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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชา / คณะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.

2.

3.
4.
5.

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Food Science and Technology)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Food Science and Technology)
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การอาหาร เป็ นหลักสูตรใหม่ โดย
หลักสูตรได้รับการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
คณะทํางานจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ อนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่20กันยายน พ.ศ. 2556
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2557เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2557เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2557เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
3/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
กําหนดการเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ผ ย แ พ ร่ ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ภายในปี พ.ศ. 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้หลากหลาย
ดังนี้
8.1 หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ: นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักสุขาภิบาลอาหาร นักวิชาการ
นั ก วิ จั ย และผู้ ช่ว ยวิ จัย ในหน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา สํา นั ก
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สํานักโภชนาการ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
และโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น
8.2 ภาคอุตสาหกรรม: เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหาร/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกัน
คุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
8.3 ธุรกิจส่วนตัว: ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหรือเป็น
ผู้นําเข้าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารหรือธุรกิจส่งออกอาหารและอาหารแปรรูป
8.4 การศึกษาต่อ: สามารถศึกษาต่อในปริญญาขั้นสูง ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ
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9.

ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชนและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ สกุล

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

1. นายชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

3101800021180

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2. นางสาวชวนพิศ จิระพงษ์

5100900087501

อาจารย์

3. นางสาวอลิษา สุนทรวัฒน์

1101499062297

อาจารย์
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คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. (Agricultural Science)
Gifu University, JAPAN, 2008
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ,
2545
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2542
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ,
2548
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2546
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ,
2554
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่สําหรับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 18/18
ถนนบางนา–ตราด กิโลเมตรที่ 18 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการรหัสไปรษณีย์ 10540
สถานที่ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและสถานที่ทัศนศึกษา: หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐบาลและเอกชน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ที่ประกอบด้วย 3 เสา
หลักคือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ในส่วนของเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะก่อให้เกิดการวมตัวที่เป็นพลังขับเคลื่อนสู่การเป็นตลาด
และฐานการผลิตร่วมกันขึ้นในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าและการ
ลงทุนจากต่างประเทศ โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสําคัญ ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้าง
รายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกและส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบทางการเกษตร และมีการแปรรูป
อย่างครบวงจร พร้อมกับยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ร่วมถึงการมี
แรงงานที่มีศักยภาพและสามารถแข่งกันกับตลาดแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนที่
สําคัญคือความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเน้นการพัฒนาฐานการผลิตและให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ
บนฐานความรู้ ความคิ ดสร้างสรรค์ และภู มิปัญ ญา พร้ อมกับสร้างความมั่น คงด้านอาหาร โดยได้กํา หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งภาคการเกษตรและความมั่นคงของอาหาร กล่าวคือให้สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต พร้อมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ
อาหาร ส่งเสริ มสถาบั นการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วมทําการศึกษาวิ จัยกับภาคเอกชน สนั บสนุ นเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศษฐกิจอาเซียน และเริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
โครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลงซึ่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบต่อการ
เคลื่อนย้ายกําลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเกิดการปรับโครงสร้างการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปลี่ยนจากการพึ่งพาแรงงานคนเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความชํ า นาญเพื่ อ ให้ ร องรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลนจึงถูกให้ความสําคัญยิ่ง ซึ่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

4

มคอ. 2
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการพัฒนาคุณภาพคน
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพพร้อมกับการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถต่อยอดสู่การสร้าง
นวั ต กรรมที่ เ กิ ด จากการฝึ ก ฝนเป็ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และพั ฒ นาคนให้ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทยจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่สามารถปฏิบัติงานด้านนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ กล่าวคือบัณฑิตต้องมีความรู้ทักษะและความ
ชํานาญในสาขาวิชาชีพพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่นักศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพในกลุ่มประชาคมอาเซียน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารมุ่งเน้นพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางด้านวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มี
องค์ความรู้ซึ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถนําความรู้และทักษะมาใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับต่อความต้องการ
ของตลาดภาคอุตสาหกรรมอาหารการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่คุณภาพ
ตามหลัก โภชนาการ ดั ง นั้น รายวิ ช าหมวดวิช าเฉพาะด้า นกลุ่ ม วิ ช าวิช าชี พจึง ประกอบด้ ว ยรายวิ ช าต่า งๆที่
ครอบคลุมทุกด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นอกจากรายวิชากลุ่มวิชาชีพบัณฑิตต้องมีความรู้
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาษาศาสตร์โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ ได้มีการปรึกษากับคณะวิชาต่างๆ เพื่อจัดโครงสร้างการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
13.1.1 คณะศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา
พื้นฐานทางวิชาชีพ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาได้แก่
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EG 5153 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
EG 5163การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
GE 1112ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
13.1.2 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน รับผิดชอบการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วิชาภาษาเกี่ยวกับภาษาจีนได้แก่
GE1113จีนศึกษา
13.1.3 คณะบริหารธุรกิจ รับผิดชอบการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพ (เอก
บังคับ) ได้แก่
LM 3603การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร
13.1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย
- สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ รั บ ผิ ด ชอบในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปกลุ่ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพและพื้นฐานวิชาชีพได้แก่
ST 2063 สถิติวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ได้แก่

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ รับผิดชอบในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
CH 1293เคมีทั่วไป
CH 1301ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
CH 2233อินทรีย์เคมีพื้นฐาน
CH 2241ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
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CH 2313 เคมีวิเคราะห์
CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
CH 2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน
PH 1133ฟิสิกส์
PH 1171ปฏิบัติการฟิสิกส์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับผิดชอบในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ(เอกบังคับ)และ กลุ่มวิชาชีพ (เอกเลือก)ได้แก่
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BI 1043 หลักชีววิทยา
BI 1061 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
MI 1023 จุลชีววิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาชีพ (เอกบังคับ)
FS 1003 อาหาร โภชนาการและสุขภาพ
FS 2103 การแปรรูปอาหาร1
FS 2113 การแปรรูปอาหาร2
FS 2303 เคมีอาหาร
FS 2313 หลักการวิเคราะห์อาหาร
FS 2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช
FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม
FS 3204 วิศวกรรมอาหาร
FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
FS 3612 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
FS 3632 การบรรจุภัณฑ์อาหาร
FS 3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล
FS 3901 สัมมนา
FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย
FS 4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหาร
FS 4913 โครงงานพิเศษ
FS 4923 ฝึกงาน
FS 4936 สหกิจศึกษา
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MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มวิชาชีพ(เอกเลือก)
FS 2012 หลักโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร
FS 3022 ระบบการให้บริการและการจัดการด้านอาหาร
FS 3032 การประเมินภาวะโภชนาการ
FS 3052 การให้คําปรึกษาและสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการ
FS 3042 โภชนาการคลินิก
FS 3061 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
FS 3072 โภชนาการชุมชน
FS 3082 โภชนาการในช่วงวัยต่างๆ
FS 3092 โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
FS 3693 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
FS 3722วัตถุเจือปนอาหาร
FS 3732เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ําเพื่อสุขภาพ
FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหาร
FS 4623 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
FS 4653 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือทางการเกษตร
FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
FS 4702 สารพฤษศาสตร์เคมีกับอาหารฟังก์ชั่น
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตร โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรประกอบด้วย
การกําหนดเนื้อหาของรายวิชาที่ดําเนินการสอน กําหนดตารางเรียนและการสอบ มีการประชุมเพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF: HEd) รวมทั้งดําเนินการประสานงานกับคณะวิชาต่าง ๆ ได้แก่
คณะศิลปศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่อํานวยการสอนในรายวิชาต่างๆ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แสวงหาความรู้ใหม่พร้อมฝึกฝนตนเองให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ยึด
มั่นคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นหลักสูตรที่ผลิต
บัณฑิตให้รองรับต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
และมีส่วนสําคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภาคการเกษตรของไทย นอกจากการผลิตและการแปรรูปอาหาร
โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศแล้ว ปัจจุบันตลาดผู้บริโภคยังให้ความสําคัญกับการบริโภคอาหารที่
มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการพร้อมด้วยมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และ
ทักษะวิชาชี พด้ านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหารโดยมี ความรู้ทางพื้ นฐานทางสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับทางกระบวนการผลิต/แปรรูปอาหาร การจัดการกับ
วัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร กระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้ตามมาตรฐานสากล
และมีจุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
และโภชนเภสัช เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ํา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพดังนั้นการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพของสาขาวิชาจึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร
และตลาดแรงงานในปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความชํานาญในสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญูและเห็นความสําคัญตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมและส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
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5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกของการให้บริการ และเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. แผนพัฒนาการปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก ารอาหารตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

กลยุทธ์
- ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ
- เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สาขาวิ ช าให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
หลักสูตร
- จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภ าคสนาม(มคอ.3 และ
มคอ.4) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม (มคอ.5
และ มคอ.6)
- จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การ
หลักสูตร (มคอ.7)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
- มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ครบ
ทุกรายวิชา
- รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
และรายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5 และ
มคอ.6)
- รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
หลักสูตร (มคอ.7)
- อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย
ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม
วางแผน และทบทวนการดํ า เนิ น งาน
หลักสูตรทุกปีการศึกษา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการ - สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
สอนให้บัณฑิตมีทักษะพร้อมที่จะ - สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เข้าสู่วิชาชีพและตอบสนอง
ความต้ อ งการของอุ ต สาหกรรม
อาหารและธุรกิจด้านอาหาร

- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น - สนับสนุนบุคลากรโดยการสร้างเสริม
การสอน การวิ จั ย และบริ ก าร ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการเรี ย นการสอน
วิชาการ
การวิจัย และการนําความรู้ไปให้บริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอกสถาบัน
- สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ไ ด้ ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาทางวิชาการ
อย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลสํารวจภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
(จากคะแนนเต็ม 5)
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป (จาก
คะแนนเต็ม 5.00)
- ปริ ม าณผลงานวิ จั ย และงานบริ ก าร
วิชาการต่อจํานวนอาจารย์ในหลักสูตร
- อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์โดยจัดชั่วโมงเรียนให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ (การเปิดภาคฤดูร้อนเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 ในภาคผนวก ก)
โดยมีการคิดหน่วยกิต ดังนี้
1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา
ภาคปกติ ตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก3ถึง6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 1ภาคการศึกษา
ปกติ ตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2.

การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม- เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม- เดือนพฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน– เดือนกรกฎาคม
หลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า6ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน
16 ภาคการศึกษาปกติ
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
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1) นักศึกษาสภาพปกติ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่ต่ํากว่า
9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
2) นักศึกษาสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่ต่ํากว่า
6 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต
3) ในกรณีที่นักศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ให้ลงทะเบียนมากกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน
3หน่วยกิตแต่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
4) ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา หรือมีเหตุสุดวิสัยประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
1) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบในรายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น และได้ รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ลงทะเบียนเรียนแล้วเท่านั้น
2) นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บัติ และ/หรือ
ฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นมี
เหตุจําเป็นอย่างยิ่งและได้รับการอนุมัติจากคณบดีคณะที่อํานวยการสอนรายวิชานั้น
3) ให้มีการวัดผลเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ในระหว่างภาคการศึกษาอาจจะมีการวัดผลด้วย
ก็ได้ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นๆ ในกรณีนักศึกษาขาดสอบอันเกิด
จากเหตุจําเป็นอย่างยิ่ง อาจผ่อนผันให้เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น โดยการจัดสอบ
สอบเป็นกรณีพิเศษ และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
4) การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํา
กว่า 2.00
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4) ไม่เป็นคนวิกลจริตและมีความสมบูรณ์ทางจิตใจ
5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
6) ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษายึดถือตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยโดยตรง
2) การสอบคัดเลือกร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) การคัดเลือกโดยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิตามที่กําหนด
4) การรับเข้าตามโครงการพิเศษ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ยังไม่พบปัญหา เนื่องจากเป็นการเปิดหลักสูตรใหม่ ที่เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2557
2.4 กลยุทธ์์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี (ตามเหตุผลในข้อ 2.3)
แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2557
2558
2559
ปีที่ 1
50
50
50
ปีที่ 2
45
45
ปีที่ 3
42
ปีที่ 4
รวม
50
95
137

2560
50
45
42
42
179

2561
50
45
42
42
179

หมายเหตุ : ปีที่ 1 คาดว่าจะมีนักศึกษาสอบตก/ลาออก ประมาณร้อยละ10
ปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 คาดว่าจะมีนักศึกษาสอบตก/ลาออก ประมาณร้อยละ5
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
ค่าบํารุงการศึกษา +ค่าลงทะเบียน
2557
2558
2559
2560
2561
จํานวนนักศึกษา (คน)
50
95
137
179
179
รวมรายรับ (บาท)
3,875,000 7,614,500 11,936,300 13,990,100 13,990,100
หมายเหตุ ประมาณรายรับตลอดหลักสูตร/คน 315,600
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

