Thai Food Traditional Knowledge
ศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหารไทยจากแหลงขอมูลที่มีการบันทึกไวหรือ
ปราชญชาวบาน เพื่อเชื่อมโยง ตอยอด พัฒนา หรืออธิบายภูมิปญญาโดยใชความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
ง. กลุมวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ
416 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
3(3-0-6)
416 Professional English
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นําเสนอผลงานทางวิชาการและการประกอบ
อาชีพ
421 การออกแบบความคิดสรางสรรค และการจัดการนวัตกรรม
1(1-0-2)
421 Creativity Design and Innovation Management
ศึ ก ษาความสําคั ญของการสร า งนวัตกรรม กลยุทธก ารสรา งนวัตกรรมที่ เ ป น ระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดมูลคาเพิ่ม การสรางตราสินคา และความสัมพันธกับ
นวัตกรรม การวิจัยตลาด การรักษานวัตกรรมในองคกรใหเกิดความยั่งยืน การรักษา
ทรัพยสินทางปญญา
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร* (ทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร)
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
เลขประจําตัว
ประชาชน
1 นางสาวพรทิพย
ศิริสุนทราลักษณ
3 2001 01153 999

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปที่จบ)

ผูชวย
ศาสตราจารย

Ph.D. (Post-Harvest and Food
Process Engineering)
Asian Institute of Technology
(2548)
M.Sc. (Post-Harvest and Food
Process Engineering)
Asian Institute of Technology
(2539)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2537)
อาจารย
Ph.D. (Food Science)
2 นางสาวธีรารัตน
The University of Nottingham
อิทธิโสภณกุล
(2552)
3 2002 00159 227
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี (2542)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ) มหาวิทยาลัย
บูรพา (2539)
อาจารย
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
3 นางสาวนันทรัตน
ณ นครพนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(2552)
3 1005 03369 075
วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2546)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2542)
* ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราประจําหลักสูตร ดังเอกสารแนบ 3
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ภาระการสอน ชม./
ปการศึกษา
2555
2556
10
10

10

10

10

10

อาจารยประจําหลักสูตร* (ตอ)
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
เลขประจําตัว
ประชาชน
4 นายพิสุทธิ หนักแนน
1 8399 00018 941

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปที่จบ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(2553)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(2548)

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (2544)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2525)
* ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราประจําหลักสูตร ดังเอกสารแนบ 3
5

นายสมชาย
สุริยะศิริบุตร
3 1206 00306 147

อาจารย

ภาระการสอน ชม./
ปการศึกษา
2555
2556
10
10

10

10

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวพรทิพย
ศิริสุนทราลักษณ
3 2001 01153 999

นางอรัญญา มิ่งเมือง
3 1006 00115 961

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย
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คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปที่จบ)
Ph.D. (Post-Harvest and Food Process
Engineering)
Asian Institute of Technology (2548)
M.Sc. (Post-Harvest and Food Process
Engineering)
Asian Institute of Technology (2539)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2537)
Ph.D.(Food Technology)
Clemson University (2543)
วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2533)
วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2529)

อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับ
3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายกมลชัย ชะเอม
3 2001 00559 789

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

4

นายธนัท อมาตยกุล
3 1017 00191 253

อาจารย

5

นางสาวธีรารัตน
อิทธิโสภณกุล
3 2002 00159 227

อาจารย

6

นายนวดล เพ็ชรวัฒนา
3 1401 00252 919

อาจารย

7

นางสาวนันทรัตน
ณ นครพนม
3 1005 03369 075

อาจารย
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คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปที่จบ)
Ph.D. (Biotechnology)
Yamaguchi University (2551)
วท.ม. (พฤกษศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546)
วท.บ. (พฤกษศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2540)
Ph.D. (Food Science)
Victoria University (2548)
MApp.Sc. (Food Science and Technology)
University of Western Sydney (2545)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
Ph.D. (Food Science)
The University of Nottingham (2552)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(2542)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2539)
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2550)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548)
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2552)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542)

อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับ
8

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวปรมาภรณ
เกิดทรัพย
3 1104 00993 540

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

9

นายปญญา วงศพานิช
3 1697 00072 642

อาจารย

10

นางสาวพรรณทิพา
เจริญไทยกิจ
3 2503 00237 858

อาจารย

11

นายพิสุทธิ หนักแนน
1 8399 00018 941

อาจารย

12

นางวาสินี จันทรนวล
3 6499 00207 652

อาจารย
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คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปที่จบ)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545)
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2541)
วท.ด. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551)
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548)
วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2553)
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(2537)
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2548)
วท.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2549)
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544)
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540)

อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับ
13

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายสมชาย สุริยะศิริบุตร
3 1206 00306 147

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

14

นางสุจินดา จิตตใจฉ่ํา
3 1016 01042 268

อาจารย

15

นางสาวอรุษา เชาวนลิขิต
3 1009 04914 970

อาจารย

16

นางสาวศรีวิกรณ
ดิษฐอุดมโพธิ์
3 1101 01601 755
(ลาศึกษาตอ)

ผูชวยศาสตราจารย

17

นางสาวอุลิสาณ
พาชีครีพาพล
3 1018 00019 266
(ลาศึกษาตอ)

อาจารย
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คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปที่จบ)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2544)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2525)
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกตและ
เทคโนโลยีสิ่งทอ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2543)
วศ.บ. (เคมีสิ่งทอ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทเวศร (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) (2532)
Ph.D. (Food Science and Technology)
Oregon State University (2546)
M.S. (Food Science and human nutrition)
University of Maine (2542)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2537)
วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(2542)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2539)
M.Sc. (Mediterranean and Tropical Agro-food
Engineering)
Montpellier University (2549)
M.Sc. (Advanced Information Technology)
South Bank University (2544)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542)

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
ดร.จีรวรรณ มณีโรจน
2
ดร.พิสิฐ วงศสงาศรี
3
ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป
4
5