ก. ค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
1,561,377 2.216,398 2,871,419 3,275,160 3,930,181
1.2 อาจารย์ประจําร่วมสอน
334,493
334,493
334,493
334,493
334,493
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ (ห้องเรียน) 600,000 1,200,000 1,800,000 2,100,100 2,100,000
3. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง*
900,241 1,764,472 2,592,694 3,384,906 3,384,906
รวม ก
3,396,111 5,515,363 7,598,606 9,094,659 9,749,580
ข. งบลงทุน
1. ค่าหนังสือ / ตํารา / วารสาร
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2. ค่าครุภัณฑ์
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
3. วัสดุ / อุปกรณ์ทางการศึกษา
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
รวม ข
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
รวม (ก) + (ข)
3,896,111 6,015,363 8,098,606 9,594,659 10,249,580
จํานวนนักศึกษา (คน) **
50
95
137
179
179
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน
77,922
63,319
59,114
53,601
57,260
(บาทต่อปี)
หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เป็นค่าเฉลี่ยจากค่าใช้จ่ายส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การบริ ห าร ประกอบด้ ว ย เงิ น เดื อ น หนั ง สื อ ค่ า สาธารณู ป โภค เอกสารประกอบการสอน
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด/รักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายดําเนินงานความร่วมมือต่างๆ
** หมายถึง จํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด
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2.7 ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 (ภาคผนวก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 6 การศึกษาข้ามสถาบัน การย้ายสาขาวิชา การย้ายรอบ และ
การโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
7
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 104
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
38
หน่วยกิต
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ (เอกบังคับ)
59
- กลุ่มวิชาชีพ (เอกเลือก)
7
หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ตามความสนใจ
3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชา(CourseNumber)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนการประกอบด้วยอักษรโรมัน 2 ตัว ตามด้วยเลข 4 หลัก
1.รหัสตัวอักษรมีความหมายดังนี้
รหัสตัวอักษร

ความหมาย

BI
BH
CH

รายวิชาในกลุ่มวิชาชีววิทยา
รายวิชาในกลุ่มวิชาชีวเคมี
รายวิชาในกลุ่มวิชาเคมี
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CS
EG
FS
GE
LM
MA
MI
PH
ST

รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)
รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาในกลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
รายวิชาในกลุ่มวิชาฟิสิกส์
รายวิชาในกลุ่มวิชาสถิติ
2. รหัสตัวเลข ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลักดังนี้
เลขหลักพัน
หมายถึงรายวิชาระดับปริญญาตรี
เลขหลักร้อยและหลักสิบ หมายถึงกลุ่มวิชาและลําดับวิชา
เลขหลักหน่วย
หมายถึง หน่วยกิต
ความหมายของเลขหลักร้อยและหลักสิบในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
หลักร้อยเลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาโภชนาการ
หลักร้อยเลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาแปรรูปอาหาร
หลักร้อยเลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักร้อยเลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
หลักร้อยเลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร
หลักร้อยเลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาประกันคุณภาพและสุขาภิบาล
หลักร้อยเลข 6, 7, 8 หมายถึง กลุ่มวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
อาหารอื่น ๆ
หลักร้อยเลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา ฝึกงาน สหกิจ และโครงงานพิเศษ

การกําหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนตามหน่วยกิตรายวิชาใช้รหัสดังนี้
A (B1/B2 – C1/C2 – D1/D2)
A
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตการบรรยาย
B2
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง
C1
C2
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองต่อสัปดาห์
D1
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตการฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือสหกิจศึกษา
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามต่อสัปดาห์
D2
หมายเหตุจํานวนหน่วยกิตในวงเล็บรวมกันต้องเท่ากับจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดB1+C1+D1 = A
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หลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
GE 1082 โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
7 หน่วยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
- กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนในหมวดศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มวิชาภาษาอีก 3 หน่วยกิต
GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2 หน่วยกิต
และเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อีก 4 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
8 หน่วยกิต
GE 2182 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใช้เหตุผลในชีวิตประจําวัน
2(2/2-0-0)
GE 2242 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
11 หน่วยกิต
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
2(2/2-0-0)
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
GE 2212 ภาวะผู้นํากับการจัดการ
1(1/1-0-0)
GE 2241 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
GE 2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่
- กลุ่มวิชาภาษา
6 หน่วยกิต
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

Prerequisite
Prerequisite
Prerequisite
GE 1053
Prerequisite
Prerequisite
Prerequisite
Prerequisite
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- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CS 1001
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
MA 1003 คณิตศาสตร์
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
ST 1053
สถิติเบื้องต้น
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะ
1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BH 2341
BI 1043
BI 1061
CH 1293
CH 1301
CH 2233
CH 2241
CH 2313
CH 2321
CH 2392
EG 5153
EG 5163
MI 1023
PH 1133
PH 1171
ST 2063

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
อินทรีย์เคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ฟิสิกส์
ปฏิบัติการฟิสิกส์
สถิติวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ (เอกบังคับ)
FS 1003 อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ
FS 2103 การแปรรูปอาหาร1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

12 หน่วยกิต
1(0-1/2-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

38 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
Prerequisite
3(3/3-0-0)
BI 1043and
CH 2233
1(0-1/3-0)
CH 2241
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
CH 1293
1(0-1/3-0)
CH 1301
3(3/3-0-0)
CH 1293
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
CH 1293
3(3/3-0-0)
GE 1063
3(3/3-0-0)
GE 1063
3(2/2-1/3-0)
BI 1043
3(3/3-0-0)
MA 1003
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
MA 1003
66 หน่วยกิต
59 หน่วยกิต Prerequisite
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
-
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FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2
3(2/2-1/3-0)
FS 2303 เคมีอาหาร
3(2/2-1/3-0)
FS 2313 หลักการวิเคราะห์อาหาร
3(2/2-1/3-0)
FS 2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช
2(2/2-0-0)
FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม
3(2/2-1/3-0)
FS 3204 วิศวกรรมอาหาร
4(3/3-1/3-0)
FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3/3-0-0)
FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
3(3/3-0-0)
FS 3612 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
2(1/1-1/2-0)
FS 3632 การบรรจุภัณฑ์อาหาร
2(2/2-0-0)
FS 3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3(2/2-1/2-0)
FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล
3(2/2-1/2-0)
FS 3901 สัมมนา
1(0-1/3-0)
FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย
2(2/2-0-0)
FS 4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหาร
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/3-0)
FS 4913 โครงงานพิเศษ
FS 4923 ฝึกงาน
3(0-0-3/15)
FS 4936 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
LM3603 การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3/3-0-0)
MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
4(3/3-1/3-0)
นักศึกษาเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพ ดังนี้
(1) รายวิชา FS 4923 ฝึกงาน และ FS 4913 โครงงานพิเศษ
จํานวน 6 หน่วยกิต
หรือ
(2) รายวิชา FS 4936 สหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ (เอกเลือก)
7 หน่วยกิต
โดยเลือกจากวิชาเหล่านี้
- กลุ่มโภชนาการ
FS 2012 หลักโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร
2(2/2-0-0)
FS 3022 ระบบการให้บริการและการจัดการด้านอาหาร
2(1/1-1/2-0)
FS 3032 การประเมินภาวะโภชนาการ
2(1/1-1/2-0)
FS 3042 โภชนาการคลินิก
2(2/2-0-0)
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BH 2333
FS 2103
PH 1133
MI 1023

Prerequisite

FS 1003
-
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FS 3052 การให้คําปรึกษาและสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการ
FS 3061 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
FS 3072 โภชนาการชุมชน
FS 3082 โภชนาการในช่วงวัยต่างๆ
FS 3092 โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FS 3693 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
FS 3722 วัตถุเจือปนอาหาร
FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ําเพื่อสุขภาพ
FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหาร
FS 4623 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
FS 4653 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือทางการเกษตร
FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
FS 4702 สารพฤษศาสตร์เคมีกับอาหารฟังก์ชั่น

2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)

FS 2012
-

-

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดเลือกเสรีที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ตามความสนใจ
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3.1.4 แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่1
BI 1043
BI 1061
CH 1293
CH 1301
GE 1053
GE 1092
GE 1113
GE ………
GE ……..

หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
จีนศึกษา
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่2
CH 2233
CH 2241
FS 1003
GE 1063
GE 1072

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
3
0
0
1
0
3
0
3
3
0
0
1
0
3
0
3
2
2
0
2
2
0
0
3
3
0
0
1
….
….
….
3
….
….
….
20
….
….
…..
หน่วยกิต ( ……..ชั่วโมง / สัปดาห์)

วิชาบังคับ
ก่อน
-

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0
0
3
0
3
0
0
2
2
0
1
2
0

วิชาบังคับ
ก่อน
CH 1293
CH 1301
GE 1053
-

หน่วยกิต

หน่วยกิต

อินทรีย์เคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
MI 1023 จุลชีววิทยาทั่วไป
PH 1133 ฟิสิกส์
PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์
รวม
รวม 19 หน่วยกิต (

3
1
3
3
2

3
2
3
3
1
0
19
14
27 ชั่วโมง / สัปดาห์)
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3
0
3
13

0
0
0
0

BI 1043
MA 1003
-
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่1
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BH 2341
CH 2313
CH 2321
CH 2392
EG 5153
FS 2103
GE ………

หน่วยกิต
3

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1
0
3
เคมีวิเคราะห์
3
3
0
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1
0
3
เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน
2
2
0
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3
3
0
การแปรรูปอาหาร 1
3
2
3
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
….
…..
รวม
19
….
…..
รวม 19 หน่วยกิต ( …… ชั่วโมง / สัปดาห์)

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
การแปรรูปอาหาร 2
เคมีอาหาร
หลักการวิเคราะห์อาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์
โภชนเภสัช
ST 2063 สถิติวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3
2
2
3
3
3
2

GE 1043
GE 1112
GE 1122
FS 2113
FS 2303
FS 2313
FS 2602

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
3
0
2
3
0
2
3
0
2
0
0

3
3
0
21
18
9
รวม 21 หน่วยกิต ( 27ชั่วโมง / สัปดาห์)
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0
0
0
0
0
0
….
….

0
0

วิชาบังคับ
ก่อน
BI 1043,
CH 2233
CH 2241
CH 1293
CH 1293
GE 1063
-

วิชาบังคับ
ก่อน
BH 2333
MA 1003
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0
2
3
0

วิชาบังคับ
ก่อน
GE 1063
FS 2103

3
0

0
0

PH 1133

0
3
0
9

0
0
0
0

MI 1023

EG 5163 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3
FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
3
อุตสาหกรรม
FS 3204 วิศวกรรมอาหาร
4
3
FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาล
3
3
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
FS 3632 การบรรจุภัณฑ์อาหาร
2
2
MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
4
3
FS XXX2 เอกเลือก
2
2
รวม
21
18
รวม 21 หน่วยกิต ( 27 ชั่วโมง / สัปดาห์)
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
GE 1102
GE 1082
FS 3763
FS 3683
FS 3513
FS 3612
FS 3901
FS 3942
……………

ไทยกับสภาวการณ์โลก
โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล
เทคโนโลยี เ ครื่ อ งดื่ ม และเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
การควบคุ ม คุ ณ ภาพและการประกั น
คุณภาพอาหาร
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาท
สัมผัส
สัมมนา
ระเบียบวิธีวิจัย
เลือกเสรี

หน่วยกิต
2
2
3
3

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
2
0
0
2
0
0
2
2
0
2
2
0

3

3

0

0

2

1

2

0

3
0
0
9

0
0
0
0

1
0
2
2
3
3
21
17
รวม 21 หน่วยกิต ( 26ชั่วโมง / สัปดาห์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

-

วิชาบังคับ
ก่อน
-

-

24

มคอ. 2

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

FS 4913 โครงงานพิเศษ*
FS 4923 ฝึกงาน (เลือก)

3
3

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
2
3
0
0
0
15

วิชาบังคับ
ก่อน
-

หรือ
FS 4936 สหกิจศึกษา (เลือก)
6
0
0
40
แผนฝึกงาน รวม 6 หน่วยกิต ( 20ชั่วโมง / สัปดาห์)
แผนสหกิจ รวม 6 หน่วยกิต ( 40 ชั่วโมง / สัปดาห์)
หมายเหตุ: * รายวิชา FS 4913 โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา FS 4923 ฝึกงานเท่านั้น

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

การจั ด การโซ่ อุ ป ทานในอุ ต สาหกรรม
อาหาร
FS 4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหาร
FSXXX3 เอกเลือก
FSXXX2 เอกเลือก
…………… เลือกเสรี

3

LM3603

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0

3
2
3
2
2
2
3
3
14
12
รวม 14 หน่วยกิต ( 16 ชั่วโมง / สัปดาห์)
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4

0
0
0
0
0

-

วิชาบังคับ
ก่อน

-

-
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1/1-1/2-0)
(Health and Quality of Life Development)
Prerequisite :none
ความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ในการออกกําลังกาย การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต โครงสร้า งและหน้าที่ก ารทํา งานของร่า งกายมนุษ ย์ หลัก การและวิธีก ารออกกํา ลังกายเพื่อ สุข ภาพ
สมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกําลังกายนันทนาการเพื่อสุขภาพ
การเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี การนําความรู้และทักษะการออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม การฝึกภาคปฏิบัติ
GE 1082โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldview and Ways of Life)
Prerequisite :none
ความหมายและความสําคัญของโลกทัศน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิตที่ดีงามทั้งใน
ระดับปัจเจกชนสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนาโลกทัศน์ ทีม่ ีต่อการอุทิศตน
เพื่อสังคมส่วนรวม
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
Prerequisite :none
ศาสตร์เกี่ ยวกับความเข้ าใจตนเอง การตระหนักในคุณค่าของตน ความเข้าใจผู้อื่น การสร้าง
ความสัมพันธ์ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสร้างการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการกับปัญหา และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
(Thailand and Contemporary World Events)
Prerequisite :none
การปรับตัวของไทยด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการสื่อสารและ
เทคโนโลยีโอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแนวคิดการค้าเสรีไทยกับเขตการค้าเสรีสําคัญ
แนวโน้มของภูมิภาคเอเซียและสถานการณ์โลกในอนาคตตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาของประชาคม
โลกเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficient Economy)
Prerequisite :none
ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสัมพันธ์เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดําริ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง และการร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
(Chinese Studies )
Prerequisite :none
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศ ประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ งการปกครอง ประชากร ชนชาติ ศาสนา
เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ไทย-จีน
- กลุ่มวิชาภาษา
3(3/3-0-0)
GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language and Communication)
Prerequisite :none
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟัง และการอ่านจับ
ใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนรูปแบบต่าง ๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite :none
การใช้ทักษะภาษาทั้ง 4 ด้านคือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยเน้นการฟังและการพูดใน
ชีวิตประจําวัน
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite :GE 1053
การใช้ทักษะภาษาทั้ง 4 ด้านคือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นการฟัง
และการพูดในชีวิตประจําวัน
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- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite :none
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและโปรแกรมประยุกต์ในการสืบค้นข้อมูลการแสวงหา
ความรู้การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 2182 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics for Life)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ ความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความงาม
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างความงาม
ความดีและความจริง ศิลปะกับศีลธรรมและคุณค่าแห่งความงามในชีวิตประจําวัน
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
(Thai Culture and Wisdom)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
พัฒนาการและการคลี่คลายขยายตัวของวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ศาสนา ความเชื่อ จารีตประเพณี ศิลปกรรม และภูมิปัญญาไทย บทบาทหน้าที่และทิศทางของ
วัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใช้เหตุผลในชีวิตประจําวัน
(Logic : Reasoning for Daily Life)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของตรรกวิทยา ภาษากับการอ้างเหตุผล ประโยคตรรกวิทยาและการ
ตีความประโยคไวยากรณ์ให้เป็นประโยคตรรกวิทยา การอ้างเหตุผลทางตรรกวิทยา เกณฑ์ตัดสินการอ้าง
เหตุผล ข้อบกพร่องในการอ้างเหตุผล และการวิเคราะห์การอ้างเหตุผลที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและการดําเนินชีวิตของบุคคลต่าง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสําคัญการตระหนักถึง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง การเลือกใช้สื่อและเตรียมสารให้เหมาะกับผู้รับสาร
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- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
(Thinking Skills and Processes)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ลักษณะและขอบข่ายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการสร้ างทักษะการคิด การคิดอย่างเป็ น
ระบบ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดในเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ การคิดสร้ างสรรค์ การคิดแก้ ปัญหาและการ
เขียนแผนผังความคิด การตรวจสอบความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ ไขในสถานการณ์และ
ประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ ระหว่างสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อการสร้ างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบังคับใช้ กฎหมาย และการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายในสภาพความจริ งของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณ์ จําลอง บทบาทของ
กฎหมายกับสังคมในมิตทิ างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อม กฎหมายกับการพัฒนา
ประเทศ
GE 2212 ภาวะผู้นํากับการจัดการ
(Leadership and Management)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ลักษณะของผู้นําและภาวะความเป็ นผู้นํา การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการทางการจัดการ
เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางด้ านการทํางานร่วมกับผู้อื่น
GE 2241 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
(Learning Skills in Higher Education)
1(1/1-0-0)
Prerequisite : None
ระบบการศึกษาและหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คุณลักษณะของผู้ที่ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยน
การสร้ างแรงจูงใจและการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของทักษะการเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
และการสร้ างสมาธิในการเรี ยน การเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมนักศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเป็ นมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และความ
ร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ด้ านความมัน่ คง ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและวัฒนธรรม
GE 2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่
(Modern Entrepreneurship)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None (ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษา คณะบริ หารธุรกิจทุกสาขาวิชา)
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสําคัญของธุรกิจ พื ้นฐานความรู้ทางธุรกิจ ที่สามารถนําไปใช้ ใน
การเป็ นผู้ประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้ อม โดยการใช้ หลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ ยงั่ ยืน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
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- กลุ่มวิชาภาษา
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
(Chinese for Communication I)
3(2/2-1/2-0)
Prerequisite : None (ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)
สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีนเพื่อให้ เกิดเสียงอ่าน ตัวอักษรจีนตามระบบสัทศาสตร์ จีน
การฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เรี ยนรู้คําศัพท์ทวั่ ไปที่ใช้ ในชีวิตประจําวัน และระบบไวยากรณ์พื ้นฐานง่าย ๆ
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
(Chinese for Communication 2)
3(2/2-1/2-0)
Prerequisite : GE 2133 (ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)
การฟั ง พูด อ่านภาษาจีน เรี ยนรู้คําศัพท์ทวั่ ไปในชีวิตประจําวัน และระบบไวยากรณ์พื ้นฐานง่าย ๆ
การเขียนตัวอักษรจีน ตลอดจนการฝึ กหัดเขียนเรี ยงความสัน้ ๆ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
1(0-1/2-0)
(Application of Software in Daily Life)
Prerequisite : None
วิธีการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางการ
คํานวณ โปรแกรมเพื่อการนําเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูล โปรแกรมสําหรับการพัฒนาเว็บ
เพจการประยุกต์ใช้ งานในชีวิตประจําวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ งาน
GE 2232 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2(2/2-0-0)
(Humans and Environments)
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม ระบบนิเวศ ปั ญหาและผลกระทบจากการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม แนวทางการแก้ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืนและสร้ างความตระหนักในการรักษาสิง่ แวดล้ อม
MA 1003 คณิตศาสตร์
3(3/3-0-0)
(Mathematics)
Prerequisite : None
การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ น โดยใช้ เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนต์ ความหมายของเวกเตอร์ ในปริ ภมู ิ
3 มิติ การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ฟั งก์ชนั ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์
และการประยุกต์ การอินทิเกรตและการประยุกต์
3(3/3-0-0)
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
(Mathematics and Statistics)
Prerequisite : None
ระบบจํานวนจริ ง การแก้ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว ระบบพิกดั ฉากและเส้ นตรง การแก้ ระบบ
สมการเชิงเส้ นโดยใช้ กฎของเครเมอร์ แหล่งที่มาของข้ อมูล ประเภทของข้ อมูล ระดับการวัด วิธีการทาง
สถิติ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไม่
ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็ นของค่าจากตัวอย่างสุม่
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ST 1053 สถิติเบื้องต้น
3(3/3-0-0)
(Introduction to Statistics)
Prerequisite : None
ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาสถิติ การเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเภทของข้ อมูล การสุ่ม
ตัวอย่าง การนําเสนอข้ อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัว
แปรสุม่ แบบต่อเนื่องและแบบไม่ตอ่ เนื่อง การแจกแจงของฟั งก์ชนั จากตัวอย่างสุม่ การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 38 หน่วยกิต
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Biochemistry)
Prerequisite : BI 1043 และ CH 2233
ส่วนประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล รวมถึงบทบาท หน้าที่ และ
กระบวนการเมตาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล จําพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิค
เอนไซม์ โคเอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ตลอดจนความผิดปกติของเมตาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล การ
ควบคุมร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุล การแสดงออกของสารพันธุกรรม หลักของพันธุวิศวกรรม
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Basic Biochemistry Laboratory)
Corequisite : BH 2333
Prerequisite : CH 2241
เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิเคราะห์ชีวโมเลกุล
คุณสมบัติของโปรตีน ปฏิกิริยาของเอนไซม์ และเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต
BI 1043 หลักชีววิทยา
3(3/3-0-0)
(Principles of Biology)
Prerequisite :none
การจัดระบบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตสารอาหาร และพลังงานกับการดํารงชีวิต การลําเลียงสารเข้า
ออกเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาและกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
BI 1061 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Principles of Biology Laboratory)
Corequisite: BI 1043
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การเคลื่อนที่ของ
สารผ่านเยื่ อหุ้ มเซลล์ การหายใจระดั บเซลล์ การสั งเคราะห์แสง การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์ เนื้อเยื่อพื ช
ลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์ การสืบพันธุ์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
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CH 1293 เคมีทั่วไป
3(3/3-0-0)
(General Chemistry)
Prerequisite :none
โครงสร้างอะตอม และตารางธาตุ พันธะเคมี มวลสารสัมพั นธ์ แก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
ของเหลว และสมบัติของสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ และ
เคมีไฟฟ้า
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-1/3-0)
(General ChemistryLaboratory)
Corequisite : CH 1293
การทดลองเรื่ อ งต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ แก๊ ส สมบั ติ ค อลลิ เ กที ฟ ของสารละลาย
อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี การ
วัดค่า pH และสารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรตกรด-เบส
CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 1293
จําแนก และการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ คุณสมบัติทั่วไป สเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาของ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่สารไฮโดรคาร์บอนชนิดต่าง ๆ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อัลดีไฮด์
และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์กรดอะมิโน สารที่ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันหลายหมู่สารพอลิเมอร์
สารประกอบที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิค
CH 2241ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Basic Organic Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 2233
Prerequisite : CH 1301
ทําการทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์ วิธีการทําให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์สาร
ปฏิกิริยาพื้นฐานของหมู่ฟังก์ชัน การสังเคราะห์สารจากปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์
CH 2313 เคมีวิเคราะห์
3(3/3-0-0)
(Analytical Chemistry)
Prerequisite : CH 1293
พื้นฐานของเคมีวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์โดย
น้ําหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบ
รีดอกซ์
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CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-1/3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 2313
การวิ เคราะห์ ทั้ ง เชิงคุณ ภาพและเชิง ปริม าณ การวิ เคราะห์ เ ชิ งคุ ณ ภาพ ได้แ ก่ การวิเ คราะห์
แอนไอออนและแคตไอออนหมู่ต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธีการวิเคราะห์น้ําหนัก และการวิเคราะห์
โดยวิ ธี ไ ทเทรชั่ น แบบต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ โ ดยการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตโดยการเกิ ด
สารประกอบเชิงซ้อน การไทเทรตแบบตกตะกอน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ ตลอดจนการสอบวิเคราะห์ทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
CH 2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน
2(2/2-0-0)
(Basic Physical Chemistry)
Prerequisite :CH 1293
หลักเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สารละลายและสมดุลเบส จลนศาสตร์
เคมี
EG 5153การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening-Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite :GE 1063
ทั ก ษะการฟัง เพื่อ ความเข้า ใจในเนื้อ หาสาระจากสื่ อ ประเภทต่า ง ๆ ทัก ษะการสนทนา
การนําเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
EG 5163การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading-Writing for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความจากตํารา วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะ
การเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใช้ศัพท์ สํานวน และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องในการดําเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกล่าว
MI 1023 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2/2-1/3-0)
(General Microbiology)
Prerequisite : BI 1043
ขอบเขตประวัติและความสําคัญของจุลชีววิทยาจุลินทรีย์โพรแคริโอตและจุลินทรีย์ ยูแคริโอต
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตหลักการและเทคนิคทางจุลชีววิทยาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เม
แทบอลิซึมของจุลินทรีย์พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์การจัดจําแนกของจุลินทรีย์ เห็ด รา ยีสต์ สาหร่าย ไวรัสการ
ควบคุมจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ก่อโรคในคนสัตว์และพืช จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน ทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
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มคอ. 2
PH1133 ฟิสิกส์
3(3/3-0-0)
(Physics )
Prerequisite :MA 1013 or MA 1003
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น กลศาสตร์ของของไหล ไฟฟ้า แม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ ควอนตัม
ฟิสิกส์ กัมมันตภาพรังสี
PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์
1(0-1/3-0)
(Physics Laboratory)
Corequisite : PH 1133
ทําการทดลองเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา PH 1133 ฟิสิกส์
ST 2063 สถิติวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3/3-0-0)
(Statisticsfor Biotechnology)
Prerequisite :MA 1003
การรวบรวม วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประมาณค่าและทดสอบ
สมมติฐาน หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการถดถอย การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
2.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพ (เอกบังคับ) 59 หน่วยกิต
FS 1003 อาหาร โภชนาการและสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Food Nutrition and Health)
Prerequisite :none
ความหมายของอาหารและโภชนาการ บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย
พฤติกรรมการกิน การย่อย การดูดซึม การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและการขับถ่าย ความต้องการสารอาหาร
และพลังงานของร่างกาย การใช้ตารางคุณค่าอาหารและตารางต่างๆทางโภชนาการในการประเมินคุณภาพ
อาหารและภาวะโภชนาการบุคคลการคํานวณปริมาณพลังงานที่ต้องการเหมาะสมต่อเพศวัยและอาชีพอาหาร
เสริมสุขภาพและผลกระทบของการแปรรูปต่อคุณภาพของสารอาหาร
FS 2103 การแปรรูปอาหาร1
3(2/2-1/3-0)
(Food Processing I)
Prerequisite :none
คุณสมบัติของอาหารหลักการถนอมและแปรรูปอาหารการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
การดูแลรักษาและขนส่งวัตถุดิบการคัดเลือกและการทําความสะอาดวัตถุดิบการลดขนาดการแยกและการทํา
ให้อาหารเข้มข้นวัตถุเจือปนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารน้ําและไอน้ําที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารการแปรรูป
อาหารโดยการใช้ความร้อนจากไอน้ําและน้ําร้อนปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของอาหารการใช้ทําปฏิบัติการตาม
หัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