Mr.Imran Ahmad
Mr.Mark T Evans

ตําแหนง
อาจารย
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิจัย
อาจารย

คุณวุฒิและสาขาวิชา
Ph.D.(Post-harvest and Food Process Engineering)
Ph.D.(Food, Agricultural and Biological Engineering)
Ph.D.(Post-harvest Technology and Food Process
Engineering)
M.Sc.(Post-harvest and Food Process Engineering)
B.Sc.(Geography)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม/ ฝกงาน/ สหกิจศึกษา
หลักสูตรจัดใหมีการฝกงาน หรือสหกิจศึกษาในรายวิชาตอไปนี้
ทนก 414 ฝกงาน เปนการฝกงานภาคฤดูรอนในชุมชนหรือสถานประกอบการ เพื่อใหนิสิตไดมี
ประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น ภายใตสภาพการทํางานจริง อันเปนการเตรียมความพรอม
ในการทํางานใหแกนิสิต โดยใหนิสิตเขารับการฝกงานในภาคการผลิตในชุมชน วิสาหกิจ หรือ
โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหรือที่เกี่ยวของ ในหนาที่ของสวนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัย
และพัฒ นา ระบบคุณ ภาพและความปลอดภัย หรือฝก ในหนว ยงานราชการ เช น หนวยงานวิจั ย
หนวยงานวิเคราะหและทดสอบ หนวยงานออกมาตรฐาน/กฎหมาย โดยฝกตามภารกิจของสถานที่ฝก
หรือการทําโครงงานแกไขปญหาของสถานที่ฝก ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการฝกงานและ
ผูรับผิดชอบการฝกงานจากตัวแทนของหนวยงานนั้นๆ รวมระยะเวลาไมนอยกวา 250 ชั่วโมงใน
แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ) ทั้งนี้ตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
มีการประเมินผลโดยผูรับผิดชอบการฝกงานจากตัวแทนของหนวยงาน และ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร
ทนก 415 สหกิจศึกษา เปนแนวการจัดการศึกษาโดยมีเปาประสงคในการเสริมคุณภาพบัณฑิต
ผานประสบการณทํางานในชุมชนหรือสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน โดยนิสิต
จะตองปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานชั่วคราวในภาคการผลิตในชุมชน วิสาหกิจ หรือโรงงาน
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหรือที่เกี่ยวของ ที่มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา รวมดวยการทํา
โครงงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในหนวยงาน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาและ
ผูรับผิดชอบจากตัวแทนของหนวยงาน ไมนอยกวา 16 สัปดาห ในแผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผน
สหกิจศึกษา) และมีการประเมินผลโดยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาจากตัวแทนของหนวยงาน และ/หรือ
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม/ ฝกงาน/ สหกิจศึกษา
ผลการเรียนรูจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษาคือการเพิ่มเติมประสบการณทางดานวิชาการ
วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองดังนี้
4.1.1 ตระหนักในคุณคาของการทํางาน คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย และอดทน
4.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม สามารถปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถานที่ฝก และปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตาม สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4.1.5 มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของกับงาน หรือเทคนิควิธีการ
ทํางานในสถานที่ฝกงาน
4.1.6 สามารถใชความรู การคิดวิเคราะหและการบูรณาการความรูดานตาง ๆ เพื่อแกปญหา
อยางสรางสรรค
4.1.7 มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
4.1.8 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา และติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของอยางเปนระบบ
4.1.9 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.1.10 มีความสามารถและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เปนบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพรอม
ในการทํางาน
4.2 ชวงเวลา
แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ)
ทนก 414 ฝกงาน ปการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูรอน
แผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)
ทนก 415 สหกิจศึกษา ปการศึกษาที่ 4 ภาคตน
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ)
ทนก 414 ฝกงาน จํานวน 2 หนวยกิต (ไมนอยกวา 250 ชั่วโมง) โดยลงทะเบียนเพื่อ
บันทึกผลการเรียนในปการศึกษาที่ 4 ภาคตน
แผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)
ทนก 415 สหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต (ไมนอยกวา 16 สัปดาห) ปการศึกษาที่ 4
ภาคตน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรจัดใหมีการทํางานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการอาหารในรายวิชาตอไปนี้
แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ)
ทนก 312 โครงการวิจัยเบื้องตน เปนการจัดการบรรยายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําวิจัย
ศึกษาหลักการและวิธีการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักการทํา
วิจัย การวางแผนการทํางานวิจัย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อประเมินขอมูลเชิงสถิติและการ
สรางกราฟ การเขาถึงสารสนเทศและงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จรรยาบรรณนักวิจัย มี
การประเมินผลงานจากการนําเสนอโครงการวิจัย และรายงานขอเสนอโครงการวิจัย
ทนก 413 โครงงาน เปนการดําเนินงานวิจัยในหัวขอที่นิสิตมีความสนใจ โดยนิสิตทํางานวิจัย
เปนกลุมกลุมละ 1-2 คน ศึกษาคนควากําหนดปญหาวิจัยและออกแบบการทดลองดําเนินการวิจัย และ
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป ญ หาทางด า นวิ ท ยาศาสตร ป ระยุ ก ต แล ว นํ า มาเรี ย บเรี ย งเป น
เอกสารรายงานตลอดจนการเผยแพรในที่สาธารณะ อันเปนประโยชนตอวิชาชีพ และการพัฒนา
ประเทศ จรรยาบรรณนักวิจัย มีการประเมินผลงานวิจัยจากการนําเสนอรายงานความกาวหนา ผลงาน
นิทรรศการ และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)
ทนก 415 สหกิ จ ศึ ก ษา เป น การสร า งประสบการณ จ ากการทํ า โครงงาน (Project-based
Learning) ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงานในสถานที่ฝกงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในระดับ
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรืออุตสาหกรรม เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาทักษะดานอาชีพจากการบูร
ณาการความรูภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ โดยนิสิตตองปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานชั่วคราวของ
สถานที่ ฝ ก งานที่ มี ค วามร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ต ามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากสถานที่ฝกงาน และทําโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาของสถานที่ฝกงาน ใน
สวนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ วิเคราะหและทดสอบ ออกมาตรฐานและกฎหมาย หรือ
สวนอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ รวมระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสใช
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ความรูความสามารถที่ตรงกับวิชาชีพไดอยางเต็มที่ ฝกทักษะในการแกปญหา มีความเปนเจาของงาน
และสถานประกอบการสามารถนําผลงานไปใชไดจริง
5.2 ผลการเรียนรู
5.2.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม สามารถวางแผน
และทํางานตามแผนงานที่กําหนด และปฏิบัติตามระเบียบการใชหองปฏิบัติการ และขอบังคับของ
คณะ และมหาวิทยาลัย
5.2.2 มีภาวะผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
5.2.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5.2.4 มีความรูและเขาใจในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกับงานวิจัยที่สนใจ สามารถสราง
องคความรูจากงานวิจัย รูจักแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัย
5.2.5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล ติดตามความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.2.6 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
5.2.7 สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น
5.2.8 มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ชวงเวลา
แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ)
ทนก 312 โครงการวิจัยเบื้องตน ปการศึกษาที่ 4 ภาคตน
ทนก 413 โครงงาน ปการศึกษาที่ 4 ภาคตน
แผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)
ทนก 415 สหกิจศึกษา ปการศึกษาที่ 4 ภาคตน
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ) ประกอบดวยรายวิชา ทนก 312 โครงการวิจัยเบื้องตน
1(1-0-2) และทนก 413 โครงงาน 3(0-6-3) รวม 4 หนวยกิต
แผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) รายวิชา ทนก 415 สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต โดยมี
การทําโครงงานวิจยั เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ทนก 312 โครงการวิจัยเบื้องตน 1(1-0-2)
จั ด ให มี ก ารบรรยายโดยคณาจารย เ พื่ อ ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การทํ า วิ จั ย การใช
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การออกแบบการทดลอง การใชสถิติ
และการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย มีการประเมินผลงานจากการนําเสนอโครงการวิจัย และรายงาน
ขอเสนอโครงการวิจัย
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5.5.2 ทนก 413 โครงงาน 3(0-6-3)
1) มีคณาจารยทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกนิสิตทุกคน โดยนิสิต
เปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2) อาจารยจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนิสิต
3) จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาที่ดูแลอุปกรณ
เครื่องมือ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
4) มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตในการใชอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี และ
การทํางานนอกเวลา
5) มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ทั้งในศูนยคอมพิวเตอรและ
ในหองปฏิบัตกิ ารของคณะฯ
5.5.3 ทนก 415 สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต
จัด อบรมเตรีย มความพรอ มให แ ก นิสิ ต เพื่ อ รองรับ ในการปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลา
เสมือนพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ อยางนอย 30 ชั่วโมง อบรมเรื่องการทําโครงงานวิจัย
การเขียนรายงาน การวางแผนดําเนินงานวิจัย การแกไขปญหาและดําเนินงานวิจัย การใชสถิติและ
การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานดวยรายงาน ดวยวาจา ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1ทนก 312 โครงการวิ จั ย เบื้ อ งต น 1(1-0-2) มี ก ารประเมิ น ผลงานจากการนํ า เสนอ
โครงการวิจัย และรายงานขอเสนอโครงการวิจัย
5.6.2 ทนก 413 โครงงาน 3(0-6-3) ประเมินผลดังนี้
1) ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจยั โดยคณาจารยและอาจารยที่ปรึกษา
2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาจากการ
สังเกตและการรายงานดวยวาจาและเอกสาร
3) ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร โดยคณาจารยอยางนอย
3 คน
4) ประเมินผลการทํางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงาน
ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา
5.6.3 ทนก 415 สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต ประเมินผลดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติงานเต็มเวลาของนิสิตเสมือนพนักงานชั่วคราวของสถาน
ประกอบการโดยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา และ/หรือผูแทนของสถานประกอบการ
2) ประเมินผลจากการสังเกต และรายงานของนิสิตโดยอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา

67

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ (อัตลักษณนิสติ มศว)
อัตลักษณนิสติ มศว
ใฝรูตลอดชีวิด คิดเปนทําเปน หนัก
เอาเบาสู รูกาละเทศะ เปยมจิตสํานึก
สาธารณะ มีทักษะสื่อสาร ออนนอม
ถอ มตน งามด ว ยบุ ค ลิ ก พร อ มด ว ย
ศาสตรและศิลป

กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา
สอดแทรกอัตลักษณทั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา โดยอธิบายใหนิสิตเขาใจความหมายและความสําคัญ
ของอัตลักษณทั้ง 9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การทํางาน
และการดํ า รงชี วิ ต จั ด กิ จ กรรมทั้ ง ในและนอกชั้ น เรี ย นอย า ง
ต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให นิ สิ ต มี โ อกาสฝ ก ฝนและพั ฒ นาตนเองให มี
อัตลักษณทั้ง 9 และใหนิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการ
เรียนในแตละรายวิชาชวยกระตุนนิสิตใหพัฒนาอัตลักษณใน
ดานใดบาง พรอมยกตัวอยางการนําไปใชในชีวิตประจําวันและ
ประโยชนที่ไดรับ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูแ ตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1.มีคุณธรรม
-สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม -ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตยใน
จริยธรรมในการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ การทํ า รายงาน การอ า งอิ ง ผลงาน และ
ดํารงชีวิต มีความ ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
การสอบ
ซื่อสัตยสุจริต และ -ใชก รณีศึ ก ษา และมอบหมายงานให -ประเมิ น จากคุ ณ ภาพงานมอบหมายที่
มีจรรยาบรรณทาง นิ สิ ต ฝ ก นํ า หลั ก ธรรมมาใช ใ นการ แสดงถึ ง การคิ ด วิ เ คราะห และการ
วิชาการ
แกปญหาชีวิต
เลื อ กใช ห ลั ก ธรรมที่ เ หมาะสมในการ
-มี กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รที่ ส ง เสริ ม แกปญหาตางๆ และการพัฒนาตนเอง
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
-ประเมินจากการมีสวนรวมของนิสิตใน
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการจัดขึ้น
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

2.มีจิตสาธารณะ
เสียสละเพื่อ
สวนรวม

-ใ ห นิ สิ ต เ รี ย น รู ก า ร เ สี ย ส ล ะ เ พื่ อ
สวนรวมจากกรณีศึกษาบุคคลตัวอยางที่
ไดรับการยกยองในสังคม เพื่อกระตุน
ใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ
-ให นิ สิ ต ฝ ก เขี ย นโครงการ และทํ า
กิจกรรมเสียสละเพื่อสวนรวม เชน
โครงการจิตอาสา เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก
สาธารณะ
-ใหนิสิตเขียนรายงานความรูสึกที่มีตอ
การทํ า กิ จ กรรมโครงการจิ ต อาสา
เพื่อให ตระหนัก ถึงความสุขที่เ กิดจาก
การให
3.รับผิดชอบตนเอง ให ค วามรู ค วามเข า ใจถึ ง ผลกระทบ
ผูอื่น สังคม และ
จากการกระทํ า ของตนเองต อ ตนเอง
สิ่งแวดลอม
ผู อื่ น สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม โดยใช
ก ร ณี ศึ ก ษ า แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ง า น
รายบุคคล/งานกลุม

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมิ น จากการอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย และ
สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การ
วางแผน การปฏิ บั ติ และการนํ า เสนอ
ผลงาน
-ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสิตที่
ไดทําประโยชนใหสังคม