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มคอ. 2
FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2
3(2/2-1/3-0)
(Food Processing II)
Prerequisite :none
กระบวนการแปรรูปปลอดเชื้อ การแปรรูปและถนอมอาหารด้วยวิธีทางกายภาพเช่นการใช้ความ
ร้อนการใช้อุณหภูมิต่ําการทําแห้งการใช้รังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคุณสมบัติและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
วิธีการบรรจุหลักการแปรรูปในอาหารและการแปรรูปอาหารที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร การนําของ
เหลือทิ้ งมาใช้ ประโยชน์ผลกระทบของการแปรรูปด้วยวิธีทางกายภาพต่อคุณภาพทางกายภาพเคมีแ ละ
จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
FS 2303 เคมีอาหาร
3(2/2-1/3-0)
(Food Chemistry)
Prerequisite :BH 2333
โครงสร้างและสมบัติทางเคมีและกายภาพขององค์ประกอบอาหาร เช่น น้ํา โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ สีในอาหาร และสารที่สําคัญอื่นๆเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของ
สารต่างๆระหว่างกระบวนการแปรรูป การเก็บรักษา และการนําไปใช้ประโยชน์ สารเจือปนในอาหาร และ
อันตรายทางเคมี ทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
FS 2313 หลักการวิเคราะห์อาหาร
3(2/2-1/3-0)
(Food Analysis)
Prerequisite :none
การเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการวิเคราะห์หลักการและเทคนิคทางเคมีทางกายภาพและ ทาง
ชีวภาพในการวิเคราะห์อาหารเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิธีทางชีวเคมีและชีวภาพในการวิเคราะห์ปริมาณ
สารอาหาร วิธีการการตรวจวัดค่าคุณภาพ การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีทํา
ปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
FS 2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช
2(2/2-0-0)
(Functional Food and Nutraceutical)
Prerequisite :none
ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชวิวัฒนาการและแนวโน้มของการผลิต
อาหารเพื่อสุขภาพประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาดความสําคัญของอาหารสุขภาพ องค์ประกอบ
และสมบัติเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพที่ได้จากพืช สัตว์
และจุลินทรีย์ เช่น สารพฤกษเคมี พรีไบโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหาร
และสารสําคัญ
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มคอ. 2
FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม
3(2/2-1/3-0)
(Food Processing Product for Industry)
Prerequisite :FS 2103
ศึกษากรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ผัก
และผลไม้ เช่น แยม ผักผลไม้แช่อิ่ม อบแห้ง ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ นมและ
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน พร้อม
ทั้งทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
FS 3204 วิศวกรรมอาหาร
4(3/3-1/3-0)
(Food Engineering )
Prerequisite : PH 1113
แนวคิดและหลักการพื้นฐานที่มีความสําคัญต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในกระบวนการ
แปรรูปอาหารได้แก่มิติและหน่วยทางวิศวกรรม หลักการนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยปฏิบัติการต่างๆ สมดุล
มวลสารและพลังงาน การถ่ายเทความร้อนและมวลสารการใช้ความเย็น การใช้ความร้อน การระเหย การ
อบแห้ง การกลั่น การสกัด การกรองและการลดขนาดการผสมการตกตะกอน ทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่ง
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3/3-0-0)
(Food Plant Sanitation)
Prerequisite :none
ความสําคัญหลักพื้นฐานของการจัดสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอันตรายในอาหารแหล่ง
การปนเปื้อนของอาหารสถานที่ประกอบการการออกแบบและสิ่งอํานวยความสะดวกการทําความสะอาดและ
การฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะนําเชื้อสุขลักษณะส่วนบุคคลน้ําใช้
การกําจัดน้ําเสียและของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมระบบสากลที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเช่นการจัดการ
ด้านสุขลักษณะการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และทัศนศึกษานอกสถานที่
FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
3(3/3-0-0)
(Food Quality Control and Assurance)
Prerequisite :none
หลักการควบคุมคุณภาพระบบการควบคุมคุณภาพเทคโนโลยีสะอาดและการวางผังโรงงานเบื้องต้น
รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐานสากลและกฎหมายควบคุมที่เกี่ยวกับการผลิต
การจําหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร
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มคอ. 2
FS 3612 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
2(1/1-1/2-0)
(Sensory Evaluation of Food Quality)
Prerequisite :none
หลักการพื้นฐานและความสําคัญของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสหลักการและวิธีการวัดการตอบสนองของผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส ลักษณะของ
ข้อมูลการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลคุณภาพอาหารโดยวิธีประสาทสัมผัส และทําปฏิบัติการตามหัว
เรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
FS 3632 การบรรจุภัณฑ์อาหาร
2(2/2-0-0)
(Food Packaging)
Prerequisite :none
ความเป็นมาและบทบาทของภาชนะบรรจุชนิดของวัสดุประเภทและคุณสมบัติทางด้านกายภาพและ
เคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหลักการพิจารณาเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารระเบียบกฎเกณฑ์รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
FS 3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3(2/2-1/2-0)
(Beverage Technologyand Alcoholic Beverage)
Prerequisite :none
วัตถุดิบกระบวนการผลิตและองค์ประกอบของเครื่องดื่มประเภทต่างๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ปราศจากแอลกอฮอล์เครื่องดื่มอัดแก๊สและไม่อัดแก๊สน้ําผลไม้เครื่องดื่มเข้มข้นเครื่องดื่มผงรวมทั้งผลพลอยได้
จากการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และทัศนศึกษา
นอกสถานที่
FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล
3(2/2-1/2-0)
(Food Technology and Biomolecules)
Prerequisite :none
ความหมาย คุณสมบัติและหน้าที่ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันและลิปิดในอาหาร และสาร
ไฮโดรคอลลอยด์ ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่อโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันและลิปิดในอาหารและการใช้
เทคโนโลยี กระบวนการผลิตให้เ หมาะสมกับชนิดของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และลิ ปิด และไฮโดร
คอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและคุณค่าทาง รวมทั้งวิธีการสกัดไขมัน น้ํามัน และกระบวนการ
ผลิตน้ํามันในอุตสาหกรรมและการทําให้บริสุทธิ์และทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
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FS 3901 สัมมนา
1(0-1/3-0)
(Seminar)
Prerequisite :none
การค้นคว้าวารสารทางวิชาการ การอ่าน และการวิเคราะห์บทความที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร การนําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย
2(2/2-0-0)
(Research Methodology )
Prerequisite :none
หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การอ้างเหตุผล การ
ค้นคว้า หาข้อมูลจากเอกสารชนิดต่าง ๆ การวางแผน การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การใช้
สถิติในการวิจัย การสรุปผล วิจารณ์ผล การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย
FS 4643พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหาร
3(2/2-1/2-0)
(Genetic and Food Technology)
Prerequisite :none
หลักพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม กลไกการควบคุ มการทํางาน การเกิดมิวเตชั น การดัดแปลง
พันธุกรรม พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ การประยุกต์ใช้ในด้านอาหารและการเกษตร อาหารดัดแปลง
(จีเอ็มเอฟ) โภชนพันธุศาสตร์ การตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทํา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง 3 มิติของดีเอ็นเอ การเกิดมิวเทชัน โครโมโซม อุปกรณ์และการเตรียมสารเคมีทาง
พันธุวิศวกรรม การสกัดสารพันธุกรรมอย่างง่าย หลักการเบื้องต้นทางพันธุวิศวกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อาหารจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction
FS 4913 โครงงานพิเศษ
3(2/2-1/3-0)
(Special Project)
Prerequisite :none
การศึกษาหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเขียนโครงร่างงานวิจัยและนําเสนอ
ผลงาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา มีการศึกษา การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินสรุปผล
การทดลอง และนําเสนอผลงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ให้คําแนะนํา(สําหรับนักศึกษาที่เลือก
เรียนวิชา FS 4923 ฝึกงานเท่านั้น)
FS 4923 ฝึกงาน
3(0-0-3/15)
(Training )
Prerequisite :none
การฝึ ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารเพื่ อ ความรอบรู้ และได้ รั บ
ประสบการณ์จากหน่วยงานอาชีพโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาทํารายงานและผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาของการฝึกงาน
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FS4936 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Cooperative Education for Food Science and Technology)
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ฝึกให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานโดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน
จริงเต็ มเวลาและได้ทํ างานตรงตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารและมีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติ ซึ่งกําหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทําสําเร็จได้ภายใน 1 ภาคการศึกษาโดย
นักศึกษาต้องเข้าร่วมฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
LM 3603 การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3/3-0-0)
(Supply Chain Management in Food Industry)
Prerequisite :none
บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารของไทย ความหมายและการจําแนกประเภท
อุตสาหกรรมอาหาร ลําดับขั้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร
แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย
MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
4(3/3-1/3-0)
(Microbiology of Food Product)
Prerequisite :MI 1023
ศึกษาความสําคัญประเภทของจุลินทรีย์และปัจจัยในการเจริญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
การเสื่อมเสียของอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์การเป็นพิษและการเกิดโรคเนื่องจากอาหารเสียการใช้ประโยชน์
ของจุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหารหลักทั่วไปในการถนอมอาหารและอาหารหมักจุลินทรีย์ในอาหารกระป๋อง
มาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์การสุ่มตัวอย่างเทคนิคการตรวจสอบสุขาภิบาลโรงงานอาหารและการควบคุม
จุลินทรียใ์ นอาหารและผลิตภัณฑ์และทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
2.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพ (เอกเลือก) 7 หน่วยกิต (โดยสามารถเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้)
- กลุ่มโภชนาการ
FS 2012 หลักโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร
2(2/2-0-0)
(Dietetic Foods for Clinical Nutrition)
Prerequisite :FS 1003
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนาการและการกําหนดอาหารสําหรับวัยต่างๆในสภาวะปกติ ภาวะ
พิเศษ หรือภาวะที่มีโรค ประเภทของอาหารบําบัดโรคปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาหารของผู้ป่วยอาหาร
แสลงการคํานวณพลังงานและสารอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับโรคต่างๆ
การใช้อาหารแลกเปลี่ยนและการประยุกต์ใช้สําหรับการบําบัดโรคจัดรายการให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วย
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FS 3022 ระบบการให้บริการและการจัดการด้านอาหาร
2(1/1-1/2-0)
(Food Catering Service System and Management)
Prerequisite :none
หลักการจัดอาหารและบริการอาหารในสถานบริการและหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดบริการ
อาหารบนเครื่องบิน โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการ การกําหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ การ
เตรียม การประกอบและการบริการอาหาร การควบคุมต้นทุนการผลิต การกําหนดราคา การควบคุมคุณภาพ
อาหาร หลักสุขาภิบาล รวมทั้งองค์ประกอบและโครงสร้างของอาหารชุด คุณค่าทางโภชนาการ การเสื่อมเสีย
การใช้ภาชนะบรรจุ การจัดอาหารชุดทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และทัศนศึกษา
นอกสถานที่
FS 3032 การประเมินภาวะโภชนาการ
2(1/1-1/2-0)
(Nutrition Assessment)
Prerequisite :none
การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลโดยศึกษาจากอาหารที่รับประทาน การวัดทางชีวเคมีทาง
คลินิกและการวัดสัดส่วนของร่างกายปัญหาภาวะโภชนาการในปัจจุบันการป้องกันและแก้ไขภาวะโภชนาการ
การออกแบบสอบถามในการประเมิ น ภาวะโภชนาการและทํ า ปฏิ บั ติ ก ารตามหั ว เรื่ อ งซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
เนื้อหาวิชา
FS 3042 โภชนาการคลินิก
2(2/2-0-0)
(Clinical Nutrition)
Prerequisite :none
ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคเมตาบอลิซึมของพลังงานและสารอาหารในภาวะเจ็บป่วย
ประเภทของอาหารบําบัดโรค หลักการให้สารอาหารที่เหมาะสมกับกายวิภาคและสรีรวิทยา เมแทบอลิซึม
ของสภาวะร่างกายผู้ป่วยได้แก่ภาวะทุพโภชนาการจากการขาดวิตามินและเกลือแร่ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหารโรคเกาท์โรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคตับและถุงน้ําดีโรคไตโภชนาการ
สําหรับผู้ป่วยผ่าตัดการให้อาหารทางหลอดเลือดดําและสายให้อาหาร
FS 3052 การให้คําปรึกษาและสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการ
2(2/2-0-0)
(Nutrition Counseling)
Prerequisite :FS 2012
การให้คําปรึกษาด้านโภชนาการเทคนิคและขั้นตอนในการให้คําปรึกษา การส่งเสริมการสัมภาษณ์
เทคนิควิธีการให้คําปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ หลักการสื่อสาร การปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ การประเมินผล
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FS 3061 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
1(1/1-0-0)
(Food and Nutrition Consumer Protection)
Prerequisite :none
หลักการและแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ในประเทศไทยและสากลปัญหาและสถานการณ์ด้านอาหารโภชนาการในปัจจุบัน
2(1/1-1/2-0)
FS 3072 โภชนาการชุมชน
(Community Nutrition)
Prerequisite :none
ประชากรลักษณะการกระจายประชากรสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมความสัมพันธ์ระหว่างความ
ปลอดภัยของอาหารความมั่นคงของอาหารและโภชนาการสารอาหารโรคที่เกิดจากสภาวะทุพโภชนาการ
สถานภาพโภชนาการชุ ม ชนของประเทศไทยแนวทางการปรั บ ปรุ ง และจั ด การการบริ โ ภคอาหารและ
โภชนาการของประเทศ และทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
2(2/2-0-0)
FS 3082 โภชนาการในช่วงวัยต่างๆ
(Nutrition During the Life Cycle)
Prerequisite :none
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ในช่วงวัยต่างๆความต้องการสารอาหารการประเมิน
สภาวะทางโภชนาการและการจัดอาหารที่เหมาะสมกับวัยสําหรับคนปกติและในภาวะพิเศษสารอาหารเพื่อ
การป้องกันและบําบัดภาวะทุพโภชนาการ
FS 3092 โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
2(2/2-0-0)
(Nutrition for Weight Control)
Prerequisite :none
ความสําคัญของอาหารและโภชนาการอาหารเพื่อการควบคุมน้ําหนัก ประเภทของอาหารในการ
ควบคุมน้ําหนักความสัมพันธ์ของอาหารกับปัจจัยในการควบคุมน้ําหนักการคํานวณสารอาหารและพลังงานที่
เหมาะสมในการควบคุมน้ําหนักให้เหมาะสมกับร่างกาย
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FS 3693 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
3(2/2-1/2-0)
(Industrial Biotechnology)
Prerequisite :none
การนําหลักการเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรม
การผลิตยาปฏิชีวนะวิธีการใช้และศักยภาพในการใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภทการผลิต
และการแยกเอนไซม์ด้วยส่วนการใช้นั้นจะรวมถึงเอนไซม์ในรูปของสารละลายและเอนไซม์ที่ถูกตรึงแล้วและ
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
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FS 3722วัตถุเจือปนอาหาร
2(2/2-0-0)
(Food Additives)
Prerequisite :none
คุณสมบัติทางเคมีและชีวเคมีหน้าที่คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นพิษของสารเจือปนอาหาร
ตามธรรมชาติและสารสังเคราะห์
FS 3732เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ําเพื่อสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Technology of Low-calorie for Health)
Prerequisite :none
ความสําคัญของอาหารต่อสุขภาพกฎและข้อกําหนดเกี่ยวกับอาหารที่มีพลังงานต่ําสมบัติและการ
เลือกใช้สารทดแทนน้ําตาลและสารทดแทนไขมันการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อจุดประสงค์พิเศษ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลักการและแนวคิดในการนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารการเสริมประสิทธิภาพด้วยการ
ใช้แต่ละเทคโนโลยีร่วมกันเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหาร
2(2/2-0-0)
(Food Colorants and Flavors Technology )
Prerequisite :none
หลักการของการสร้างรงควัตถุและชีวเคมีของรงควัตถุอาหารผลกระทบต่อรงควัตถุระหว่าง
กระบวนการแปรรูปและเก็บรักษาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสีในอาหารการวิเคราะห์สีใน
อาหารความสั มพันธ์ระหว่างกลิ่นรสและสีใ นอาหารการเกิดกลิ่นรสในกระบวนการผลิตอาหารปฏิกิริยา
ระหว่างสารให้กลิ่นรสอาหารการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาสารให้กลิ่นและกลิ่นรสในอาหาร
FS 4623 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3(2/2-1/2-0)
(Functional and Nutraceutical Food Development )
Prerequisite :none
หลักการพื้นฐานและความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแนวความคิดและ
การ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่การ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่และการประเมินคุณภาพการศึกษาอายุการเก็บรักษาและแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารใน
อนาคต
3(2/2-1/2-0)
FS 4653การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือทางการเกษตร
(Product Development of Agriculture By-products)
Prerequisite :none
การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากการเกษตรต่างๆได้แก่ของเหลือจากการแปรรูปธัญพืชและ
ถั่วอาหารทะเลเนื้อสัตว์และผักและผลไม้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือทางการเกษตร
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FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
3(2/2-1/2-0)
(Traditional Food Product Development)
Prerequisite :none
ประวัติและความสําคัญของอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้านในประเทศกรรมวิธีการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นสุขอนามัยในการผลิตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่ออาหารท้องถิ่น
2(2/2-0-0)
FS 4702 สารพฤษศาสตร์เคมีกับอาหารฟังก์ชั่น
(Phytochemicals of Functional Food)
Prerequisite :none
แหล่ ง ของสารพฤกษเคมี ทั่ ว ไปและในท้ อ งถิ่ น การออกฤทธิ์ ข องสารพฤกษเคมี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของสารพฤกษเคมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริโภคสารออกฤทธิ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
อาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพผักผลไม้อื่นๆและพืชสมุนไพรในท้องถิ่นและอื่นๆที่มีผล
ต่อสุขภาพ
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ สกุล

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

1. นางสาวพรพิมล กาญจนวาศ

3101000204654

อาจารย์

2. นายชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

3101800021180

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3. นางสาวชวนพิศ จิระพงษ์

5100900087501

อาจารย์

4. นางสาวอลิษา สุนทรวัฒน์

1101499062297

อาจารย์

5. นางสาวกรรณิการ์ แก้วกิ้ม

1800800099185

อาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (อณูชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
Ph.D. (Agricultural Science)
Gifu University, JAPAN, 2008
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ,
2545
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2542
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ,
2548
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2546
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ,
2554
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549
วท.ม. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
วท.บ. (เคมี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2551
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3.2.2 อาจารย์ประจําร่วมสอน
ชื่อ สกุล
1. อาจารย์ ดร.จํารูญศรี พุ่มเทียน
2. อาจารย์วรพรรณีเผ่าทองศุข
3. อาจารย์สุรีย์พร เอี่ยมศรี
4. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดํารงกุล
5. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
6. อาจารย์ยุคลธร สถาปนศิริ
7. อาจารย์วิภาพรรณ ชนะภักดิ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์วรรณภิญโญชีพ
9. อาจารย์พัชรี ภคกษมา
10. อาจารย์ศรมน สุทิน
11. อาจารย์เกษม พลายแก้ว
12. อาจารย์ผุสดี สิรยากร
13. อาจารย์พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
14. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
15. อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทํา
16. อาจารย์ ดร.สุวรรณี สายสิน
17. อาจารย์พรชนก ประชุมพันธุ์

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.( พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (เคมีประยุกต์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.ม. (เคมีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.ด. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (การสอนเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ชื่อ สกุล
18. อาจารย์ ดร. พนนา กิติไพศาลนนท์
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์นันท์นภัส ลายทิพย์
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์อัจจนา ขําทิพย์
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร. ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
วท.ด. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์รังสรรค์ โกญจนาทนิกร
วท.ม. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
วท.ม. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณตันตระวาณิชย์
ปร.ด. (สถิติ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์วรรณารัตน์ วิบูลสุข
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ดิเรก พนิตสุภากมล
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์สุกัญญา เหลืองไชยยะ
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์สมปรารถนา กองคํา
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์อลิศรา พรายแก้ว
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์อรรถสิทธิ์ สุนาโท
M.A. (Philosophy)
University of Madres, India.
อาจารย์พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท์
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาวัฒน์
โลหะพูนตระกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรโชติ เกิดแก้ว
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ชื่อ สกุล
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ
เจนวาณิชยานนท์
37. อาจารย์ปาริชาติ รัตนรักษ์
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน
39. อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ
40. อาจารย์อัจฉรา บัวเลิศ
41. รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
42. อาจารย์วิไล ธรรมาวาจา
43. อาจารย์ศนิชา แก้วเสถียร
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ชูเดช
45. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
46. อาจารย์ดร.สมศรี จันทร์สม
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีลักษณ์ หาญมนตรี
48. อาจารย์อุมารังสี วงษ์สุบรรณ
49. อาจารย์ศุชญา สนสี
50. อาจารย์สุภัทรา ราชายนต์
51. อาจารย์ Adam M. Gardiner
52. อาจารย์สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล
53. อาจารย์เทพี แซ่มัด
54. อาจารย์ชงฆฎิศด์ ภูสด

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด. (อุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อ.ด. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (English as an International Language)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Linguistics)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.Sc. (Software Engineering)
University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, U.K.
M.A.( Chinese Philology)
GuangxiNormalUniversity, P.R.China
M.A.( Chinese Literature)
HuaQiaoUniversity, P.R.China
M.A.(Linguistics and Applied linguistics)
Guangxi Normal University, P.R.China

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

47

มคอ. 2
ชื่อ สกุล
55. อาจารย์ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล

60. อาจารย์กิตติ เลิศกมลรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา
M.A.(Modern Chinese and Literature)
HuaQiaoUniversity, P.R.China
M.A.(Chinese Language and Philology Specialty)
Beijing Language and CultureUniversity, P.R.China
M.A.(Southeast Asia Studies)
PekingUniversity, P.R.China
M.A(Modern
Chinese)Beijing
Language
and
CultureUniversity, P.R.China
Ph.D. (Information Management System)
VictoriaUniversity of Wellington, New Zealand
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

61. อาจารย์ประนอม ลอองนวล

บธ.ม. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

62. อาจารย์นันทวุฒิ ครุธา

ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นท.บ.(การประชาสัมพันธ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56. อาจารย์กิติยา กรชาลกุล
57. อาจารย์ Li Renliang
58. อาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์
59. อาจารย์ ดร. ลั่นทม จอนจวบทรง

63. อาจารย์ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง
64. อาจารย์สุวรรณา เมธีภัทรากูล
65. อาจารย์วรนุช ปลีหจินดา
66. อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา
67. อาจารย์สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
68. อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล
69. อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
70. อาจารย์สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ
71. อาจารย์ ดร.พงศกร บํารุงไทย
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ สกุล
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา ปโชติการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กีรติพิบูล
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริช ศรีละออง

คุณวุฒิการศึกษา
Ph. D. (Food Science)
U-Wisconsin-Madison, U.S.A.
Ph. D. (Human Nutrition)
Mississippi State University, U.S.A.
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph. D. (Engineering Fermentation Technology)
Hiroshima University, Japan
Ph. D. (Postharvest Biology and Technology)
Kagoshima University, Japan

4.

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากการสํารวจความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พบว่าหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตอบแบบสํารวจมีความต้องการบัณฑิตของสาขานี้ในร้อยละ 78 และต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในการทํางานได้จริงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาFS 4923ฝึกงานและ
รายวิชาFS 4936สหกิจศึกษาโดยให้เลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา FS 4923 ฝึกงาน จํานวนหน่วยกิต3 หน่วยกิตโดยการให้นักศึกษา
ออกไปฝึ ก งานทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร หรื อ การปฏิ บั ติ ง านทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งภายในประเทศหรือ
ภายนอกประเทศ) โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยต้องผ่านการฝึกงานในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง และ ได้รับ
การประเมินจากหน่วยงานที่ได้รับการฝึกงาน และคณะกรรมการบริหาร วทบ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร(นักศึกษาที่เรียนรายวิชา FS 4923 ฝึกงาน จะต้องเรียนรายวิชา FS 4913 โครงงานพิเศษเพิ่มอีกจํานวน
3 หน่วยกิต)
กลุ่มที่ 2เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาFS 4936สหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต โดยการปฏิบัติงานใน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร ซึ่ ง เป็ น ไปตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเป็นไป
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารต้องผ่านสหกิจศึกษาในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง และได้รับการประเมินจาก
หน่วยงานที่ได้รับการฝึกงาน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วทบ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจําเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการองค์์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ทั้งรายวิชาFS 4923 ฝึกงาน และ FS 4936สหกิจศึกษา กําหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 1ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- รายวิชาFS 4923 ฝึกงาน จัดเต็มเวลา 15สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา(ไม่น้อยกว่า 150ชั่วโมง)
- รายวิชา FS 4936สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 16สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 600
ชั่วโมง)
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานพิเศษหรืองานวิจัย
ตามข้ อ กํ าหนดของคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
พัฒนาโครงงานเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ โดยนําองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติในรูปแบบงานวิจัย การนําเสนอโครงร่างงานวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
การอภิปรายและการสรุปผล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษเป็นผู้ให้คําแนะนําและมีการสอบป้องกัน
พร้อมส่งเอกสารโครงงานพิเศษตามช่วงเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษา มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างโครงงานวิจัย โดยมีกระบวนการคิดใน
การวางแผนโครงงาน มีทักษะในการดําเนินการวิจัย การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมูล การอภิปรายและการสรุปผลการวิจัย ตลอดจนมีทักษะการนําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม
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5.3 ช่วงเวลา
ใช้เวลา 6ชั่วโมง / สัปดาห์ เป็นเวลา 15 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) กําหนดในภาคการศึกษาที่ 1 ของ
ชั้นปีที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
3หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. จัดเตรียมคู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา FS 4913โครงงานพิเศษ
2. แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมขอบเขตหัวข้อโครงงานตามที่อาจารย์พิจารณาว่ามีความ
เหมาะสม
3. มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากหั ว ข้ อ โครงงาน การดํ า เนิ น การ ความสํ า เร็ จ และการนํ า เสนอโครงงานตาม
กระบวนการ ดังนี้
1. จัดคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ
2. กําหนดเกณฑ์ประเมินผลโครงงานพิเศษ
3. กําหนดระยะเวลาในการประเมินผลโครงงาน
4. กําหนดสัดส่วนคะแนนในการประเมินผลโครงงานแต่ละรายการ
5. คณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ นําผลการประเมินโครงงานพิ เศษเสนอคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด - จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู
- สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการในรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านอื่น ๆ
เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมที่กําหนดโดยคณะฯ
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
-สอดแทรก ความรั บผิ ดชอบต่ อตนเอง วิ ชาชี พ และ
สังคม ในรายวิชาที่เรียน และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กั บ จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม เช่ น การเคารพต่ อ กฎระเบี ย บ
การตรงต่อเวลา การซื่อสัตย์ในการสอบ การรายงาน
ผลด้านวิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีการอาหารที่
ถูกต้อง การตระหนักถึงกระบวนการผลิตหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย การรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ ม และการประกอบอาชี พ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสังคม เป็นต้น
(3) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี โดยเพิ่มการ
และเทคโนโลยี ก ารอาหาร ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละ มอบหมายงานให้ค้นคว้าในรายวิชาที่ต้องอาศัยความรู้
ภาคปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า ง ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อใน - จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
ระดับสูง
ห้องปฏิบัติการ เน้นให้นักศึกษาเกิดความชํานาญใน
การปฏิบัติ และการนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
- เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรร่วมบรรยาย
- กําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาหรือ
การฝึกงาน โดยเน้นหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

52

มคอ. 2
คุณลักษณะพิเศษ
(4) มี ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย และใฝ่ รู้ ใ นองค์ ค วามรู้ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์์ความรู้
ของตนเองให้ ม ากขึ้ น พั ฒ นางาน พั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติ สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
ในการนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