-ประเมินความรับผิดชอบตอตนเองจาก
คุณภาพรายงานรายบุคคล
-ประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู อื่ น จาก
การทํ า รายงานกลุ ม และจากผลการ
ประเมินกันเองของนิสิตในกลุม
-ประเมินความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน และพัฒนาการ
ทางความคิดและพฤติกรรมของนิสิต
4. มีวินัย ตรงตอ
-กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อให ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
เวลา เคารพกฎ
นิสิตมีคานิยมพื้นฐานที่ถูกตอง
ตรงต อ เวลาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง
ระเบียบขององคกร -ชี้ แ จงกฎระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ ใ น รายงานตามเวลาที่กําหนด การแตงกาย
และสังคม
การเรี ย นการสอนให ชั ด เจนในทุ ก และการปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
รายวิชา
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ผลการเรียนรู
5. ตระหนักใน
คุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและ
ประชาคม
นานาชาติ

กลยุทธการสอน
-มีรายวิชาที่สงเสริมใหนิสิตมีแนวคิด
ทางดานสุนทรียศาสตร และตระหนัก
ในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมที่มีตอการ
ดํารงชีวิต โดยใหเขารวมกิจกรรมสราง
เสริมประสบการณทั้งในและนอกเวลา
เรี ย น และให ทํ า รายงานแสดงความ
คิดเห็นทั้งรายบุคคลและงานกลุม
-สอดแทรกเนื้อหาในดาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามทั้ง
ของไทยและนานาชาติในการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายที่
แสดงถึงการนําแนวคิดทาง
สุ น ทรี ย ศาสตร / ศิ ล ปวั ฒ นธรรมมาใช
และการอภิปรายในชั้นเรียน
-สั ง เกตจากการประพฤติ ต นอยู ใ น
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
-สังเกตจากการรูเทาทัน สามารถปรับตัว
และเลื อ กรั บ วั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามของ
นานาชาติได

2.2 ดานความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง
ผูอื่น และสังคม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1.มีความรอบรู
-จั ด หลั ก สู ต รให มี ร ายวิ ช าบั ง คั บ ที่ -ประเมิ น จากคุ ณ ภาพงานมอบหมาย ที่
อยางกวางขวาง มี ครอบคลุมความรูในสาขาตาง ๆ อยาง แสดงถึงการคิด/วิเคราะห การหาความรู
โลกทัศนกวางไกล กวางขวาง โดยจัดการเรียนการสอนใน เพิ่มเติม โดยอาศัยขอมูล/หลักความรูจาก
และสามารถเรียนรู ลักษณะบูรณาการ และมีรายวิชาเลือก แหล ง ที่ น า เชื่ อ ถื อ มาประกอบได อ ย า ง
ดวยตนเอง
ที่หลากหลายเพื่อใหนิสิตมีโอกาสเลือก เหมาะสมและมี จ รรยาบรรณในการ
เรียนไดตามความสนใจ
อางอิง
-มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/การสืบคน -การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
ขอมูลดวยตนเอง และใหฝกปฏิบัติใน
ทุกรายวิชา
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ผลการเรียนรู
2.มีความรูและ
ความเขาใจ
ธรรมชาติของ
ตนเอง รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและ
ดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขทามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน
3.มีความรู ความ
เขาใจเพื่อนมนุษย/
สังคมทั้งไทยและ
นานาชาติ/กฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน
และสามารถนํา
ความรูไปใชในการ
แกปญหาและ
สรางสรรคสังคม

กลยุทธการสอน
-ให เ รี ย นรู ห ลั ก ธรรมที่ สํ า คั ญ ในการ
ดํารงชีวิต โดยใชหนังสือและกรณีศึกษา
-ใหทํากิจกรรม Who am I เพื่อใหเขาใจ/
ทราบที่มาของลักษณะนิสัย/วิเคราะหขอดี
ขอดอยของตนเอง พรอมตั้ง เปาหมายใน
การพัฒนาตนเอง
-มอบหมายงานใหนิสิตฝกนําหลักธรรมมา
ใชในชีวิตประจําวัน
-ใ ห ค ว า ม รู พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ม นุ ษ ย /
สังคมไทยและนานาชาติเพื่อใหนิสิตเขาใจ
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ใ นการอยู ร ว มกั น
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
รวมทั้งแนะนําแหลงอางอิงใหนิสิตคนควา
เพิ่มเติม
-ใหนิสิตเรียนรูการดํารงชีวิตในสังคมอยาง
มีคุณคาจากกรณีศึกษา
-มอบหมายงานกลุ ม ให นิ สิ ต วิ เ คราะห
ป ญ หาสั ง คมและนํ า เสนอแนวทางแก ไ ข
อยางสรางสรรค
-อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในชั้ น
เรียน
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-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ที่แสดงถึงการคิด/วิเคราะห และการ
เลือกใชหลักธรรมที่เหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต
-ประเมินจากพัฒนาการดานความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน

-ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการมี ส ว น
รวม การวางแผน การปฏิบัติ และการ
นําเสนอผลงาน
-ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึง
ความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
สังคมโดยเริ่มจากตนเอง
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน

ผลการเรียนรู
4.มีความรู ความ
เขาใจ และ
ตระหนักถึงความ
จําเปนในการมี
ความสัมพันธที่
ถูกตองกับ
ธรรมชาติแวดลอม

กลยุทธการสอน
-ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ของพฤติกรรมของมนุษ ยตอสิ่งแวดลอม
โดยใชกรณีศึกษา เพื่อใหตระหนักถึงความ
จําเปนในการมีความสัมพันธที่ถูกตองกับ
สิ่งแวดลอม
-มอบหมายงานใหนิสิตฝกวิเคราะหปญหา
สิ่ ง แวดล อ ม อภิ ป รายหาสาเหตุ แ ละวิ ธี
แก ป ญ หาโดยเริ่ ม จากการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของนิสิตเอง และนําเสนอในชั้น
เรียน
5.มีความรูพื้นฐาน -ให ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ
และทักษะในการ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ดํารงชีวิตตามหลัก -ม อ บ ห ม า ย ง า น ก ลุ ม ใ ห นิ สิ ต สื บ ค น
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน
-มอบหมายงานรายบุ ค คลให นิ สิ ต ฝ ก คิ ด
และนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ในการดํารงชีวิต

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย
-ประเมินจากกความรับผิดชอบในการ
ทํารายงานรายบุคคล และการทํางาน
กลุม
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
-สังเกตจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการบริโภค

-ประเมินจากรายงานที่แสดงใหเห็น
วานิสิตไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพีย ง
มาปรับใชในชีวิตประจําวัน และ
สามารถเลื อ กสรรความรู ใ นศาสตร
ตางๆ ในกระแสหลักมาบูรณาการใช
อยางรูเทาทัน
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.3 ดานทักษะทางปญญา : เปนผูใฝรู คิดอยางมีเหตุผล และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตได
เปนอยางดี
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1.เปนผูใฝรู และมี -สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
วิจารณญาณในการ นิสิตฝกคนควาหาความรูดวยตนเองในทุก ที่ แ สดงถึ ง การค น หาความรู เ พิ่ ม เติ ม
เลือกรับขอมูล
รายวิชา
อยางตอเนื่องและมีวิจารณญาณในการ
ขาวสาร
-ให นิ สิ ต ฝ ก ใช ห ลั ก กาลามสู ต รในการ เลือกรับขอมูลขาวสารโดยใชหลักกา
พิจารณาเลือกรับขอมูลขาวสาร
ลามสูตร
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู
2.สามารถคิดอยาง
มีเหตุผลและเปน
ระบบ

กลยุทธการสอน
-ใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห/หาแนวทางแกไข
ป ญ หาโดยใช ห ลั ก ธรรม เช น อริ ย สั จ
โยนิโสมนสิการ
-นํ า เสนอและอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3.สามารถ
-ใชตัวอยางที่ดีเปนกรณีศึกษาเพื่อใหนิสิต
เชื่อมโยงความรูสู ได เ รี ย นรู วิ ธี วิ เ คราะห ป ญ หาและแนว
การใชประโยชน ทางแกไขอยางเปนระบบโดยอาศัยความรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพ แบบบูรณาการ
ชีวิตของตนเอง
-กํ า หนดประเด็ น ป ญ หาสั ง คมที่ เ ป น
และสังคมในทุก ประเด็นสาธารณะเพื่อฝกใหนิสิตรูจักใช
มิติไดอยางสมดุล ความรูในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา
และเสนอแนะแนวทางแกไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติไดอยางสมดุล

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ที่ แ สดงถึ ง การคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ลและ
เปนระบบ
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่
แสดงถึงการนําขอมูลความรูที่ถูกตอง
มาใชในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
เปนระบบ และสรางสรรค
-สั ง เกตพั ฒ นาการในด า นต า งๆจาก
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม และการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ :
รวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1.ใชภาษาในการ -มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการใชภาษาไทย
ติดตอสื่อสารและ และภาษาตางประเทศ เพื่อใหนิสิตไดฝกใช
สรางความสัมพันธ ภาษาในการติดตอสื่อสารและสราง
ความสัมพันธกับผูอื่นไดเปนอยางดี
กับผูอื่นไดเปน
-ใช ก รณี ศึ ก ษาเป น ตั ว อย า งเพื่ อ ให นิ สิ ต
อยางดี
วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บการสื่ อ สารที่ ดี แ ละ
ไมดี

สามารถติดตอสื่อสารและดํารงตนอยู
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-ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
และการมีสวนรวมในชั้นเรียน
-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

ผลการเรียนรู
2.สามารถปรับตัว
ทํางานรวมกับผูอื่น
ทั้งในฐานะผูน ํา
และสมาชิกกลุม

3.การอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางสันติสุข

กลยุทธการสอน
-มอบหมายกิจกรรมกลุมในทุกรายวิชาเพื่อ
ฝ ก ให นิ สิ ต รู จั ก ปรั บ ตั ว ในการทํ า งาน
รว มกับผู อื่น รับผิดชอบภาระงานที่ไดรับ
มอบหมาย รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของเพื่ อ น
รว มกลุ ม สามารถแสดงจุด ยืนของตนเอง
และคนหาทางออกรวมกันได

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ที่ แ สดงถึ ง ความร ว มมื อ ในการ
วางแผน ปฏิบัติ และแกปญหา
-สังเกตจากพัฒนาการดานความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
-ประเมินจากผลการประเมินกันเอง
ของนิสิตในกลุม
-ใช ก รณี ศึ ก ษาป ญ หาความขั ด แย ง เพื่ อ ให -ประเมิ น จากการมี สว นร ว มในการ
นิ สิ ต ได เ รี ย นรู ผ ลกระทบด า นลบที่ มี ต อ วิพ ากษวิจ ารณใ นชั้ น เรียน และการ
สังคม
ยอมรับเหตุผลของผูที่มีความคิดเห็น
-เลือกปญหาสังคมที่เปนประเด็นสาธารณะ แตกตาง
ให นิ สิ ต ฝ ก วิ พ ากษ วิ จ ารณ ใ นชั้ น เรี ย น
เป ด รั บ ความคิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลาย เคารพ
สิท ธิข องผูอื่ น พยายามเข า ใจและยอมรั บ
ความแตกตางทางความคิดของแตละบุคคล

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีทักษะการ
-มี ร ายวิ ช าที่ ฝ ก ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง -การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
วิเคราะหเชิงตัวเลข ตั ว เลขโดยตรง เช น คณิ ต ศาสตร ใ น
ชีวิตประจําวัน
-สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ในรายวิ ช าต า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขอยางตอเนื่อง
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ผลการเรียนรู
2. มีทักษะการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยาง
ถูกตองและ
เหมาะสม

3. สามารถแสวงหา
ความรูโดยใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. สามารถนําเสนอ
สารสนเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ

กลยุทธการสอน
-มีรายวิชาทีพ่ ฒ
ั นาทักษะการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
-สอดแทรกทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและ
จรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวของในทุกรายวิชา
-ฝกนิสิตใหรูจกั วิเคราะหผลกระทบจาก
การใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและ
สังคม
-ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ
ของแหลงข อมูล ประเภทต า งๆทั้ง แหล ง
ค ว า ม รู ทั้ ง ที่ เ ป น สื่ อ เ อ ก ส า ร / สื่ อ
อิเล็กทรอนิคส/บุคคลตางๆ
-แนะนํ า วิ ธีก ารเรี ย นรู / การสืบ ค น ข อ มู ล
โดยใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและฝ ก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา
-มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝกทักษะในการ
สื บ ค น /อ า งอิ ง ข อ มู ล การใช ซ อฟต แ วร
ตางๆ
-ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
นําเสนอผลงานประเภทตางๆ
-สอดแทรกการฝกทักษะการในการเรียนรู
รายวิชาตางๆ
-ใช ก รณี ศึ ก ษาเพื่ อ เป น ตั ว อย า งในการ
นําเสนอผลงานที่ดีและไมดี
-ฝ ก ใหนิสิต ออกมานําเสนอผลงานหน า
ชั้นเรียนในทุกรายวิชา
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-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ที่แสดงถึงความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารอยางรูเทาทัน และมี
จรรยาบรรณ