(5) คิดเป็นทําเป็น มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
เลื อ กวิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาได้ อย่ า งเหมาะสม และมี ค วาม
ตระหนักถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(6) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละมี ค วามสามารถในการทํ า งาน
ร่วมกับผู้อื่น มีทั กษะในด้านการทํางานเป็นหมู่ คณะ
และสามารถบริ ห ารจั ด การการทํ า งานได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(7) รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กําหนดให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่น่าสนใจและ
ทันสมัย เพื่อให้สามารถสร้างองค์์ความรู้ด้วยตนเอง
ในรายวิชาที่เรียน
- กํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาทํ า กิ จ กรรมที่ แ สดงออกถึ ง
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การนําเสนองาน การพัฒนา
โครงงานพิ เ ศษตามแนวคิ ด หรื อ การประมวลองค์
ความรู้เพื่อการค้นคว้าหาคําตอบ การอภิปรายผลที่ได้
และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดําเนินการโครงงาน
- การนํ า นั ก ศึ ก ษาไปดู ง านในหน่ ว ยงานหรื อ สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
- จัดรายวิชาโครงงานพิเศษ ที่เน้นกระบวนการคิดเชิง
บู ร ณาการ ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา การพั ฒ นา
หัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การอภิปราย การสรุป และข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ใช้กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษา
ฝึกการค้นคว้า การวิเคราะห์ และวิธีการแก้ปัญหา
- สอดแทรกความรู้และยกตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเสริม
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
รายวิชาที่เหมาะสม
- มอบหมายงานและการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่ม
โดยมีการแบ่งหน้าที่การทํางานและประสานงานกัน
อย่างเป็นระบบ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- สอดแทรกเรื่ อ งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการวางตั ว ใน
องค์กร ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายงานที่นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
พร้อมนําเสนอในชั้นเรียนหรือสาธารณชน
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คุณลักษณะพิเศษ
(8) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
ประเทศ และศั พท์ เ ทคนิค ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เป็นอย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มอบหมายงานที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารนํ า เสนอใน
ลั ก ษณะปากเปล่ า ประกอบสื่ อ ในชั้ น เรี ย น และ
กิ จ กรรมที่ ต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล
โดยตรงหรื อ การใช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ การสื่ อสาร เช่ น
การอ่านเนื้อหาทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ และ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างถูกต้อง
- กําหนดให้นกั ศึกษาได้เรียนในรายวิชา GE 1043
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รายวิชา GE1053
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 และ รายวิชา
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
- สอดแทรกศั พ ท์ เ ทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในรายวิชาที่
เหมาะสม
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอิเลคทรอนิกส์
(E-Learning)
(9) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการศึกษาค้นคว้า - กําหนดให้นกั ศึกษาเรียนในรายวิชา FS 4913
กําหนดประเด็นปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวล โครงงานพิเศษซึ่งเป็นการประยุกต์ความรู้ทั้งหมดที่ได้
และวิเคราะห์ รวมทั้ งการนําเสนอ โดยใช้เครื่องมือ เรียนมาทําการค้นคว้าด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สารสนเทศต่างๆ ทําการวิเคราะห์ปัญหา การกําหนด
ประเด็นปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวล
และการวิเคราะห์ การอภิปรายและสรุปผล
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
- จัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา โดยมอบหมาย
ให้นักศึกษาทําการค้นคว้า วิเคราะห์ การแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร โดยการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นับเป็นวิชาชีพสําคัญที่ทําให้เกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างกว้างขวาง ดังนั้นความซื่อตรงและการ
ยึดถื อ จรรยาบรรณในวิช าชี พจึงมี ค วามสําคัญ อย่างยิ่ ง ที่ทําให้เกิ ดความถู กต้ อ งด้ านวิชาการ นอกจากนั้ น
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหารยั ง เกี่ย วข้ อ งกั บความก้ า วหน้ าในด้ า นการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ทั้งทางด้านอาหาร โภชนาการ การเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลถึงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ประเทศชาติ ดั ง นั้น การจั ดการเรีย นการสอนในแต่ล ะรายวิ ชา อาจารย์ ผู้ ส อนจึ ง ต้ อ งพยายามสอดแทรก
แนวความคิดและหลักปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. แสดงออกถึงจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีความเข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ในรายวิชา
ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งทําการวัดมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน และการทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทํากิจกรรมทางสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์์การสอนที่ใช้้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เหมาะสม มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ มีการ
ยกย่องชมเชยนักศึกษาที่มีการปฏิบัติตนที่ดี มีการฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม การปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม และการมีจิตอาสาใน
การให้บริการด้านวิชาการ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา เป็นต้น
2.1.3 กลยุทธ์์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดและ
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กําหนดในรายวิชา
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2. ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
3. ประเมินจากจํานวนครั้งของการกระทําทุจริตในการสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. ประเมิ น จากผลงานปฏิบัติการในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการทั้ งแบบรายบุ ค คลและ
รายกลุ่ม
6. ประเมินจากผลสําเร็จของโครงการด้านบริการวิชาการที่นักศึกษามีส่วนร่วม
7. ประเมินจากรายงานของอาจารย์ภายใน (อาจารย์นิเทศ) และอาจารย์จากแหล่งฝึกงาน
(อาจารย์ภาคสนาม) ต่อนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในรายวิชาสหกิจหรือฝึกงาน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั้งด้านหลักการ
ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทักษะในด้านปฏิบัติการ และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ควบคู่กับ
การมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานการเรียนรู้ต้องครอบคลุมดังนี้
1. อธิบายความรู้ หลักการ และทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
2. บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้แก้ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู้
4. รู้และตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์์การสอนที่ใช้้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ทําการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ปฏิบัติ การค้นคว้าและ
การประยุกต์์ใช้้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2. จัดให้้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบ
การณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3. จัดให้มีรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง
ในการเตรียมพร้อมเพื่อการทํางานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีรูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะทางห้องปฏิบัติการ
2.2.3 กลยุทธ์์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย
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2. ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทําและนําเสนอ
4. ประเมินจากโครงงานที่พัฒนาและนําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6. ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาฝึกงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถ และทั ก ษะในการวางแผน การปฏิ บั ติ การ
ประเมินผล รวมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาตนเองและการประกอบวิชาชีพได้ โดยทักษะทาง
ปัญญาจะทําให้นักศึกษาพึ่งพาตนเองได้เมื่อสําเร็จการศึกษา เนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความเข้าใจ
สาเหตุของปัญหาต่าง ๆ มีการคิดหาเหตุผล วิเคราะห์ หาวิธีการแก้ปัญหา และดําเนินการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจึงจัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ ประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายแล้วนํามาสรุปใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
2. สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3. สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน
ประจําและหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์์การสอนที่ใช้้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาทํารายงาน การวิเคราะห์บทความ และกรณีศึกษา รวมทั้งมี
การอภิปรายกลุ่มในรายวิชาที่เหมาะสม โดยมีการค้นคว้า/สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
2.การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
3. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางปัญญาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และวิชาเฉพาะ เช่น โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต ภาวะผู้นําการจัดการ ทักษะและกระบวนการคิด
โครงงานพิเศษ การฝึกงาน และสหกิจศึกษา เป็นต้น
2.3.3 กลยุทธ์์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินผลตามสภาพจริงของผลงาน
2. การปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ประเมินโดยข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์์ความรู้ที่เรียนมา
4. ประเมินจากผลการไปฝึกปฏิบัติในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน
5. ประเมินจากการวัดผลในวิชาโครงงานพิเศษ
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาจะต้องออกไปประกอบอาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ
ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารพบปะหรื อ ติ ด ต่ อ กั บ บุ ค คลต่ า ง ๆ ในทุ ก ระดั บ งาน เช่ น ลู ก ค้ า ผู้ ร่ ว มงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ดังนั้นการปรับตัวและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นนับว่ามีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อความสําเร็จของการประกอบอาชีพของตน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงได้สอดแทรกวิธีการ
ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาในการฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
1.สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตาม
2.สามารถปรับตัวเข้าทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
3.มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
4.สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธ์์การสอนที่ใช้้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทํางานเป็นกลุ่ม มีการนําเสนอและอภิปราย
กลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น การจัดทํารายงานโดยการค้นคว้าหาข้อมูลจากการติดต่อบุคคลอื่น
หรือผู้มีประสบการณ์ เป็นต้น โดยกลยุทธ์การสอนที่ใช้การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบมีดังนี้
1.สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5. มีภาวะผู้นํา
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากผลงานนักศึกษาในการทํางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและประเมินจาก
ผลการทําโครงงานพิเศษระดับปริญญาตรี
4. ประเมินจากผลการไปฝึกปฏิบัติในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู ้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ ้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นต่ํา ดังนี้
1.สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอ
ได้ถูกต้องเหมาะสม
3. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การ
แปลความหมาย และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ
4. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์์ประสิทธิภาพ
ของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์์ประสิทธิภาพในชั้นเรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้้นักศึกษาได้วิเคราะห์์สถานการณ์จําลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2.5.3 กลยุทธ์์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้้ทฤษฎี การเลือกใช้้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้้เครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
นักศึกษาต้องมีทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพขั้นต่ํา ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและสายกระบวนการผลิตทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสายกระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารตาม
หลักสากล การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม
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3. มีทักษะในการปฏิบัติงานในด้านการผลิต การตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. การจัดการเรียนการสอนที่มีภาคปฏิบัติการโดยเฉพาะรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2. จัดให้มีการเรียนรู้โดยการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการทางอาหารที่ได้รับมาตรฐาน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและถูก
หลักโภชนาการ รวมทั้งการวิเคราะห์คุณภาพอาหารที่ผลิตขึ้นได้ พร้อมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค
4. จัดให้มีรายวิชา FS 4923 ฝึกงาน และ FS 4936 สหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงาน
ในสถานประกอบการตามสถานการณ์จริง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. จัดให้มีรายวิชา FS 4913โครงงานพิเศษเพื่อให้นักศึกษามีการประมวลความรู้ที่ได้เรียนมา
ในการพัฒนาโครงงานวิจัย โดยในขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล นักศึกษาจะได้ดําเนินการใน
ห้องปฏิบัติการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติอาชีพ
1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคปฏิบัติการ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่มี
ห้องปฏิบัติการทางอาหารและโภชนาการ
3. ประเมินความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
4. ประเมินจากรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา รวมถึงความ
คิดเห็นของอาจารย์ภาคสนาม และอาจารย์นิเทศการฝึกงาน
5. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา FS 4913 โครงงานพิเศษ
ตารางที่ 3 มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1. แสดงออกถึงจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2. มีคุณธรรม 6 ประการได้แก่ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3. แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
1.4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.5. มีความเข้าใจผู้อื่นเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ด้านความรู้
2.1. อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
2.2. บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

60

มคอ. 2
2.3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู้
2.4. รู้และตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในวิชาชีพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริงทําความเข้าใจประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายแล้วนํามาสรุปใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
3.2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3.3. สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพในการปฏิบัติงานประจําและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตาม
4.2. สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
4.3. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
4.4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา
5.2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทัง้ การพูดการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้ถูกต้อง
เหมาะสม
5.3. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลประมวลผลการแปล
ความหมายและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ
5.4. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
6. ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและสายกระบวนการผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสายกระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารตามหลักสากล
การควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานความปลอดภั ย ในการผลิ ต อาหาร รวมถึ ง มาตรฐานความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานในด้านการผลิต การตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
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มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา
4

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2 3
4 1
2 3 4
5

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพ
1 2 3

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ 24 หน่วยกิต
1

GE 1072

สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
2(1/1-1/2-0)
คุณภาพชีวิต

    

2

GE 1082

โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต

2(2/2-0-0)

    



3

GE 1092

จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต

2(2/2-0-0)

    



4

GE 1102

ไทยกับสภาวการณ์โลก

2(2/2-0-0)

 

 



5

GE 1112

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

2(2/2-0-0)

    



6

GE 1113

จีนศึกษา

3(3/3-0-0)

 

7

GE 1043

ภาษาไทยกับการสื่อสาร

3(3/3-0-0)

8

GE 1053

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3(2/2-1/2-0)

    







9

GE 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3 (2/2-1/2-0)

    







    



 

  

    



 

 

10 GE 1122

เทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ การ
2(2/2-0-0)
เรียนรู้



 











 



 





  









 

   








 


 










1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 7 หน่วยกิต
1

GE 2182

สุนทรี ยภาพแห่งชีวิต

2(2/2-0-0)
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มคอ. 2
ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพ

1

1

2

1

1





 











 





















 

 







2. ความรู้

1

2

3

4

2

3

3

4

2

3

4

5

2

3

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 7 หน่วยกิต (ต่อ)
GE 2192

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

GE 2222

ตรรกวิทยา: การใช้ เหตุผลใน
ชีวิตประจําวัน
2(2/2-0-0)

4

GE 2242

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

2(2/2-0-0)

5

GE 1132

ทักษะและกระบวนการคิด

2(2/2-0-0)

6

GE 2202

กฎหมายกับสังคม

2(2/2-0-0)



   



7

GE 2212

ภาวะผู้นํากับการจัดการ

2(2/2-0-0)

     



8

GE 2241

ทักษะการเรี ยนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา

1(1/1-0-0)

  

9

GE 2142

อาเซียนศึกษา

2(2/2-0-0)

  

10 GE 2152

ผู้ประกอบการยุคใหม่

2(2/2-0-0)

   

11 GE 2133

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

3(2/2-1/2-0)

  







 

12 GE 2143

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

3(2/2-1/2-0)

  







 

2
3

 

 

    
 
 





 

  



 
  

 















  







 



  







 



การใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ 1(0-1/2-0)
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน

  



14 GE 2232

มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม

2(2/2-0-0)

  





15 MA 1003

คณิตศาสตร์

3(3/3-0-0)

  













16 MA 1073

คณิตศาสตร์ และสถิติ

3(3/3-0-0)

  













17 ST 1053

สถิติเบื ้องต้ น

3(3/3-0-0)

  







 



 

13

CS 1001

2(2/2-0-0)
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มคอ. 2
ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพ

1

1

1

2

3

4

2

3

4

5

2

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 38 หน่วยกิต
1

BH 2333

ชีวเคมีพื้นฐาน

3(3/3-0-0)











2

BH 2341

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

1(0-1/3-0)











3

BI 1043

หลักชีววิทยา

3(3/3-0-0)











4

BI 1061

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

1(0-1/3-0)











5

CH 1293

เคมีทั่วไป

3(3/3-0-0)







6

CH 1301

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

1(0-1/3-0)



  

7

CH 2233

อินทรีย์เคมีพื้นฐาน

3(3/3-0-0)





8

CH 2241

ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน

1(0-1/3-0)





9

CH 2313

เคมีวิเคราะห์

3(3/3-0-0)





10

CH 2321

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

1(0-1/3-0)



  

11

CH 2392

เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน

2(2/2-0-0)





12

EG 5153

การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

3(3/3-0-0)



   









13

EG 5163

การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)



   









14

MI 1023

จุลชีววิทยาทั่วไป

3(2/2-1/3-0)

  



15

PH 1133

ฟิสิกส์

3(3/3-0-0)

 









16

PH 1171

ปฏิบัติการฟิสิกส์

1(0-1/3-0)







 

17

ST 2063

สถิติวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3(3/3-0-0)
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3

มคอ. 2
ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
6. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ ปฏิบัติงานด้าน
บุคคลและความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ (เอกบังคับ) 59 หน่วยกิต
1

FS 1003

อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ

3(3/3-0-0)

  

2

FS 2103

การแปรรูปอาหาร 1

3(2/2-1/3-0)

 

3

FS 2113

การแปรรูปอาหาร 2

3(2/2-1/3-0)

 

4

FS 2303

เคมีอาหาร

3(2/2-1/3-0)



5

FS 2313

หลักการวิเคราะห์อาหาร

3(2/2-1/3-0)

6

FS 3602

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์
โภชนเภสัช

FS 3123

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอาหาร

7
8

FS 3204

9

FS 3503

10

FS 3513

11

FS 3612

12

FS 3632





 

 





 



   

 



 



 



   

 



 

 



 

  

2(2/2-0-0)

  
 


 
  

 
 

 
 

   
 

3(2/2-1/3-0)

 

        

 

4(3/3-1/3-0)

 

 

   

 

ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาล
3(3/3-0-0)
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การควบคุ ณ คุ ณ ภาพและการประกั น
3(3/3-0-0)
คุณภาพอาหาร
การประเมิ น คุณภาพอาหารทางประสาท
2(1/1-1/2-0)
สัมผัส
การบรรจุภัณฑ์อาหาร

2(2/2-0-0)
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มคอ. 2

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
6. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ ปฏิบัติงานด้าน
บุคคลและความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ (เอกบังคับ) 59 หน่วยกิต
FS 3683
เ ท ค โ น โ ล ยี เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
13
3(2/2-1/2-0)
แอลกอฮอล์
เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล
14
FS 3763
3(2/2-1/2-0)

 



        

 

 

 



        

 



15

FS 3901

สัมมนา

1(0-1/3-0)

 

16

FS 3942

ระเบียบวิธีวิจัย

2(2/2-0-0)



17

FS 4643

พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหาร

3(2/2-1/2-0)

 

18

FS 4913

โครงงานพิเศษ

3(2/2-1/3-0)

                     

19

FS 4923

ฝึกงาน

3(0-0-3/15)

              

       

20

FS 4936

สหกิจศึกษา

6(0-0-6/15)

              

       

21

LM3603

การจั ด การโซ่ อุ ป ทานในอุ ต สาหกรรม
3(3/3-0-0)
อาหาร

22

MI 3424

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร

4(3/3-1/3-0)
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มคอ. 2

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
6. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ ปฏิบัติงานด้าน
บุคคลและความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ (เอกเลือก) 7 หน่วยกิต
- กลุ่มโภชนาการ
1

FS2012

หลักโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร

2

FS3022

ระบบการให้ บ ริ ก ารและการจั ด การด้ า น
2(1/1-1/2-0)
อาหาร

 

3

FS 3032

การประเมินภาวะโภชนาการ

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

 

  

  



4

FS 3042

โภชนาการคลินิก

2(2/2-0-0)

 

  

  



5

FS 3052

การให้ คํ า ปรึ ก ษาและสื่ อ สารด้ า นอาหาร
2(2/2-0-0)
และโภชนาการ

  

 

    

   

        

 

   

        

 

  

 


 

    
 

 



 



 












7

FS 3072

การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นอาหารและ
1(1/1-0-0)
โภชนาการ
2(1/1-1/2-0)
โภชนาการชุมชน

8

FS 3082

โภชนาการในช่วงวัยต่างๆ

2(2/2-0-0)

   

        

 

9

FS 3092

โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ําหนัก

2(2/2-0-0)

   

        

 

 

6

FS 3061

2(2/2-0-0)



- กลุ่มวิทยาศาสตร์การอาหาร
1

FS 3693

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

3(2/2-1/2-0)

 



        

2

FS 3722

วัตถุเจือปนอาหาร

2(2/2-0-0)
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มคอ. 2

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
6. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ ปฏิบัติงานด้าน
บุคคลและความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์การอาหาร(ต่อ)
3

FS 3732

เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ําเพื่อสุขภาพ

2(2/2-0-0)

   

    

 

  

4

FS 3772

เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหาร

2(2/2-0-0)

 

        

 

5

FS 4623

6

FS 4653

การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
3(2/2-1/2-0)
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากของเหลื อ ทาง
3(2/2-1/2-0)
การเกษตร



 

  

 

   

  

 

 

  

 

   

  

 

  

 

   

  

 

  

 

 

7

FS 4663

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น

3(2/2-1/2-0)

 

8

FS 4702

สารพฤษศาสตร์เคมีกับอาหารฟังก์ชั่น

2(2/2-0-0)
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มคอ. 2
หมวดที่ 5หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก)
2.

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพิจารณาผลระดับคะแนนที่ได้จากผู้สอน และ
ส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขอความเห็นชอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบการอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ทํ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และนํ า ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ซึ่ง
การวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ และความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2. การตรวจสอบความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถามความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3. การประเมินตําแหน่ง และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4. การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้ งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลั กสู ตรให้เหมาะสมและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น
5. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินคุณภาพของหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิ เ ศษ ต่ อ ความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย นและคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
6. ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
6.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการระดับต่าง ๆ
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มคอ. 2
6.2 จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนําเสนอ
ผลงานในภาคโปสเตอร์ การนําเสนอปากเปล่า เป็นต้น
6.3 จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
6.4 จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
6.5 จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
3.

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 10 ว่าด้วยการสําเร็จการศึกษาและการรับปริญญา
(ภาคผนวก)
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มคอ. 2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.

การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนทางด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ฝึกอบรมเพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนทางด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านความรู้และ
คุณธรรม
3. มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ
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มคอ. 2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.

การบริหารหลักสูตร
1. มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา
2. มีการกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ การดําเนินงานตามองค์ประกอบของ สกอ. และมีการ
จัดทํารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่วางแผนการบริหารหลักสูตรและรายวิชา ทั้งในด้านการ
จัดการ การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ และสถานที่ รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนบริหารหลักสูตร
2.

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายได้เสริมนอกจากรายได้จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเป็นโดยการบริการวิชาการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 อุปกรณ์การสอนและสถานที่
สถานที่สําหรับการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่
18ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้อาคารเรียนเพื่อการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อาคารเรียนรวม เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่รวม 35,940 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของคณะ
วิชา
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เกือบทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่
ทันสมัย ประกอบด้วย
1. ห้องเรียนรวม
จํานวน
89 ห้อง
2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จํานวน
5
ห้อง
3. ห้องปฏิบัติการภาษา
จํานวน
4
ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
จํานวน
1
ห้อง
5. ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา
จํานวน
1
ห้อง
จํานวน
1
ห้อง
6. ห้องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา
7. ห้องปฎิบัติการชีวเคมี
จํานวน
1
ห้อง
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8. ห้องปฏิบัติการเคมี
9. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
10. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
2
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง

อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการจํานวน 3 ห้อง โดยมีห้องบรรจุ100
ที่นั่ง จํานวน 2 ห้อง และห้องบรรจุ 30 ที่นั่งจํานวน 1 ห้อง
อาคารอํานวยการ เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ 10,735 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งหน่วยงาน
บริหารของมหาวิทยาลัย และมีห้องเรียนขนาด 30-60 ที่นั่ง จํานวน 11 ห้อง
อาคารหอประชุมเป็นสถานที่ดําเนินการร่วมกันทุกคณะวิชาพื้นที่ภายในอาคารเพื่อจัด
กิจกรรมทางการศึกษาและบริการอื่นๆ เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ 3,896 ตารางเมตร มีที่นั่งประมาณ 1,100
ที่นั่งห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบด้วย
ห้องบรรยายรวมจํานวน 2 ห้อง
อาคารโภชนาการ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ 4,368 ตารางเมตร มีห้องบรรยาย ขนาด
ที่นั่ง 100-150 ที่นั่ง จํานวน 6 ห้อง
อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
สถานที่และอุปกรณ์สําหรับอุปกรณ์สาธารณูปโภคได้แก่หอพักโรงอาหารสนามกีฬากลางแจ้ง
โรงยิมห้องสมุดธนาคารศูนย์วัฒนธรรมห้องพยาบาลห้องน้ําห้องออกกําลังกายสวนสุขภาพและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆอย่างเพี ยงพอกับจํ านวนอาจารย์แ ละนักศึกษารวมทั้งมีระบบบําบัดน้ําเสีย และอุ ปกรณ์การ
ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานและรถบริการรับส่งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคารหอประชุม เป็นสถานที่ดําเนินการร่วมกันทุกคณะวิชา พื้นที่ภายในอาคารเพื่อจัด
กิจกรรมทางการศึกษา และบริการอื่นๆ ประมาณ 5,653 ตารางเมตร ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศและ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบด้วย
1. หอประชุม
จํานวน 1ห้อง (ขนาด 1114 ที่นั่ง)
2. ห้องบรรยายรวม
จํานวน 2ห้อง
จํานวน 6ห้อง
อาคารโภชนาการ มีห้องบรรยาย
อุปกรณ์การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนทั่วไปประจําห้องบรรยาย ห้องบรรยายทุกห้องมี
อุปกรณ์พื้นฐานสําหรับการสอนอย่างครบถ้วนตามหลักสูตร และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
ประกอบด้วย ไมโครโฟนเครื่องขยายเสียง เครื่องฉายข้ามศีรษะจอภาพ กระดานดํากระดานไวท์บอร์ด โพเดียม
เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Projector) และคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการภาษา จํานวน 4
ห้อง โดยในแต่ห้องมีอุปกรณ์สําหรับนักศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วย หูฟังพร้อมไมโครโฟน และชุดเล่นเทปพร้อมจอภาพ จํานวน 64 ชุด รวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น256 ชุด
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และอุปกรณ์สําหรับอาจารย์ผู้สอนในแต่ล ะห้อง ประกอบด้ วย หู ฟัง ชุ ดควบคุม วิ ดีทั ศน์ เครื่ องถ่ายทอด
สัญญาณภาพ และเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (LCD Projector)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพ
ลําดับ ชื่ออุปกรณ์
จํานวน
ลําดับ ชื่ออุปกรณ์
จํานวน
1 กล้องจุลทรรศน์
94 ตัว
40 เครื่องทําอีมัลชั่น ขนาดเล็ก Hand 1 เครื่อง
Homogenizer ทําด้วยแสตนเลส
2 เครื่องคอมพิวเตอร์
9 เครื่อง
41 เครื่องผสมอาหาร(ตีไข่) ขนาด 5 1 ชุด
ลิตร พร้อมอุปกรณ์
3 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตําแหน่ง
18 เครื่อง
42 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน Kjedahl 1 เครื่อง
4 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตําแหน่ง
3 เครื่อง
43 ชุดวิเคราะห์ไขมัน Soxhlet
6 ชุด
5 เตาให้ความร้อน Hot plate
4 เครื่อง
44 เครื่องวัดความชื้น
1 เครื่อง
(แบบ 6 หลุม)
6 เครื่องบ่มแบบเขย่า
3 เครื่อง
45 เครื่องวัดความหวาน
6 เครื่อง
Refractometer
7 ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven 7 เครื่อง
46 เครื่องผสมสารรอบสูง
1 เครื่อง
Homogenizer
8 เครื่องปั่นเหวี่ยง
2 เครื่อง
47 เครื่องกลั่นระเหยแห้ง
1 เครื่อง
Evapolater
9 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ 3 เครื่อง
48 เตาเผาความร้อนสูง Muffle
1 เครื่อง
furnace
10 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
10 เครื่อง 49 เครื่องอบแห้งแบบถาด
1 เครื่อง
11 เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง 39 เครื่อง
50 เครื่องทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
1 เครื่อง
12 Hood
11 เครื่อง
51 เครื่องทําแห้งแบบพ่นฝอย
1 เครื่อง
13 ตู้อบลมร้อน
4 เครื่อง
52 เครื่องวัดเนื้อสัมผัส
1 เครื่อง
14 ตู้ปลอดเชื้อ
3 ตู้
53 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 1 เครื่อง
15 ตู้เขี่ยราทําจาก acrylic
2 ตู้
54 เครื่องบีบสกัดน้ํามัน
1 เครื่อง
16 ตู้เย็น
4 เครื่อง
55 เครื่องบดผง Pin Mill
1 เครื่อง
17 กล้องจุลทรรศน์ (ต่อ LCD)
1 ตัว
56 เครื่องร่อนแป้ง Vibrating sifter 1 เครื่อง
18 เครื่องวัดแอลกอฮอล์
4 ตัว
57 เครื่องวัดความหนืด
1 เครื่อง
19 เครื่องตีปั่นผสมตัวอย่างอาหาร 2 ตัว
58 ตู้เย็น
2 เครื่อง
20 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง UV- 2 ตัว
59 เครื่องสับนวด
1 เครื่อง
visible
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ลําดับ ชื่ออุปกรณ์
21 เครือ่ งVertical (HorizontalX
Electrophoresis
22 เครื่อง PCR Thermal Cycler
23 เครื่อง Ultraviolet Trans
illuminator
24 ชุด Fermenter
25 ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ -80 องศา
เซลเซียล
26 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียล