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
ที่ แ สดงถึ ง การสื บ ค น ข อ มู ล การ
เ ลื อ ก ใ ช ข อ มู ล แ ล ะ ก า ร รู จั ก
แหลงขอมูลที่เหมาะสม

-ประเมินจากคุณภาพในการนําเสนอ
ผลงานและเลื อ กการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศมาช ว ยให ก ารนํ า เสนอ
ผลงานมีความชัดเจน และนา สนใจ
มากยิ่งขึ้น

หมวดวิชาเฉพาะ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ
- การสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอนทุกรายวิชา
- กิจกรรมเขาคายอัตลักษณนิสิตใหม (ชัน้ ปที่ 1)
2. มีจิตสํานึกสาธารณะ
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน
โครงการสํารวจความตองการของชุมชน
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เปนตน
3. มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม - การทํางานเปนทีมในชัน้ เรียน
- โครงงานและกิจกรรมตางๆ ภายในคณะ ฯ และ
มหาวิทยาลัย
4. มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
- การสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
และสังคม
- การมอบหมายงานใหนิสิตรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ
5. มีทักษะการเรียนรูดว ยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการเรียนรูดว ยตนเอง เชน การ
คนควาขอมูลสารสนเทศ การสัมมนา การทําโครงงานวิจัย
2. การพัฒนาผลการเรียนรูแ ตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความ
ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัยและความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
4. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆขององคกรและสังคม
5. เคารพสิทธิและยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอนื่

กลยุทธการสอน
-สอดแทรกเนือ้ หาในมิติทาง
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพใน
เนื้อหาวิชาเรียน
-การเรียนรูจากสถานการณจริง
-การเปนแบบอยางที่ดีของ
อาจารย
-จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
- การสอนแบบอภิปรายจาก
ตัวอยางกรณีศกึ ษา
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-ประเมินโดยอาจารยจากการ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
การตรงตอเวลาในการเขาชั้น
เรียน การสงรายงานตามเวลาที่
กําหนด การแตงกาย และการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
-ประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต

2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
1. มีความรูหลักการและทฤษฎีที่
สัมพันธกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารอยางกวางขวางและเปน
ระบบ ไดแก ความรูความเขาใจดาน
เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร
การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล
โภชนาการ และการทําวิจยั
2. มีความรูในสาขาวิชาอื่น ไดแก
การบริหารจัดการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการบรรจุ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ในสวนที่
เกี่ยวของ
3. มีความคุนเคยกับความกาวหนา
ทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึง
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการแกไข
ปญหาและการตอยอดองคความรู
4. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ขอกําหนดทางวิชาการ
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
เพื่อตอบสนองตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธการสอน
- การใหภาพรวมของความรูก อน
เขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรู
ใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรู
เดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชา
หนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่
สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
- ใชการสอนหลายรูปแบบตาม
ลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก
การบรรยาย การทบทวน การ
ฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการ
สอนอื่น ๆ
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การ
เรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดย
การคนควาดวยตนเอง
- การเรียนรูจากสถานการณจริง
จากการฝกงาน/ สหกิจศึกษาใน
ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
วิ ส าหกิ จ และโรงงาน การ
ทั ศ นศึ ก ษา การบรรยายพิ เ ศษ
จากวิทยากรภาคการผลิต และ
นักวิชาการนอกสถาบันในหัวขอ
ที่นาสนใจและทันสมัย
- การถาม-ตอบปญหาทาง
วิชาการในหองเรียน
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- ประเมินจากผลงานระหวาง
ภาค เชน การบาน การเขียน
รายงาน การสอบยอย การ
นําเสนอรายงานการคนควา
หนาชั้น
- ประเมินจากการสอบขอเขียน
และการสอบปฏิบัติ
- ประเมินความรูของบัณฑิต
โดยการสํารวจความคิดเห็น
ของผูใชบัณฑิต

2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1. มีความสามารถในการคนหา
ขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ
ประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหมๆจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดใน
การแกไขปญหาหรืองานอืน่ ๆได
ดวยตนเอง
2. สามารถศึกษาวิเคราะหปญ
 หา
และเสนอแนวทาง
แกไขไดอยางสรางสรรค โดย
คํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ประสบการณในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ
นั้น
3. สามารถใชทักษะและความรู
ความเขาใจอันถองแท ในกลุม เคมี
อาหาร จุลชีววิทยาอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร
การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล
และการวิจัย ในบริบททางวิชาชีพ
และวิชาการ ไดแก การดูแลจัดการ
กระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ
อาหาร การตรวจวิเคราะหอาหาร
การควบคุมและประกันคุณภาพ
การวิจยั และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
4. มีทักษะปฏิบัติตามที่ไดรบั การ
ฝกฝน จากเนือ้ หาสาระสําคัญของ
สาขาวิชา

กลยุทธการสอน
- การแนะนําและฝกกระบวน
การคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่ม
เขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งา ย
และเพิ่มความยากตามระดับชั้น
เรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่
เหมาะสม
- การมอบหมายงานการ
แกปญหาจากโจทยปญหาและ
กรณีศึกษา หรือ
สถานการณจาํ ลอง
- การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสราง
การพัฒนาทักษะทางเชาวน
ปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห
สังเคราะหความรูใหมจากความรู
เดิมดานตางๆ ทั้งในสาขาและ
นอกสาขา ไดแก รายวิชา
ทนก 412 สัมมนา
ทนก 413 โครงงาน
และทนก 415 สหกิจศึกษา
- การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ
ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
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- ประเมินจากผลงานการแกไข
ปญหาที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินโดยการสอบขอเขียน
ดวยโจทยที่ตองใชทักษะทาง
ปญญา
-ประเมินรายงานผลการวิจัยใน
รายวิชา ทนก 413 โครงงาน
และทนก 415 สหกิจศึกษา

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1. มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุม
2. สามารถปรับตัวและทํางาน
รวมกับผูอื่นทัง้ ในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได
เหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ
4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง

กลยุทธการสอน
-ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่ง
ตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท
บทบาทความรับผิดชอบของแต
ละคนในการเรียนรูรวมกัน
-มอบหมายการทํางานแบบกลุม
ยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิก
กลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
-ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะ
ดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
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-มอบหมายนิสิตประเมิน
ตนเองและเพือ่ นในกลุม
สรุปผลการประเมินโดยใช
เสียงสวนใหญ
-สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
1. สามารถระบุและนําเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ
มาใชในการวิเคราะห แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน รูจกั เลือก
และใชรูปแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสม สําหรับเรื่องและผูฟงที่
แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธการสอน
-มอบหมายงานที่ตองใชทักษะ
ในการวิเคราะห หรือคํานวณใน
ทุกรายวิชาทีต่ อ งฝกทักษะ
โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ
ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจ
แกพรอมใหคาํ แนะนํา
-มอบหมายงานที่ตองมีการ
เรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน
และที่ตองมีการนําเสนอดวย
วาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อ
ประกอบการนําเสนอ
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-ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
มอบหมายแตละบุคคล
-ประเมินจากการสอบขอเขียน
ในการแกโจทยปญหาเชิงตัว
เลขที่ไมเคยพบมากอน
-ประเมินทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาเขียนจากรายงานแตละ
บุคคลหรือรายงานกลุมในสวน
ที่นิสิตนั้นรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3. สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือก
แหลงขอมูลความรูที่เกีย่ วของกับ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการ
อาหาร จากแหลงขอมูลสารสนเทศ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

-มอบหมายงานที่ตองมีการ
สืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-ประเมินทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาพูด จากพัฒนาการการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน
การนําเสนอสัมมนา การ
นําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอ
ผูเยี่ยมชมดวยวาจา
-สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

4. มีวิจารณญาณในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และใชอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล
แปลความหมาย และสื่อสารขอมูล
ขาวสารและแนวความคิด
5. สามารถใชคอมพิวเตอรในการ
จัดการกับขอมูลตางๆอยาง
เหมาะสม
6. สามารถติดตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตอง
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดและ
เหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) (เอกสารแนบ 2)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
C
พอใช (Fair)
2.0
D+
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ในกรณีรายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสัญลักษณ
ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการเรียน/ การปฏิบัติ/ ฝกงาน/ เปนที่พอใจ
U
ผลการเรียน/ การปฏิบัติ/ ฝกงาน/ ไมเปนที่พอใจ
AU
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
IP
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)
ทั้งนี้ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 ขอ 21 (เอกสารแนบ 1 )
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยคณะกรรมการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑการเกษตร แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา ประเมินความสอดคลองของ
ขอสอบกับผลการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชา ความเหมาะสมของการใหคะแนนในกระดาษคําตอบ
และการใหระดับคะแนน อยางนอย 25 % ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป หรือ
2.2 มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยการจัดสอบนิสิตชั้นปที่ 4 หลังการสอบปลายภาคการ
ศึกษาที่ 2 ดวยขอสอบกลางของเครือขายสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการหรือสาขาที่สอดคลอง
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
3.2 มีเวลาเรียนครบตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
3.3 ไดรับการประเมินผลรายวิชา ทนก 414 ฝกงาน หรือ ทนก 415 สหกิจศึกษา ในระดับเปนที่
พอใจ (S)
3.4 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
ทั้งนี้ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 ขอ 39 (เอกสารแนบ 1)