จํานวน
1 ตัว

ลําดับ ชื่ออุปกรณ์
60 เครือ่ งอัดไส้กรอก

1 ตัว
1 ตัว

61
62

เครื่องสไลด์เนื้อ
เตาอบขนม

1 เครื่อง
1 เครือ่ ง

1 ตัว
1 ตัว

63
64

เครื่องตีผสมอาหาร
เครื่องรีดเส้น

4 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง

65

เครื่องแพ็คสูญญากาศ

1 เครื่อง

หม้ออัดความดัน
เครื่องความถี่เสียงสูง Sonicater
เครื่องวัดสี
เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้
ความร้อน
โถดูดความชื้น
เครื่องทําน้ําแข็งป่น
เครื่อง Atomic Absorption
Spectrometer
Anthropometer (เครื่องวัดขนาด
ร่างกาย)
เครื่องวัดชั้นไขมันใต้ผิวหนัง
เครื่องวัดความชื้นระบบอีเลคทรอ
นิคส์ Infared Moisture Balance
รุ่น IB-30
เครื่องผสมเปียกหรือเครื่องตีแป้ง

1 ตัว
3 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง

27
28
29
30

ตู้ไมโครเวฟ
ไมโครปิเปตต์
หม้อนึ่งความดันไอน้ํา
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ

4 เครื่อง
30 ชุด
5 เครื่อง
10 เครื่อง

66
67
68
69

31
32
33

อุปกรณ์ Electrophoresis
ตู้บ่มเชื้อ
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

4 ชุด
3 เครือ่ ง
1 เครื่อง

70
71
72

34

ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

1 เครื่อง

73

35
36

เครื่องกรองใหญ่
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความหวาน
Range 0.0-32.0x0.2% BRIX

1 เครื่อง
1 ชุด

74
75

37

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความหวาน 1 ชุด
Range 28.0-62.0x0.2% BRIX
เครื่องวัดความหนืดแบบวงรอบ 1 เครื่อง
“Brookfield” Digital Reading
Viscometer
เครื่องบดผสมแบบสามลูกกลิ้ง 1 เครือ่ ง
(ลูกกลิ้งหิน) ขนาด 4x7 นิ้ว

76

38

39

จํานวน
1 เครื่อง

77 เครื่องผสมนวดผง(ตีแป้ง)
“KENWOOD” ขนาด 600 วัตต์
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1 เครื่อง

75

มคอ. 2
2.2.2 ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีศูนย์บรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลห้องสมุด
และศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-LearningResourceCenter; SLRC) อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
สามารถค้นคว้า ยืม คืน สํารองหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศซึ่งให้บริการ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในศูนย์บรรณสารสนเทศตลอดจนเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
การสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดสามารถทําได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ศูนย์
บรรณสารสนเทศยังให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลภายนอกสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (SLRC) จัดเป็นหน่วยงานที่เอื้อและอํานวยให้นักศึกษาอาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้แสวงหาและเข้าถึงความรู้ในศาสตร์พื้นฐานทั่วไปด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสืบค้นในรูปแบบของ
เสียง ภาพ และมัลติมีเดีย ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสําคัญด้วยการเชื่อมต่อกับ
เครือ ข่ ายของมหาวิท ยาลั ย และเครื อข่ ายภายนอก นอกจากนี้ ศู นย์ บ รรณสารสนเทศยัง ให้บ ริ ก ารระบบ
ซอฟแวร์ Blackboard
ซึ่งเป็นระบบที่เอื้อให้มีการเรียนการสอนบนระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Leaning
Platform)หรื อ ห้ อ งเรี ย นเสมื อ นจริ ง ผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
ตลอดจนนักศึกษาที่เรียนวิชาเดียวกัน สามารถติดตามบทเรียนและสื่อสารถึงกันได้ โดยไม่จํากัดเวลาและ
สถานที่
หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย
หนังสือ สําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หนังสือภาษาไทย
จํานวน 163 ชื่อเรื่องจํานวน 466 เล่ม
หนังสือภาษาอังกฤษ
จํานวน 667 ชื่อเรื่องจํานวน 799 เล่ม
วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จํานวน 3 ชื่อเรื่อง
จํานวน 5 ชื่อเรื่อง

โสตทัศนวัสดุ
CD-Text Book
CD-Multimedia
VCD

จํานวน 27 ชื่อเรื่องจํานวน 38 รายการ
จํานวน 12 ชื่อเรื่องจํานวน 13 รายการ
จํานวน 33 ชื่อเรื่องจํานวน 53 รายการ
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2.2.3 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ร ะบบการเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Elearning)ทําให้ นักศึ กษาสามารถติ ดตามและทบทวนบทเรียนได้ โดยไม่จํ ากัด เวลาและสถานที่ ตลอดจน
อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารกันได้นอกห้องเรียน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้แก่
กล้องจุลทรรศน์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวิเคราะห์และการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจึงมีความจําเป็นที่นักศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ในการใช้งาน
อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะใน
การใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เช่น
สื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน รวมทั้งระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดังนั้น
ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ แ ละการ
ให้ บ ริ ก ารทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารอย่ า งเพี ย งพอต่ อ การเรี ย นการสอน รวมถึ ง
ห้องปฏิบัติการสําหรับจัดทําโครงงานพิเศษ โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทันสมัย
3. มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวิเคราะห์ที่พร้อมใช้
ปฏิบัติงาน
4. มีห้องสมุดหรื อแหล่งความรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนมี ห นั ง สื อ ตํ า รา และวารสารวิ ช าการในสาขาที่ เ ปิ ด สอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจํานวนคู่มือ
5. มีเครื่ องมืออุ ปกรณ์ ประกอบการเรี ยนวิชาปฏิบัติการ เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือ
วิเคราะห์และการให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นต้น ระหว่างการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบัติการต่อจํานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6. มี ห้ องปฎิ บั ติก ารคอมพิว เตอร์ ที่ส ามารถเปิ ดให้ บริ ก ารแก่ นัก ศึ ก ษานอกเวลาเรี ย นให้
สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ํากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
7. เครื่องคอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ําเสมออย่างมากทุก 5 ปี และมีการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมการใช้งานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
8. มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต (Internet) และสัญญาณไวน์เลต (Wireless)อย่างเพียงพอ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้าน พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้
โดยจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรตามข้อกําหนดข้างต้น และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการ
เรียนการสอน เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
1. กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจําโดยต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.1 มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยสําเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
3. มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1
5. สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างเป็นธรรม
6. คัดเลือกโดยการทดสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพ และความสามารถในการสอน
7. เสนอแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. สํานักพัฒนาวิชาการ จัดทําการประเมินผลการสอนออนไลน์ โดยให้นักศึกษาประเมินผลการสอน
รายวิชาเมื่อสิ้นสุดการสอนทุกรายวิชา และนําเสนอผลประเมินต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อประเมินและปรับปรุง
คุณภาพการสอนของผู้สอน
2. อาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช า และคณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
การประมวลผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. เสนอข้อมูล ต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากภาคปฏิบัติสู่นักศึกษา ดังนั้นจึงมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้มีประสบการณ์
ตรงจากหน่วยงานรัฐบาล อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชน มาบรรยายอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง และอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ําใน
ระดับปริญญาโท ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ จัดทําในรายวิชา หรือหัวข้อเรื่องต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ
2. การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษา
3. หัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตรเป็นผู้ส่งคําขออนุมัติแผนการเชิญอาจารย์พิเศษในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามแบบฟอร์มการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ นําเสนอคณบดีเพื่อการพิจารณาอนุมัติ และ
นําเสนอต่อแผนกทรัพยากรบุคคล ในการตรวจสอบคุณสมบัติ
4. แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล แจ้งผลการขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษแต่ละภาคการศึกษา
5. สํานักพัฒนาวิชาการจัดให้มีการประเมินผลการสอนอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดการสอนตาม
แบบฟอร์มการประเมินผลของมหาวิทยาลัยและนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาเอก
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดจ้างต่อไป
4.

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
1. มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเข้าศึกษาดูงาน การเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการเพิ่มทักษะความรู้
2. สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยอาจร่วมมือกับ
อาจารย์อาจารย์ต่างสาขาวิชาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนทําได้ในรูปแบบของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าจัดทําโปสเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งอาจลดภาระงาน
สอนให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทําวิจัย
5.

การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
1. สาขาวิชามีการปฐมนิเทศนักศึกษา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้กับผู้เรียนทุกคนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตรการเรียน การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและรับ
ปรึกษาปัญหาด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา
2. สาขาวิชาได้จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ระบุถึงบทบาทหน้าที่ ข้อปฏิบัติ เครื่องมือ วิธีการใน
การให้คําปรึกษา
3. สาขาวิชาได้กําหนดให้อาจารย์ทําแฟ้มประวัตินักศึกษา เพื่อบันทึกการลงทะเบียนเรียน ผล
สอบ รวมทั้งการให้คําปรึกษาแต่ละภาคการศึกษา
4. สาขาวิชากําหนดให้นักศึกษาประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อการนําผล
การประเมินนําเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ เป็น
อาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา
6. เชิ ญรุ่นพี่ที่จบการศึกษาและไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งรุ่นพี่ ที่ออกไป
ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง
7. มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ความชํานาญที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาเขียนความจํานงในแบบฟอร์มที่กําหนด พร้อมเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในเบื้องต้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควร จะเสนอเรื่องตามลําดับสาย
งานต่อไป หรือนักศึกษาสามารถเขียนความจํานงและส่งถึงคณบดีหรืออธิการบดีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยตรง
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
80 (ตามเกณฑ์ สมศ.)
2. มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับท้องถิ่น มีการติดตามประเมินผล
ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรยังมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและบริการสังคม โดยระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมีระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 (ตามเกณฑ์ สมศ.)
3. จัดอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่
6.

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
หลั ก สู ต รมี ก ารเก็ บ รวมรวบข้ อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ปีที่ 1


ปีการศึกษา
ปีท2ี่
ปีท3ี่
ปีท4ี่




ปีท5ี่


2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบมคอ .2ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552











3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนามตามแบบมคอ .3และ
แบบมคอ .4ก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา











4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ์











ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีที่ 1

ปีการศึกษา
ปีท2ี่
ปีท3ี่
ปีท4ี่

ปีท5ี่































































ภ า ค ส น า ม ต า ม แ บ บ ม ค อ .5แ ล ะ ม ค อ .6
ต า ม ลํ า ดั บ ภ า ย ใ น 30วั น ห ลัง สิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํ ารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบมคอ .7ภายใน60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ ใ หม่ ทุ ก คนได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจํ า ทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/
บัณ ฑิต ใหม่ที่มีต่อ คุณ ภาพหลัก สูต ร เฉลี่ย ไม่
น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
13. มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีที่ 1


14. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั กศึ ก ษาต่ อ คุณ ภาพ
การเรียนการสอนและทรัพ ยากรสนับ สนุน ใน
สาขาวิช าเฉลี ่ย ไม่น้อ ยกว่า 3.51จากคะแนน
เต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
11
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
9

ปีการศึกษา
ปีท2ี่
ปีท3ี่
ปีท4ี่




12
1-5
10

12
1-5
10

13
1-5
10

ปีท5ี่


14
1-5
11

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวบ่งชี้บังคับ (ตั วบ่ง ชี้ที่1-5) มี
ผลดํา เนินการบรรลุตามเป้า หมายและมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผ ลดํา เนินการบรรลุเป้า หมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1.

การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมิน และปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินผู้เรียนในทุกหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดย
ประเมินจากการทดสอบย่อย การทําแบบฝึกหัด การทํารายงาน สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในห้องเรียน
การตอบคําถามในห้องเรียน เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้วทําการประเมินเบื้องต้นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาหรือไม่ หากยังไม่เข้าใจจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน และทําการประเมินอีกครั้ง
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา และนําผลการประเมินนําเสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา และกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. กําหนดแผนการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
2. มีคณะกรรมการดําเนินการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยคณาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้บริหาร
หลักสูตร
3. ดําเนินการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน ผู้บริหาร บัณฑิต ผู้ปกครองนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต โดยกําหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมใน
เรื่องหลัก สูตร การจัดการเรี ยนการสอน การวั ดและประเมิ น ผล การบริ ห ารจั ดการหลั กสูตร ทรั พ ยากร
สนับสนุน การเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิต โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะรวบรวมข้อมูลมา
ประมวลควบคู่กับการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) มาพิจารณาปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม และแต่ละวิชาให้เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3
คน ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขา/สาขาวิ ช าเดี ย วกั น อย่ า งน้ อ ย 1 คนโดยได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลหลักสูตร จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บปั ญ หาของรายวิ ช าจะนํ า เสนอคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสม
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มคอ. 2
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนี้จะกระทําทุก 4 ปี ในรูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยจะมีการ
สอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร ซึ่งจะนําผล
ที่ ไ ด้ ม าพิ จ ารณาเพื่ อ กํ า หนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยมี ค ณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหารหลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมวิพากษ์ และให้คําแนะนําใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
----------------------------------------------------------------------------------เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก.
- ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ข
- คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ที่ 002/2557 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและ
โภชนาการ
ภาคผนวก ค
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 027/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
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