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายของสถาบัน/
คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่ดําเนินการอยู
1.2 ชี้แจงและทําความเขาใจเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และมอบเอกสารที่
เกี่ยวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
รายละเอียดรายวิชาซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล
1.3 ชี้แจงและทําความเขาใจเรื่องบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบตอนิสิตและมอบเอกสารที่
เกี่ยวของ เชน คูมือการเรียนระดับปริญญาตรี/ ระดับคณะ คูมือนิสิต ฯลฯ
1.4 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การใหความสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
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องค ก รต า งๆ การประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ใน และ/หรื อ ต า งประเทศ ตลอดจนการลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
มีกระบวนการใหความรูวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหคณาจารย
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
2.1.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธการสอน วิธีการสอน) การ
วัดและประเมินผล ซึ่งจัดเปนประจําทุกปโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหา และแนวทางการแกไข
ระหวางอาจารยในคณะ/ สาขาวิชา
2.1.3 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพรผลงานวิจัยสู
สาธารณะ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การสงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ตลอดจนการลาเพื่ อ
เพิ่มพูนประสบการณ
2.2.2 การสงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู และ
คุณธรรม
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการภายใตคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการประจําคณะฯ เปนผูกํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบการวางแผนจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม รวบรวมขอมูล และประเมินผล เพื่อใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารเกษตร จั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ทั้ ง
งบประมาณแผ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได เพื่ อ จั ด ซื้ อ ตํ า รา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบรรยาย การฝกปฏิบัติการ และ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต โดย
2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสํารวจและรวบรวมขอมูลความตองการ เสนอตอ
คณะกรรมการฝายแผนและพัฒนาคณะฯ
2.1.2 คณะกรรมการฝายแผนและพัฒนาคณะฯ จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป ทั้ง
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได
2.1.3 คณะกรรมการประจําคณะฯ ติดตามการใชจายใหเปนไปตามแผนและตามกําหนดเวลา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารเกษตร จั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ทั้ ง
งบประมาณแผนดินและเงินรายได เพื่อซอมบํารุงเครื่องมือ และอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน
ในหองเรียนและหองปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยมีสํานักหอสมุดกลางใหบริการสารสนเทศ หนังสือ ตํารา สื่อประกอบการเรียน
การสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต ตลอดจนฐานขอมูลออนไลน และบริการสืบคน โดยมี
หนังสือทางดานวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการหรือที่เกี่ยวของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวม 2,256 รายการวารสารอิเล็กทรอนิกสทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรทาง
อาหาร 229 รายการ หนังสืออิเล็กทรอนิกสทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร 356 รายการ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร จัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือตํารา
และวารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกสเปนประจําทุกป โดย
2.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมรายชื่อ
สื่อตามความตองการของคณาจารยเพื่อเสนอตอสํานักหอสมุดกลาง
หรือคณาจารยเสนอความ
ตองการตอสํานักหอสมุดกลางโดยตรง ผานชองทางการเสนอซื้อทรัพยากรทางระบบอินเตอรเน็ต
2.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมขอมูล
ความตองการดานอุปกรณและเครื่องมือปฏิบัติการ เสนอตอคณะกรรมการฝายแผนและพัฒนาคณะฯ
เพื่อดําเนินการจัดทําแผนครุภัณฑประกอบคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได
ประจําป
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตรประเมินและบริหารความเพียงพอของ
ทรัพยากร โดย
2.4.1 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชทรัพยากรดานการเรียนการสอน ทั้งดานหองเรียน
หองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ และอาจารยผูสอนรายวิชาประเมินจากการสังเกตการใชงานใน
รายวิชาที่สอน แลวรายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมขอมูล
และนําผลการประเมิน มาจัดทําแผนปรับปรุงและดําเนินการตามแผน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยคณะ/ สาขาวิชากําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง พนักงานสายวิชาการ ดังนี้
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่
เกี่ยวของ หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขา
วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวของ และอยูระหวางจัดทําปริญญานิพนธ
และตองสําเร็จการศึกษาภายใน 3 ป
คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานฯ และดําเนินการสอบ
คัดเลือก โดยกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาในที่ประชุม และสัมภาษณ
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบดวยอาจารยประจําคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร โดยจัดการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอเพื่อวางแผนการเรียน
การสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผล
3.2.2 ในการปรับปรุงหลักสูตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยประจําหลักสูตร และ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก และผู แ ทนสมาคมวิ ช าชี พ (ถ า มี ) โดยอาจารย ป ระจํ า คณะฯ ทุ ก คนร ว ม
รับผิดชอบในหมวด/ กลุมวิชาที่สอน
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สาขาวิชาสามารถเชิญอาจารยพิเศษ/ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ/ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและ
ตางประเทศ) มาเปนวิทยากรรวมสอนในบางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ
จริง โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยประจําหลักสูตรประชุมเพื่อจัดทําแผนการสอน และสรุป
ความตองการอาจารยพิเศษเสนอตอคณะฯ โดยอาจารยผูรับผิดชอบดําเนินการขออนุมัติเชิญอาจารย
พิเศษและคาตอบแทนเสนอตอคณบดี
3.3.2 อาจารยพิเศษ/ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ/ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ตองเปนผูมีคุณวุฒิทาง
สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาเปนอยางดี
3.3.3 สัดสวนจํานวนวิทยากร/ อาจารยพิเศษ/ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะตออาจารยประจํา ไมมากกวา
10%
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ กอนการ
รับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการ
ใหบริการอาจารยและนิสิต
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
4.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่น เชน การสัมมนา
บุคลากรฝายวิจัย มศว การสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา มศว
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการวิชาการ เชน เปน
ผูชวยวิจัย ผูชวยวิทยากร
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนําแกนักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
5.1.1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยอาจารยที่ปรึกษากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษา เพื่อใหนิสิตเขาพบ
และปรึกษาการวางแผนการเรียน การเลือกและการวางแผนสําหรับอาชีพ การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
เปนตน
5.1.2 มีอาจารยที่ปรึกษาชมรม/ ชุมนุมกิจกรรม
5.1.3 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร /มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาการ
เลือกและวางแผนสําหรับอาชีพแกนิสิตกอนจบการศึกษา
5.14 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ระบบการสอนเสริ ม ด า นวิ ช าการแก นิ สิ ต ในด า นต า ง ๆ เช น
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร สถิติ เปนตน แกนิสิตที่สนใจ
5.2 การอุทธรณของนิสติ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒมี ก ารจั ด การที่ เ ป ด โอกาสให นิ สิ ต อุ ท ธรณ ใ นเรื่ อ งต า งๆ
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ โดยนิสิตที่ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณผานกองกิจการนิสิต เพื่อ
ดําเนินการเสนอตอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในการพิจารณาคําอุทธรณ
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต กอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต เอกสาร
สิ่งพิมพที่มีการวิเคราะหความตองการแรงงาน รายงานผลการสํารวจความตองการแรงงานของ
หนวยงานราชการ/องคกรสาธารณะ
6.3 ติ ด ตามข อ มู ล ความรู แ ละทั ก ษะที่ เ ป น ที่ ต อ งการของอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขันทางการคา มาตรการ/กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาภายใน
และระหวางประเทศ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
6.4 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicator)
ตัว บ งชี้ แ ละเป า หมายของการประกั น คุณ ภาพหลัก สูต รและการเรีย นการสอน ประกอบด ว ย
ตัวบงชี้และเปาหมายไมต่ํากวาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การอาหารและโภชนาการ (ตัวบงชี้ที่ 1-12) โดยตัวบงชี้ที่ 1-5 เปนตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลดําเนินการ
ในป ที่ ดํ า เนิ น การ ซึ่ ง จํ า นวนตั ว บ ง ชี้ แ ละเป า หมายในแต ล ะป ก ารศึ ก ษาของการใช ห ลั ก สู ต รมี
ความแตกตางกันดังแสดงตาราง
ตัวบงชี้และเปาหมาย
ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
x
x
x
x
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ x
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ x
x
x
x
x
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3
x
x
x
x
x
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
x
x
x
x
x
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
x
x
x
x
x
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6.มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และ
x
x
x
x
x
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (ตอ)
ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมิ น การดํ า เนิ น งานที่ ร ายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8.อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10.จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป
11.ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป สุ ด ท า ย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
รวมตัวบงชี้ (ตัว)
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลการดําเนินการในปที่
ดําเนินการ (ลําดับขอที่ 1-5) (ตัว)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

9
5

10
5

10
5

11
5

12
5

เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ หลั ก สู ต รที่ ไ ด ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตองมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) และบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้รวม ไมนอยกวา 80 % โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละปที่
ประเมิน
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 มีการประเมินผลการสอนโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม
1.1.2 มี ก ารประชุ ม ร ว มของอาจารย ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คําแนะนํา/ ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.3 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการสอบ การปฏิบัติงานกลุม การทํากิจกรรม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มีการประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปที่ 4 ในภาคปลายกอนจบการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผูประเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชม และขอมูลในรางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจาง และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.3.2 การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโดย ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานนิสิต บัณฑิตใหม
3. การประเมินผลการดําเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประกอบดวยกรรมการ 3 คน โดยเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อยางนอย 1
คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมขอมูลจากผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอน นิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอมูลจาก มคอ 5, 6, 7 เพื่อทราบปญหาของ
การบริหารหลักสูตรในภาพรวม และในรายวิชา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยมี
รอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการเพื่ อปรับปรุงหลั ก สูตร โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปและ
จัดทํารางหลักสูตรปรับปรุงตอไป
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ภาคผนวก

